ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 5 31. 3. 2022
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα, 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών
2. Συγκρότηση σε σώμα
Παρόντες ήταν:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Θεοδωρίδου Έφη
3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
4. Παρασκευαΐδης Στέφανος
5. Ρούμκου Σοφία
6. Σαρλή Φανή
7. Τασιούδης Αθανάσιος
8. Τουχτίδης Παναγιώτης
9. Τσαπανίδης Χρήστος

Προ ημερησίας Διάταξης
1. Ενημέρωση
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Προεδρεύων του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος ενημέρωσε
τα μέλη σχετικά με την υπόθεση του συναδέλφου επικουρικού Ακτινοφυσικού ΓΙ για το θέμα της
ανανέωσης της σύμβασής του η οποία όπως ανέφερε είχε τελικώς θετική έκβαση. Επίσης
ενημέρωσε ότι έλαβε την διαβεβαίωση της Διοίκησης πως το τελικό κείμενο του ΕΚΛ θα αποσταλεί
άμεσα στα μέλη του ΔΣ προκειμένου να το μελετήσουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
2. Οφειλόμενες ημέρες άδειας κλειστού τμήματος
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ Τσαπανίδης Χρήστος
Τσαπανίδης Χρήστος: Το ζήτημα αφορά συναδέλφους οι οποίοι δούλεψαν σε κλινικές COVID για
κάποιο διάστημα και εν συνεχεία επέστρεψαν στα τμήματά τους χωρίς να έχουν πάρει ακόμη την τις
ημέρες ειδικής κλειστού τμήματος που αναλογούν στον χρόνο που απασχολήθηκαν στις COVID
κλινικές. Δυστυχώς η απάντηση των προϊσταμένων είναι πως την άδεια κλειστού τμήματος
δικαιούνται μόνο όσοι απασχολήθηκαν για διάστημα 12 μηνών. Πράγματι αυτό θα ίσχυε για κάποιον
που και τον επόμενο χρόνο θα ήταν σε κλειστό τμήμα. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι όμως μετά και
το κλείσιμο των κλινικών COVID επέστρεψαν σε απλές κλινικές. Νομίζω πως θα πρέπει να
επιληφθούμε του θέματος.
Στον κ. Τσαπανίδη απάντησε ο Προεδρεύων Μανωλίτσας Αλέξανδρος
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Η διαχείριση του ζητήματος νομίζω είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος θα
αποταθεί στον νυν προϊστάμενό του και θα ζητήσει να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της
COVID κλινικής, προκειμένου ο δεύτερος να πιστοποιήσει το χρόνο απασχόλησης στην κλινική
COVID. Φυσικά όπως είναι λογικό οι χρεωστούμενες ημέρες άδειας θα επιβαρύνουν αναγκαστικά

το τμήμα στο οποίο απασχολείται τώρα ο συνάδελφος. Αυτή η κίνηση έχει γίνει από μέρους των
συναδέλφων. Αν γίνει και υπάρξει άρνηση, τότε το βλέπουμε.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Χρήστο και οι υπόλοιποι έχει σημασία να διευκρινίζουμε αν αυτό οφείλεται
στο ότι οι προϊστάμενοι υποδοχής δεν ενημερώθηκαν για το δικαίωμα του εργαζόμενου από τους
προϊσταμένους των covid ή ενημερώθηκαν και αρνούνται. Φυσικά η ειδική άδεια προυποθέτει ένα
έτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά ειδικά για τις covid κλινικές λόγω των συνεχών
μετακινήσεων προσωπικού αλλά και μεταβολών του αριθμού τους δόθηκε κατά συνθήκη ως
ρεπό/μήνα. Κάπως έτσι τακτοποιήθηκε η Α΄Χ προσφάτως. Πριν οτιδήποτε λοιπόν μια σαφή εικόνα.

Θέμα 1ο Επικύρωση Πρακτικών
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης προκειμένου αυτά να ανέβουν στη
σελίδα του Σωματείο προς διάθεση των μελών.

Θέμα 2ο Συγκρότηση σε σώμα
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Προεδρεύων του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος.

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Σύμφωνα με το καταστατικό προχωρούμε στη συγκρότηση αρχίζοντας από τη εκλογή της θέσης του Προέδρου. Θέτω τον εαυτό μου υποψήφιο για τη θέση αυτή
και ερωτώ αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες προκειμένου να περάσουμε σε ψηφοφορία.
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική προτείνοντας να ξεκινήσει η
συγκρότηση από την θέση του αναπληρωτή Γραμματέα και να ολοκληρωθεί με την εκλογή του
Προέδρου. Κάτι που όπως ισχυρίστηκε γινόταν πάντα.
Στην κ. Βαφειάδου απάντησε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης λέγοντας πως αυτό
είναι αντικαταστατικό και πως ουδέποτε σε καμία προηγούμενη συγκρότηση ΔΣ δεν υπήρξε
ανάλογη σειρά εκλογής δηλαδή από τον τελευταίο προς τον πρώτο.
Καθώς δεν υπήρξε δεύτερη υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία για την θέση του Προέδρου η οποία ανέδειξε τον κ. Μανωλίτσα με ψήφους 8 υπέρ και
1 λευκό.
Το λόγο πήρε και πάλι ο κ. Μανωλίτσας
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Για τη θέση του Γ. Γραμματέα οφείλω να μεταφέρω την πρόταση
των εκλεγμένων συμβούλων του Ενιαίου να θέσει υποψηφιότητα το μέλος του ΔΣ Τσαπανίδης
Χρήστος. Αν φυσικά το επιθυμεί.
Στην πρόταση αυτή ο κ. Τσαπανίδης απάντησε πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να θέσει
υποψηφιότητα.
Στο σημείο αυτό το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική ζήτησε να έχει μία ολιγόλεπτη κατ ιδίαν
συζήτηση με τον κ. Τσαπανίδη εκτός της αίθουσας.
Μετά διάστημα 15 λεπτών τα δύο μέλη επέστρεψαν και τον λόγο πήρε ο κ. Τσαπανίδης δηλώνοντας ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από το ΔΣ του σωματείου καθώς δεν μπορούμε να βρούμε
μία λύση στο θέμα των υποψηφιοτήτων.
Στον κ. Τσαπανίδη αποκρίθηκε ο Πρόεδρος Μανωλίτσας Αλέξανδρος.

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Αυτός δεν είναι λόγος παραίτησης. Και θα ήθελα να σου πω κάποια πράγματα καθαρά φιλικά. Πράγματι έχω βρεθεί και εγώ στο παρελθόν σε ανάλογη θέση
και ψυχολογία. Όμως σκέφτηκα ότι με έχουν ψηφίσει 170 άνθρωποι τους οποίους δεν θα είχα
το δικαίωμα να προδώσω με την παραίτησή μου. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Σε εμπιστεύτηκαν
πολλοί συνάδελφοι και δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσεις. Και όταν μιλάω για δικαίωμα εννοώ ηθικό δικαίωμα. Και πραγματικά λυπάμαι και εκπλήσσομαι που ένα μέλος που θέλει να
θέσει υποψηφιότητα, λίγο μετά θέτει θέμα παραίτησής του.
Μετά την παραίνεση του κ. Μανωλίτσα αλλά και των υπόλοιπων μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ & ΑΣΥ το
μέλος του ΔΣ Τσαπανίδης Χρήστος αναίρεσε την παραίτησή του κι απέσυρε μόνο την συναίνεσή του να είναι υποψήφιος για Γ. Γραμματέας.
Για την θέση του Γ. Γραμματέα ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να τεθούν εκ νέου υποψηφιότητες.
Στο αίτημα αυτό ανταποκρίθηκε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική
Το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης πρότεινε για την θέση αυτή λόγω ενστάσεων αξιοπιστίας την κ. Σαρλή η οποία και αρνήθηκε να είναι υποψήφια.
Η μυστική ψηφοφορία προχώρησε με μόνη υποψηφιότητα αυτή της κ. Βαφειάδου η οποία εκλέχθηκε με ψήφους 6 υπέρ, 2 λευκά και 1 άκυρο.
Για την θέση του Αντιπροέδρου τέθηκε υποψηφιότητα από το μέλος του ΔΣ Τασιούδη Αθανάσιο ο οποίος και εκλέχθηκε με ψήφους 8 υπέρ και 1 άκυρο.
Για τη θέση του ταμία δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα μέλη και με παραίνεση
του Τασιούδη Θανάση της ΑΣΥ προτάθηκε στο μέλος του ΔΣ Τουχτίδη Παναγιώτη να αναλάβει ο οποίος και τελικά δέχτηκε και εκλέχθηκε με ψήφους 7 υπέρ και 2 λευκά.
Για τη θέση του Ειδ. Γραμματέα τέθηκε υποψηφιότητα από το μέλος Θεοδωρίδου Έφη. Μετά
από την πρόθεση αυτή επενέβη το μέλος του ΔΣ Σαρλή Φανή και έθεσε τελικά υποψηφιότητα.
Η Θεοδωρίδου Έφη απέσυρε το ενδιαφέρον της και η Σαρλή Φανή εκλέχθηκε ομόφωνα.
Μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο Προέδρος

Μανωλίτσας Αλέξανδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Βαφειάδου Βασιλική

