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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βάλαµε αυτό το Έκτακτο για να γίνει για να αρχίσουµε να µπορούµε 

να αποδώσουµε τα πεπραγµένα. Θα σας αναφέρει και ο κ. Καραµολέγκος, τα 

πληρωµένα, ναι. Έχω δώσει εγώ λεφτά, έχει δώσει η Προηγούµενη Πρόεδρος 

λεφτά. Εντάξει, είναι αµαρτία. Όλοι δεν µας περισσεύει ούτε τάλιρο. Πάµε τώρα. 

Ξεκινάµε. Σύµφωνα µε την Ηµερήσια ∆ιάταξη που σας αποστείλαµε, σήµερα 6/11, 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα στις 12, στα γραφεία του Συλλόγου µας, είναι παρόντες 

ο Γαλάνης Κωνσταντίνος, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, Κούβαρης Γεώργιος, 

Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, Παυλάκος Παναγιώτης, Κοντογιάννη ∆ικαία, Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος, Αργυροπούλου Σταυρούλα, Ρεϊσή Ράµφου Μαργαρίτα. Απουσιάζει ο 

κ. Λάµπρου Μιχαήλ για λόγους υγείας και ο κ. Στεφάνου που… Έχει ενηµερώσει 

κάποιον γιατί δεν έχει έρθει; Που µέχρι στιγµής είναι αδικαιολογήτως απών. Πάµε 

στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση  των µελών του ∆.Σ.  για τον ορισµό της ηµεροµηνίας διεξαγωγής 

της ∆εύτερης και Τρίτης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή όλοι, όπως ενθυµούµαστε, στην πρώτη δεν είχαµε απαρτία, 

έχουµε ορίσει ήδη, θα έχετε λάβει το e-mail, το οποίο θα βγει και υλικό και επειδή ο 

κ. Παυλάκος θα λείπει θα αναλάβει κάποιος άλλος να το µοιράσουµε. Έχουµε ορίσει 

το δεύτερο για τις 13/11 ηµέρα Παρασκευή, την έκτακτη, και την τρίτη , αν δεν 

έχουµε απαρτία, η τρίτη θα είναι 20/11. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 13/9. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 13 είναι η δεύτερη, τώρα, την άλλη Παρασκευή που µας έρχεται. Και 

άλλη η τρίτη θα είναι 20, 10:30 στο ΣΙΝΕΑΚ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και 13 και 20, 10:30. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, µπράβο. Την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η τελευταία, η Τρίτη, είναι καταληκτική; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να είµαστε γύρω στα 120 άτοµα. Τώρα δεν το έχω το 

καταστατικό. Να το φέρω να σας πω; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αν δεν συµπληρώνονται ποτέ τα 120 άτοµα; 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν γίνεται ποτέ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξαναπάµε ξανά από την αρχή. Ναι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, µην πεταγόµαστε γιατί γράφονται. Να σας πω κάτι. Αυτό που 

είπε τώρα η κα Ρεΐση έχει απόλυτο δίκιο. Ένας λόγος που είναι, είναι και αυτός. Το 

οποίος πρέπει να γίνει µε… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με αυτή, Πρόεδρε, τη Συνέλευση να το βάλεις. Τροποποίηση του 

καταστατικού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και γι’ αυτό το 

λόγο και για άλλο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Επί των παρόντων µελών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωστό αυτό που λέτε. Κα Μαργαρίτα. 

ΡΕΪΣΗ-ΡΑΜΦΟΥ: Πρόεδρε, για να πάρεις απόφαση της Συνέλευσης για 

τροποποίηση θέλει τα 2/3 των µελών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωστό. Το αναφέρει και το καταστατικό το ίδιο αυτό. Θα πρέπει να 

κάνουµε µια άλλη Γενική Συνέλευση, αλλά για να µην κουράσουµε τον κόσµο να 

περάσει το ’16. Γιατί έρχονται και απεργίες και έρχονται και κάποια έκτακτα και κάτι 

τέτοια. Θα το δούµε αυτό στην πορεία αλλά όντως αυτό πρέπει να αλλάξει το 

καταστατικό. Όντως. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και µπορούµε να το εντάξουµε κιόλας στο ζήτηµα αυτό που 

συζητήθηκε και στη σύσκεψη όλων των Σωµατείων, της ενοποίησης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο θέµα. Αυτό θα σας ενηµερώσω µετά, όταν θα 

τελειώσει. Άρα τελειώσαµε το θέµα. Εγκρίνετε τις ηµεροµηνίες; 13 και 20; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγκρίνεται. Το µόνο πρόβληµα που υπάρχει είναι µε την ώρα. 

∆ηλαδή και απ’ τους Παιδικούς Σταθµούς µου το βάλανε. Γιατί και χθες είχα πάει και 

προχθές. Το 10:30 δεν µπορούν να έρθουν από εκεί. Να γίνει δηλαδή κατά τις 1 η 

ώρα, να κλειστούν οι σταθµοί… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, µην πετάγεστε. Αυτή τη στιγµή εισέρχεται στο ∆.Σ. ο κ. 

Στεφάνου. 



 

5 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και το άλλο, ότι όποιος έρχεται στη Γενική Συνέλευση να 

υπογράφει, έτσι όπως κάναµε παλιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα υπέγραφαν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί εχθές από Υπηρεσίες έφυγε κόσµος και δεν ήρθε καν στη 

Γενική Συνέλευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό ήταν το έκτακτο. Ένα λεπτό παιδιά. Γράφουµε. Να τηρούµε τη 

διαδικασία. Κοιτάτε, στην έκτακτη που ήταν… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Αργυροπούλου, αυτό που ήταν όλων των Συλλόγων επίτηδες δεν 

το κρατήσαµε εµείς, γιατί δεν θέλαµε να το κρατήσουµε, γιατί θα έπρεπε να είχαµε 

βρει, δεν είχαµε ούτε βιβλίο, ούτε κάνει, γιατί ήταν όλοι οι Σύλλογοι µαζί. Αυτό. Στο 

δικό µας που κάναµε είχαµε, είδατε. Και βάλαµε και έξτρα βιβλίο που δεν ήταν το 

καταστατικό µας, που απαγορεύονται να είναι, αλλά επειδή τους αφορά 

συνταξιούχους, το κρατήσαµε και το προσάψαµε µέσα ήδη, αν θα δείτε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Για την ώρα δεν µπορούµε να πούµε κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιτάτε, επειδή είναι το ΣΙΝΕΑΚ. Ένα λεπτό. Επειδή είναι το ΣΙΝΕΑΚ 

µας δίνει, δεν είναι δικό µας, το έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος, το έχει δώσει σε ιδιώτη, 

δεν προλαβαίνουν να το καθαρίσουν γιατί ξεκινάει µετά παραστάσεις στις 5 η ώρα. 

Γι’ αυτό το κάνουµε εκεί. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε. 

ΡΕΪΣΗ-ΡΑΜΦΟΥ: Να το πάµε λίγο αργότερα τουλάχιστον, να διευκολυνθούν. ∆εν 

είναι µόνο οι Παιδικοί Σταθµοί. Εγώ έχω ακούσει και από άλλους ότι γίνεται νωρίς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου εδώ. Και στις προηγούµενες Συνελεύσεις που 

έκανε ο Σύλλογος τέθηκε το θέµα. Το κάναµε 1 η ώρα, πάλι κανείς δεν ήρθε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος έχει το λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αν το κάνουµε 1 η ώρα δεν θα έρθουν ούτε οι 55 που ήταν, διότι θα 

σηκωθούν να φύγουν να πάνε σπίτια τους, γι’ αυτό ζητάνε όλοι το αργά. Είναι 

αποδεδειγµένο αυτό και σας το λέω και από προσωπική πείρα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ αυτό που θέλω να πιέσουµε, να πιέσουµε και ο κ. 

Καλογερόγιαννης απ’ την τέτοια, ο κ. Καραµολέγκος, όπου έχουµε, να έρθουν να 

µέλη να γίνει Γενική Συνέλευση. Είναι ένα θέµα που καίει. Είναι ένα θέµα χρηµατικό. 

Πρέπει να το λύσουµε, να πάµε στην αµέσως παρακάτω µέρα για το Σύλλογό µας. 

Όλοι να πιέσουµε τα µέλη µας. Κα Αργυροπούλου το λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω και κάτι άλλο. Και ότι να δούµε, να αναλάβουµε ο 

καθένας χώρους, να βγάλουµε µια ανακοίνωση και να πάµε να τη µοιράσουµε ή να 

τη στείλουµε µε φαξ. Το e-mail δεν το ανοίγει κανένας. Μπορεί να το ανοίγετε εσείς 

που είστε στα γραφεία. Εµείς οι υπόλοιποι που δεν χειριζόµαστε computer δεν το 

ανοίγουµε. Η προηγούµενη ∆ιοίκηση, συγνώµη, έστελνε πάντα µε φαξ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Αργυροπουλου, εµείς στέλνουµε και µε φαξ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε εµάς δεν έχει έρθει ποτέ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε συνεννοηθεί εδώ µε τη ∆ήµητρα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε εµένα θα στείλει η ∆ήµητρα αυτό που είναι για το Σύλλογο, 

δηλαδή τα ∆.Σ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τις ανακοινώσεις, ότι βγαίνουν κλπ δεν µου τις έχει στείλει ποτέ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κακώς. ∆εν τα στέλνουµε µε φαξ; Ένα λεπτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε στους σταθµούς, ούτε πουθενά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κακώς. Από εδώ και πέρα θα τα στέλνουµε τα πάντα και µε φαξ και µε 

e-mail. Τελείωσε. ∆εσµευόµαστε. Είναι δέσµευση. Τελείωσε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να δεσµευτείς να πάρεις τη ∆ήµητρα µια µέρα και να της δώσεις όλα 

τα… των Παιδικών Σταθµών. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχω και τώρα να της τα δώσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα πήραµε, τα πήραµε, το έκανα εγώ ήδη. Απ’ την κα Βασίλενα πήγα 

και τα πήρα εγώ όλα. ∆εν τα πήραµε; Τα πέρασες; Εσύ να τα ακούς, να στέλνεις και 

φαξ. Εσύ να τα ακούς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γιατί µε το e-mail δεν… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Να το τρέξουµε λιγάκι για να τελειώσουµε;  
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2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωµή των εκκρεµών 

δαπανών καθώς και των τρέχουσων ταµειακών αναγκών του Συλλόγου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραµολέγκος, ο Ταµίας του Συλλόγου, έχει το λόγο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ολοκληρώσαµε αυτές τις ηµέρες τη διαδικασία µε τις τράπεζες, 

µε την Alpha Bank, ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε χρηµατικές συναλλαγές, γι’ 

αυτό και έχουµε κάποιες εκκρεµότητες τις οποίες πρέπει να τελειώσουν. ∆εν ξέρω 

αν θέλετε να πω τις εκκρεµότητες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βέβαια. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Εκκρεµότητες είναι: 1) Χρωστάµε στην κα  Καψοκόλη 270,63, 

απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα οποία, κ. Καραµολέγκο να ρωτήσω κάτι; Μας έχει προσκοµίσει η 

κα Καψοκόλη τα απαραίτητα… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρέπει να τα πεις. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τα έχω όλα µέσα στο φάκελο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να ειπωθούν όµως. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Υπάρχουν καταστατικά τα οποία υπάρχουν µέσα στο φάκελο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η πρώην Πρόεδρος ήταν η κα Καψοκόλη. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χρωστάµε την εισφορά µας στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πόσο είναι η εισφορά µας; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι 0,60 για κάθε µέλος και θα στείλουµε µία κατάσταση, να 

µας ενηµερώσουν ακριβώς το τι χρωστάµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακόµα λίγο να σας ενηµερώσω, ακόµα δεν έχουµε πάρει. Έχουµε 

συνεννοηθεί. Θα κάνουµε κάτι άλλο. ∆εν έχουµε πάρει για να πληρώσουµε. ∆εν 

είναι µέσα σε αυτή την  απόφαση. ∆εν µπορούµε να πάρουµε γενικά για την ΠΟΕ-

ΟΤΑ. ∆εν είναι συγκεκριµένο το τι θα δώσουµε. Απλώς σας κάνω µια ενηµέρωση ότι 

εκκρεµεί και αυτό το ζήτηµα το οποίο είναι µέχρι τον 3ο πληρωµένα. Μέχρι τον 3ο 

είναι. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χρωστάµε το εκλογικό υλικό για τις … τις οποίες κάναµε στον κ. 

Καλογερόγιαννη, 599,01. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι οι εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χρωστάµε τον ΟΤΕ, που αυτή τη στιγµή δεν ξέρουµε ακριβώς 

το τι χρωστάµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκκρεµεί και άλλος ένα λογαριασµός ο οποίος θα βγει. Αλλά µέχρι 

τώρα είναι πόσο; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μέχρι τώρα έχω ένα χαρτί εδώ, που είναι µέχρι 10/8/15 170€, 

Τώρα το τι υπάρχει από εκεί και µετά δεν το ξέρω. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 9/10 συγνώµη, 211,50. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Άρα ο επόµενος δεν έχει βγει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν έχει βγει. Εκκρεµεί. Αυτό λέµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 211 και πόσο, για πόσους µήνες είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα είναι σταµατηµένος αυτός ο λογαριασµός εδώ τουλάχιστον 4 

δίµηνα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πριν τις εκλογές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ηλαδή είναι ένα 8µηνο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίπου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ωραία. Γιατί είναι µεγάλο το ποσό αυτό. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουµε περίπου στα 50 µε 60€ εκκρεµότητες για κάποιες 

µπαταρίες, κλειδαριές… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά είναι από το δικό µας το Σύλλογο. Οι µπαταρίες τέτοιες που 

πήραµε, κλειδιά που βγάλαµε. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουµε παραστατικά στοιχεία, αποδείξεις, έχουµε τα πάντα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ακριβώς, ναι. Τώρα το καταστατικό του Σωµατείου που το 

δώσαµε, που έχουµε να δώσουµε 2,40; Το έβαλα ακριβώς, τα έχουµε εδώ πέρα, 

ναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τώρα τι να πει ακριβώς; Τι ποσό έχει και κάθε κλειδί και πόσο έχει; 

Τώρα µην καθυστερούµε σε τέτοιες λεπτοµέρειες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα οι άνθρωποι θα ψηφίσουν. Να µην ξέρουν… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μπορούµε να τα δούµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να τα δούνε όποιος έχει… Περίµενε ∆ηµήτρη. Όποιος έχει … να 

κοιτάξει να τα δει. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όταν αγοράσαµε … και δώσαµε 3,51, το 3,51 είναι το 

πρόβληµά µας; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, παιδιά. Όποιος δεν πιστεύει ας κάτσει να τα ελέγξει µετά. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Η πληρωµή θα έχει παραστατικά στοιχεία από πίσω. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, εντάξει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτή την ερώτηση έκανα εγώ. Υπάρχουν παραστατικά; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μα η τράπεζα δεν θα σου τα δώσει χωρίς παραστατικά. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μα τα έχω όλα σε … 3,51 που αγοράσαµε … 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά µην πετάγεστε όλοι. Σας παρακαλούµε πολύ. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Εδώ πρέπει να πληρώσουµε το λογιστή. Ο λογιστής. Τέλος 

πάντων, δεν ξέρω, το χρωστάµε. Από ποιο διάστηµα χρωστάµε και µετά; Έχει 

πληρωθεί µέχρι και το ’10. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Νοµίζω ναι, γιατί τότε είχε βγει ότι είναι πληρωµένος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο λογιστής έχει κάνει εδώ πέρα δουλειά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο λογιστής θα πληρωθεί για ότι µας παρέδωσε. Μας παρέδωσε 30/9, 

θα πληρωθεί το επόµενο τρίµηνο. Το δικαιούται ο άνθρωπος. Αυτό είναι δεδοµένο. 

3 µήνες είναι ο λογιστής. Το µήνα πόσο παίρνει ο λογιστής; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 60€ επί 3 µήνες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντο σύνολο. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 180€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στο τρίµηνο που µας παρέδωσε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μέχρι 30/9. Άλλο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν βλέπω να έχουµε κάποιες άλλες εκκρεµότητες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Όχι. Έχουµε το τέτοιο που στείλαµε τις συστηµένες 

επιστολές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Επωδή τέθηκε θέµα για το λογιστή ότι δεν θα πληρωθεί µετά από την 

παράδοση, πρέπει να παρθεί και µια απόφαση εδώ, αν κρατηθεί ο λογιστής ή δεν 

κρατηθεί ή αν συνεργαστούµε ή δε συνεργαστούµε και να ενηµερώσουµε και τον 

άνθρωπο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί να έχουµε λογιστή; Για να δίνουµε 60€; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ο λογιστής τι κράταγε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τίποτα. Τι κράταγε; Αυτά πέρναγε στο βιβλίο. 60€ το µήνα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτά που έπρεπε να κάνει ο Ταµίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να ρωτήσω κάτι εγώ; Γιατί δεν πληρώνονταν τόσο καιρό αυτά 

τα πράγµατα; ∆ηλαδή ας πούµε, θα βάλω από το προηγούµενο Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ σωστή ερώτηση. Όταν πήγαν… Μπήκαν τέλη Ιουνίου τα capital 

controls και σταµάτησαν και δεν µπορούσαν να πληρώνουν τίποτα. Όµως έγινε και 

η προκήρυξη για τις εκλογές και δεν µπορούσαν στην τράπεζα να σηκώσουν 

οτιδήποτε. Περίµεναν την καινούργια ∆ιοίκηση για να βγουν. Και επειδή 

καθυστερήσαµε.. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Από το Ιούλιο για να µπορέσουµε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν καθυστερήσαµε, Κώστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Καθυστερήσαµε γιατί βγήκα κάποια ∆ιοίκηση, παραιτήθηκε, ήρθε 

ο Αύγουστος, ήταν ο Αύγουστος, ήρθαµε το Σεπτέµβριο… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κατάλαβα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ; Μισό λεπτάκι να εξηγήσουµε το διαδικαστικό κοµµάτι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης το λόγο. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για να γνωρίζουν το διαδικαστικό κοµµάτι και να το γνωρίζετε. Όταν 

ξεκινάει, όταν προκηρύσσονται εκλογές στο Σωµατείο, σταµατάει η οποιαδήποτε 

πληρωµή του Σωµατείου… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το ξέρουµε αυτό. Αλλά εδώ πέρα είναι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ από τον 3ο 

µήνα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λετπάκι. Θα σου πω. Θα σου απαντήσω. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: 4 δίµηνα του ΟΤΕ. Γι’ αυτό. Ξέρω τη διαδικασία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η προηγούµενη ∆ιοικούσα Επιτροπή, στην οποία ήµασταν και εγώ και 

ο κ. Γαλάνης, είχε πάρει απόφαση να πληρωθεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Είχε έρθει το ποσό 

στο ∆.Σ., είχε βγει το ποσό, είχε ψηφιστεί από το ∆.Σ. ∆εν πρόλαβαν λόγω του 

capital control να πάνε στην τράπεζα, να πάρουν τα λεφτά, να τα στείλει η τράπεζα. 

Υπήρχε µια κωλυσιεργία. Μετά πέσαµε στις εκλογές. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εντάξει, το κατάλαβα. Το είπε ο κ. Γαλάνης, το κατάλαβα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μετά τις εκλογές όµως δεν µπορείς να πας να πιστοποιηθείς αµέσως, 

γιατί περάσει ένα χρονικό διάστηµα προς τις ενστάσεις οι οποίες αν υπάρχουν… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εντάξει, το είπε ο κ. Γαλάνης, εντάξει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παραµονή των capital controls µας ενηµερώνει αν έχουµε περάσει 

∆.Σ. 1.700€, ελάτε να τα πάρετε. Είναι Παρασκευή. Πηγαίνει κάτω η τότε Ταµίας, η 

Καίτη Ραγκούση, στη τράπεζα µε τα χαρτιά. Είχε πάρα πολύ κόσµο. Της λέει η 

υπάλληλος σας παρακαλώ πάρα πολύ ελάτε τη ∆ευτέρα να σας τα δώσω. Την 

Κυριακή έγινε το θέµα και µείναµε εκεί και κάναµε εκλογές. Γι’ αυτό και … 

συµπλήρωσε τα 270. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Και χρωστάµε και τα 3 άτοµα από 50€ της Εφορευτικής 

Επιτροπής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Εφορευτική Επιτροπή ήταν 3 άτοµα τα οποία έκαναν τις εκλογές. 

Εµείς εδώ που έχουµε συζητήσει, προτείναµε να πάρει 50€ έκαστος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ τα έχω δώσει από προχθές επάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς πληρώνατε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τα δικά µας δεν έπαιρναν ποτέ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς είστε κορυφή. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι. Στους Συλλόγους εδώ, ∆ήµου Πειραιά κλπ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ φτάσαµε η Εφορευτική Επιτροπή να παίρνει 150€ το άτοµο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ποτέ, ποτέ. Ακόµα και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια στο Υπουργείο 

Υγείας που ήµουν, δεν έπαιρνε η Εφορευτική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Να µην πεταγόµαστε όλοι. Συµφωνούµε 50€ το άτοµα γιατί 

ήταν από το πρωί µέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ;  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγώ δεν νοµίζω ότι θα πρέπει να υφίσταται. Με αυτή τη λογική το 

βάζω. Γιατί το εργαζόµενος που θα δεχτεί να είναι εφορευτική παίρνει άδεια. 

∆ικαιούται άδεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. ∆ικαιούται άδεια την οποία… Ναι. Αλλά δουλεύει µέχρι τις 3. Μετά 

κάθεται µέχρι τις 10, γι’ αυτό το κάνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι ένα κίνητρο να έρθει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συµφωνούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πιστεύουµε ότι ο Σύλλογος αντέχει 150€ να δώσουµε από 50€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συµφωνούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε. Έχουµε κάνει την τέτοια; Συµφωνούµε; Και θέλουµε… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 420€ που είναι να πάρουµε τη βδοµάδα για να µπορέσουµε να 

κινηθούµε σαν Σύλλογος, να δώσουµε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για να υπάρχουν λεφτά στο ταµείο, πως είχαµε εδώ τα 5€. Να υπάρχει 

και τέτοιο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συµφωνούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Φτάσαµε στο τέλος. Σας 

ευχαριστούµε θερµά. 
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