
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 24    10. 3. 2021 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 

 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Αξιοποίηση της εγκυκλίου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775 για προγραμματισμό ενίσχυσης 

του Νοσοκομείου, μονιμοποιήσεις, μετατάξεις 

3. Αποζημίωση εξαιρέσιμων εργαζόμενων ΕΟΔΥ 

4. Μονιμοποίηση επικουρικών ΜΕΘ ΜΕΝΝ 

5. Εκτός ΗΔ 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

4. Νικολιδάκη Ελευθερία 

5. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

6. Ρούμκου Σοφία 

7. Τασιούδης Αθανάσιος  

8. Τουχτίδης Παναγιώτης 

Απόντες  

1. Κοκαρίδα Ηλιάδα 

 

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 

 
Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι σύμβουλοι των παρατά-
ξεων Ενωτική Πρωτοβουλία και ΑΣΥ αρνήθηκαν να επικυρώσουν τα πρακτικά υποστηρίζοντας και 
πάλι, πως δεν θα έπρεπε να φέρουν την υπογραφή του κ. Τουχτίδη ως Πρόεδρο του Σωματείου 
καθώς με βάση τη μομφή που κατέθεσαν συνεχίζουν να θεωρούν πως τα καθήκοντα του προέδρου 
θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Αντιπρόεδρο. Τα πρακτικά επικυρώθηκαν 
από τους 4 συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου κ.κ. Μανωλίτσα,  Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδη και 
Τουχτίδη οι οποίοι εμμένουν στην άποψή πως η μομφή δεν συνάδει με το καταστατικό του σωμα-
τείου και συνεπώς είναι άκυρη. 
 
 

Θέμα 2ο Αξιοποίηση της εγκυκλίου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775 για προγραμματισμό 
ενίσχυσης του Νοσοκομείου, μονιμοποιήσεις, μετατάξεις 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος κ. Τουχτίδης Παναγιώτης,ο οποίος αναφέρθηκε 
στην εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775 που βγήκε από το ΥΠΕΣ και διοχετεύθηκε στα διάφορα 
Υπουργεία. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά στον, από μέρους του κάθε οργανισμού και σε βάθος 



4ετίας,προγραμματισμό εκτιμώμενων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω προσλήψεων, 
μετατάξεων των πτυχιούχων συναδέλφων,  κάλυψης κενών θέσεων και κινητικότητας λαμβάνοντας 
υπόψιν και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης:Καθώς η συγκεκριμένη εγκύκλιος περιλαμβάνει και τα ΝΠΙΔ νομίζω ότι θα 
είναι καλό να κάνουμε ένα έγγραφο προς την Διοίκηση προκειμένου να μας ενημερώσει για τις 
κινήσεις της καθώς διαφαίνεται πως στην επόμενη 4ετία θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις σε 
κρίσιμες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Να σημειωθεί πως το χρονικό περιθώριο αποστολής του εν 
λόγω προγραμματισμού εκπνέει μέσα στον μήνα Μάρτιο. Είναι επίσης σημαντικό το έγγραφο να 
μεταφέρει την άποψη πως κάθε νέα θέση δεν θα πρέπει να έχει τη μορφή ελαστικής σχέσης 
εργασίας. Και επιπλέον, για τις νέες θέσεις, να ζητηθεί από το υπουργείο να υπάρχει ειδική 
εμπειρία, στοιχείο που θα βοηθήσει τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας οι 
οποίοι απασχολούνται με ελαστικές σχέσεις εργασίας να παραμείνουν σε εμάς. 

 

Στο σημείο αυτό ο Γεν. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος πρότεινε πέρα του εγγράφου να 
υπάρξει και μία δια ζώσης συζήτηση του Σωματείου με τον Γενικό Διευθυντή για το συγκεκριμένο 
θέμα. 

 

Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη του ΔΣ να συνταχθεί έγγραφο προς την Διοίκηση και να 
προγραμματιστεί άμεσα συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή. 

 

 

Θέμα 3ο Αποζημίωση εξαιρέσιμων εργαζόμενων ΕΟΔΥ 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος κ. Τουχτίδης Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε 
στο ζήτημα των εργαζομένων μέσω ΕΟΔΥ (πρόγραμμα ΦΙΛΟΣ) οι οποίοι είναι απλήρωτοι όσον 
αφορά την υπερωριακή τους απασχόληση. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης:Θεωρώ πως για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα πρέπει να παρθεί 
μία οριστική απόφαση από το Νοσοκομείο. Ή τους αντιμετωπίζει το νοσοκομείο ως 
απασχολούμενους του προγράμματος «ΦΙΛΟΣ», οπότε εργάζονται αποκλειστικά σε πρωινή βάρδια 
ή διαφορετικά, αφού τους χρησιμοποιεί σε κυκλικό ωράριο θα πρέπει να τους πληρώνει το ίδιο. 
Νομίζω πως με αφορμή την συνάντηση για το προηγούμενο θέμα, θα πρέπει να τεθεί στην Διοίκηση 
και αυτό το ζήτημα αφού διευκρινιστεί πόσο πίσω είναι στις πληρωμές εξαιρέσιμων μετά από τις 
προηγούμενες παρεμβάσεις μας. 
 
Στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφώνησαν όλοι. 

 

 

Θέμα 3ο Μονιμοποίηση επικουρικών ΜΕΘ ΜΕΝΝ 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Γεν. Γραμματέας κ. Μανωλίτσας Αλέξανδρος ο οποίος 
προχώρησε στην ενημέρωση των μελών για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από μέρους 
του προεδρείου. 
 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Προκειμένου να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Υπουργό Μακεδονίας 
Θράκης και αντιπροσωπείας του σωματείου, ώστε να του εκθέσουμε το ζήτημα των συναδέλφων 
ΜΕΘ και ΜΕΝΝ, ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ιδιαιτέρα του Υπουργού και εξέθεσα 
αναλυτικά το θέμα. Η αλήθεια είναι πως όπως με ενημέρωσε το ραντεβού με τον Υπουργό είναι 
αυστηρώς περιορισμένα λόγω των συνθηκών. Από την πλευρά  του το Υπουργείο ζήτησε μέσω 
email να σταλεί ένα memo με την αναλυτική περιγραφή του ζητήματος το οποίο και αποστείλαμε 



ζητώντας τροπολογία βάσει της οποίας οι πέντε (5) αυτοί εντατικολόγοι να συμπεριληφθούν στην εν 
λόγω ρύθμιση.Στο mail συμπεριλάβαμε και το απαντητικό έγγραφο της ΥΠΕ. 
 
Στο σημείο αυτό αναγνώσθηκε το κείμενο προς το ΥΜΑΘ.. 
 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας διά του ΓΓ του ΔΣ ΣΕΝΠ Αλέξανδρου Μανωλίτσα, σας 
παραθέτουμε σύντομο ιστορικό περί της διάκρισης εις βάρος του ΓΝΘ Παπαγεωργίου αναφορικά με το 
ζήτημα της άμεσης μονιμοποίησης των επικουρικών ιατρών ΜΕΘ και ΜΕΝΝ: 
 Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 4764/2020, θεσπίστηκε η παραμονή των επικουρικών ιατρών που 
υπηρέτησαν κατά το 2020 στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Νεογνολογικές μονάδες πέραν των 
ισχυόντων οργανικών, σε μόνιμες θέσεις.  Η κατανομή αυτή γίνεται από το ΥΥΚΑ και αφορά σε 500 θέσεις 
επικουρικών ιατρών που υπηρετούν από το 2020 σε κλίνες ΜΕΘ που αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση 
της Πανδημίας. Πραγματοποιείται δε, μια σύνδεση των κλινών αυτών με τις δωρεές που 
πραγματοποιήθηκαν από το ΙΣΝ. Στο νοσοκομείο μας, αν και αναπτύχθηκαν κλίνες COVID και στη γενική 
ΜΕΘ και στην ΜΕΝΝ (εντατική νεογνών) εντούτοις όπως φαίνεται και από την απάντηση της 3ης ΥΠΕ που 
επισυνάπτουμε χρειάζεται τροπολογία ώστε να συμπεριληφθούν οι πέντε (5) αυτοί εντατικολόγοι στην εν 
λόγω ρύθμιση. Τυχόν μονιμοποίησή τους σε θέσεις άλλων νοσοκομείων θα έχει άμεση επίπτωση στην 
στελέχωση των μονάδων μας με συνέπεια τον περιορισμό των ανεπτυγμένων σήμερα (διαθέσιμων) κλινών 
εντατικής. 
Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας για άμεση συνάντηση,  
 
Παναγιώτης Τουχτίδης 
Πρόεδρος 
Αλέξανδρος Μανωλίτσας 
Γ. Γραμματέας 

 
Τον λόγο του συνέχισε ο Γ. Γραμματέας. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος:Δύο μέρες μετά την αποστολή του e- mail έλαβα τηλεφωνική απάντηση 
από το Υπουργείο όπου με ενημέρωσαν ότι το αίτημα για άμεση επίλυση του ζητήματος έχει 
προωθηθεί μαζί με όλα τα  συνοδευτικά χαρτιά στο γραφείο του Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.  
Σίγουρα δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε ,να προεξοφλήσω πώς το ζήτημα θα έχει θετική έκβαση, 
θεωρώ όμως ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου να επιλυθεί. Ένα ζήτημα που όπως 
αναφέρθηκε, γραπτώς και προφορικώς, θα είναι επιζήμιο όχι μόνο για τους συγκεκριμένος 
εντατικολόγους αλλά κυρίως για τις  κλινικές ΜΕΘ και ΜΕΝΝ οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες. 
Είμαστε λοιπόν εν αναμονή. 
 
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος. 
 
Τασιούδης Αθανάσιος: Όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε είναι κομμάτια   ενός παζλ που 
σχετίζεται με το ότι τα νοσοκομεία είναι έρμαια της ίδιας πολιτικής. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα 
ζητήματα που συζητάμε είναι κοινά θα πρότειναν να γίνει μία γενική συνέλευση σε έναν αύλειο 
χώρο στη λογική πάντα της διεκδίκησης. Δυστυχώς βλέπουμε μία κυβέρνηση που με την 
τρομοκρατία και τις διαβολές μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιβάλει την πολιτική της. 
Αν λοιπόν τώρα στις συνθήκες που βιώνουμε δεν παλέψουμε ώστε να λυθούν βασικά θέματα όπως 
η μονιμοποίηση των ανθρώπων που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή η επίταξη των 
ιδιωτικών μονάδων υγείας,  το πως δεν αυτά. Παράλληλα πιστεύω πως θα πρέπει να κάνουμε και 
μία επαφή με τα υπόλοιπα νοσοκομεία Για να δούμε αν έχουν και αυτοί κάτι να προτείνουν σε αυτή 
την προοπτική. Επίσης 
 
Αποφασίστηκε να εξεταστεί το αίτημα για Γενική Συνέλευση την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου σε 
ανοιχτό χώρο.. 
 
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Είναι αλήθεια πως οι γενικές συνελεύσεις είναι αυτές οι οποίες ορίζουν 
και την ίδια την ύπαρξη ενός σωματείου. Σήμερα όμως έχουμε μπροστά μας ένα βασικό πρόβλημα 
που έχει να κάνει με τη μονιμοποίηση των συναδέλφων στη ΜΕΘ και ΜΕΝΝ. Και δυστυχώς 
φοβάμαι πως μαζί με την αυτούς θα πάρει η μπάλα και τους επικουρικούς, αν και πότε αποφασίσει 
η κυβέρνηση να τους μονιμοποιήσει, με την ίδια διαδικασία οι άνθρωποι αυτοί θα εξαιρεθούν όπως 
σήμερα εξαιρούνται οι συνάδελφοι της ΜΕΘ και της ΜΕΝΝ. Θα πρέπει λοιπόν  συνεχώς να 



πιέζουμε  προκειμένου το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο ανήκει στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, πέρα από το νομικό του καθεστώς, να αντιμετωπίζεται όπως και τα υπόλοιπα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που εμείς θα πρέπει να το παλεύουμε και να μην το 
παραβλέψουμε.  Όσο καλή και να είναι η αλληλογραφία,με τον Υπουργό ή τον Υπεάρχη, ο ρόλος 
του Σωματείου δεν είναι να αρκείται σε επιστολούλες, αλλά να πιέζει την κατάσταση και να πείθει 
τον κόσμο να ακολουθήσει.Για να είμαι ειλικρινής εγώ είδα μόνο ένα δελτίο τύπου το οποίο δεν 
ανακοινώθηκε πουθενά. 
 
Τον κύριο Δερμεντζόγλου διέκοψε ο Πρόεδρος κ. ΤουχτίδηςΠαναγιώτης λέγοντας πως  στείλαμε 
το δελτίο τύπου σε 11 ΜΜΕτις διευθύνσεις των οποίων καταθέτω στα πρακτικά. 
 

thessnews1@gmail.com, thesstoday@gmail.com, thess24.gr@gmail.com, thestival@gmail.com, 
news@realnews.gr, news@alphatv.gr, omegaelsaagorastou@hotmail.com, antenna@otenet.gr, 
info@makthes.gr, eoannidis@gmail.com, voria@voria.gr 

 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη του email με το Δελτίο Τύπου το οποίο 
δυστυχώς είχε μηδέν παραγόμενο αποτέλεσμα, όμως έχω να πω πως το δελτίο τύπου βγήκε αφού 
πρώτα διαφωνούσαμε στο αν θα πρέπει να πάμε στην είπε ή όχι. Φοβάμαι πως Πέρα από αυτό το 
δελτίο τύπου δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Πέρα από την ΥΠΕ η οποία, ως γνωστόν, απάντησε ήδη, πήγαμε ένα 
βήμα παραπάνω το έγγραφο πήγε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το οποίο κινητοποιήθηκε και 
το έστειλε το Υπουργείο Υγείας.  δεν έχουμε λοιπόν μόνο εγγραφάκια  και επιστολούλες όπως 
είπες. Το θέμα επαναλαμβάνω έχει φτάσει ήδη μέχρι το   γραφείο του υπουργού. Για πρώτη φορά 
ενδιαφέρεται Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, για θέμα του Νοσοκομείου.  
 
Βαφειάδου Βάσω: Θεωρώ πως καλώς έγιναν οι κινήσεις που έγιναν όμως δυστυχώς δεν είχαν 
κανένα αποτέλεσμα. 
 
Στους κ.κ. Βαφειάδου και Δερμεντζόγλου απάντησε ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Μανωλίτσας 
Αλέξανδρος. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος:  Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είμαστε εν μέσω μίας διαδικασίας 
η οποία είναι ακόμα ανοιχτή. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από μέρους του 
Υπουργείου, αυτό δεν μπορεί να είναι ευθύνη του Σωματείου και  κυρίως του Προεδρείου.Και 
φυσικά δεν διαφωνώ με τον κ.Δερμεντζόγλουστο ότι όπως εξαιρέθηκαν σήμερα οι εντατικολόγοι της 
ΜΕΘ και ΜΕΝΝ,έτσι μπορεί να εξαιρεθούν αύριο και οι επικουρικοί. Σήμερα όμως έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα για το οποίο κάνουμε ότι είναι δυνατόν. 
Επικοινωνήσαμε με την ΥΠΕ από την οποία πήραμε άμεση απάντηση. Προχωρήσαμε ένα βήμα 
παραπάνω στο ΥΜΑΘ. Το ΥΜΑΘ με τη σειρά του έστειλε το ζήτημα στο ΥΥΚΑ.Συνεχίζουμε να 
είμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΜΑΘ. Αυτά δεν είναι θεμιτές κινήσεις προς τη 
λύση του ζητήματος; Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ αυτές τις κινήσεις απλώς μία τυπική 
αλληλογραφία. Μη μηδενίζουμε τις προσπάθειες κάποιων, λέγοντας πως τα προβλήματα δεν 
λύνονται δια αλληλογραφίας. 

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του Σωματείο και εις εκ των εντατικολόγων της ΜΕΘ κ. Δημήτρης 
Σμυρνιώτης. 

 

Σμυρνιώτης Δημήτριος: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα μέχρι στιγμής κάνετε. Στη δική 
μου σκέψη η πολιτική πίεση περιλαμβάνει και την ΥΠΕ. Η απάντηση που έδωσε η ΥΠΕ είναι μία 
τεχνική απάντηση η οποία είναι ελεγχόμενη. Από την άλλη η κατάσταση στην μονάδα είναι τραγική 
και αναρωτιέμαι πως μπορεί μια τόσο σοβαρή κατάσταση να αφήνει αδιάφορη τόσο την ΥΠΕ αλλά 
και την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Πιστεύω πως το Σωματείο θα άξιζε να απευθυνθεί και στην ΥΠΕ 

 

Στο σημείο αυτό ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Μανωλίτσας Αλέξανδρος απευθυνόμενος στον πρόεδρο κ. 
Τουχτίδη. 
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Μανωλίτσας Αλέξανδρος:  Ας επιδιώξουμε λοιπόν ένα ραντεβού στην ΥΠΕ να δούμε τι μπορούμε 
να κερδίσουμε μέσα από μία συνάντηση. Εφόσον είναι αίτημα των συναδέλφων ας γίνει. 

 

Συμφωνήθηκε να υπάρξει μία επικοινωνία προκειμένου να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Διοικητή 
της ΥΠΕ. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, ο Πρόεδρος ζήτησε από το ΔΣ να είναι σε 
ετοιμότητα να  προχωρήσει το Σωματείο σε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΥΠΕ αν  έως την 
Τετάρτη δεν μας δεχτούν. 

 

Στο σημείο αυτό προσήλθε το μέλος του σωματείου Σταύρος Χαλβατζής. 

 

 

Εκτός Ημερησίας 

 

1. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Λάρισας από το Εργατι-
κό Κέντρο Λαρίσης. 
 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος. 
 
Τασιούδης Αθανάσιος:Το εργατικό κέντρο της Λάρισας έχει αναλάβει να μαζέψει είδη πρώτης α-
νάγκης και χρήματα για τους σεισμοπαθείς της περιοχής.  Θα ήθελα να συμφωνήσουμε ώστε να 
σταλούν κάποια χρήματα εκ μέρους του Σωματείου αλλά και παράλληλα να κοινοποιηθεί στον κό-
σμο αυτή η δραστηριότητα προκειμένου οι εργαζόμενοι να συνδράμουν στο βαθμό που επιθυμούν. 
Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας  στην ανακοίνωση – πρόσκληση για βοήθεια θέτει και βα-
σικά αιτήματα  όπως η αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων,η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
αλλά και η διασφάλιση της εργασιακής τους απασχόλησης.  
 
Το λόγο ζήτησε και πήρε  ο πρόεδρος του ΔΣ σου Παναγιώτης Τουχτίδης 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης:  Θα ήθελα να κοιτάξουμε αν υπάρχει επίσημος τραπεζικός λογαριασμός 
του δήμου στον οποίο πιστεύωότι θα πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα. 
 
Στο σχόλιο του κ. Τουχτίδη τοποθετήθηκε το μέλος του σωματείου Σταύρος Χαλβατζής. 
 
Χαλβατζής Σταυρός:  το να προτιμήσουμε τον Δήμο ως αποδέκτη αντί του εργατικού κέντρου Δεν 
θεωρώ ότι είναι καλή επιλογή Καθώς ο κάθε Δήμος αποτελεί επέκταση της Κυβέρνησης και συνε-
πώς υπάρχει κίνδυνος τα χρήματα αυτά να μην φτάσουν στο σύνολό τους στους πληγέντες. 
 
 
2. Αμοιβή σκηνοθέτη θεατρικής ομάδας 
 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος λέγοντας πως θα 
πρέπει να προχωρήσει το σωματείο στην εξόφληση μέρους της αμοιβής του σκηνοθέτη ανεξάρτητα 
από το ότι οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των θεατρικών παραστάσεων. 
 
Τον λόγο του κ. Δερμεντζόγλου συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ κ. Βαφειάδου Βασιλική. 
 
Βαφειάδου Βασιλική:Η αλήθεια είναι πως οι παραστάσεις πρωτίστως γίνονται για τους ηθοποιούς. 
Αυτό είναι για εκείνους το ζητούμενο.  Κάνουν πρόβες για να μπορέσουν κάποια στιγμή να κάνουν 
την παράσταση.  Μου φαίνεται λοιπόν λίγο εκβιαστικό το να αμείβεται ένας σκηνοθέτης μόνο με την 
όρο ότι θα γίνουν παραστάσεις. Το αν τελικά δεν γίνει η παράσταση είναι κακό για τους ίδιους. Από 
τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αποφασίσει να στηρίζουμε τη θεατρική ομάδα, όπως άλλωστε έχουμε 
στηρίξει πολλές ομάδες, δεν θα πρέπει να βάζουμε όρους. Άλλωστε η πολύ δουλειά για την οποία 
θα πρέπει να αμειφθεί ο σκηνοθέτης αφορά τις πρόβες και όχι την παράσταση. 
 



Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ κ. Τασιούδης Αθανάσιος. 
 
Τασιούδης Αθανάσιος:Συμφωνεί με την άποψη της κ. Βαφειάδου πως η θεατρική ομάδα είναι μία 
δράση την οποία το σωματείο θα πρέπει να συνεχίζει να στηρίζει. Θεωρώ πως θα πρέπει να λάβει 
ο σκηνοθέτης την οικονομική αμοιβή έστω και αν δεν υπάρξει ανταποδοτικότητα, λόγω των ειδικών 
συνθηκών.Υπάρχει όμως η πρόθεση. 
 
Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης:Η αλήθεια είναι ότι είχα μία όχληση από το σκηνοθέτη. Για την ιστορία του 
θέματος όπως αντιλαμβάνεστε, ο σκηνοθέτης δεν είναι έμμισθος υπάλληλος του Σωματείου αλλά 
αναλαμβάνει ένα έργο να εκτελέσει και άρα πληρώνεται για το έργο αυτό. Παρ όλα αυτά το 2020 
δώσαμε 500 ευρώ προκειμένου να ξεκινήσει αλλά φτάνουμε αυτή τη στιγμή στο σημείο, που λόγω 
των συνθηκών, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει η παράσταση.  Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς 
λογοδοτούμε θα πρέπει να αξιολογήσουμε ότι τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν προκειμένου να 
παραχθεί ένα αποτέλεσμα. Εμάς λοιπόν δεν μας καλύπτει μία παράσταση  μισής ώρας στην ΠΔΧ 
με 2 ηθοποιούς όσο καλή κι αν ήταν, για να δικαιολογηθεί  η αμοιβή του σκηνοθέτη. Έστω και με μια 
online παράσταση όπως κάνουν πολλοί θίασοι και σχήματα. Το αποτέλεσμα πρέπει να γυρίζει 
στους εργαζόμενους γιατί αυτών τις εισφορές διαχειριζόμαστε. 
 
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Για να τελειώνουμε με το ζήτημα, πιστεύω πως θα πρέπει να του δοθεί 
η αμοιβή του 50% για  τον χρόνο που έχει αφιερώσει μέχρι στιγμής, καθώς ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες,  έχουν γίνει ήδη πολύωρες εβδομαδιαίες πρόβες για πολλούς μήνες. Εν συνεχεία ας 
δούμε πως θα πάνε τα πράγματα, βάζοντας ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 
και ανάλογα το Σωματείο μπορεί να έρθει εκ νέου και να αποφασίσει με βάση τα τότε δεδομένα για 
το εξοφλητικό ποσό που μπορεί να μην είναι και στο ύψος του συμφωνηθέντος αν δεν γίνει 
παράσταση. 
 
Η πρόταση του κ. Δερμεντζόγλου έγινε αποδεκτή από τα μέλη του ΔΣ. 
 
Στο σημείο αυτό και ενώ είχαν αποχωρήσει τα δύο μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ο Γ.Γ. 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος υπενθύμισε ότι είθισται να εκτυπώνονται κάποιες ΕΣΣΕ και να 
διατίθενται στα τμήματα πέρα από την ψηφιακή τους ανάρτηση. Δεδομένης της μεγάλης διάρκειας 
της νέας ΕΣΣΕ ο Πρόεδρος τόνισε ότι καλό θα ήταν να εκτυπωθούν και κάποιες σε λίγο καλύτερη 
ποιότητα. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 
 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η συνεδρίαση 
λύθηκε. 

 
 
 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        Τουχτίδης Παναγιώτης                                           Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

 

 

 

                    …..………………….……                                             …..…….………………… 


