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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18.04.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση του Δ.Σ. και έγκριση του ποσού των 200,00€ για το 

πρόστιμο που καταλογίστηκε μέχρι στιγμής από τον οικονομικό ελέγχου 

από την ΑΑΔΕ για παρελθόντα οικονομικές χρήσεις (2005-2006).   

ΘΕΜΑ 2ο:  Ενημέρωση και συζήτηση του Δ.Σ. για την επιστολή της ΔΑΣ-ΟΤΑ προς 

το Προεδρείο του Συλλόγου. 

ΘΕΜΑ 3ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη λογιστή. 

. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση ή μη έκτακτης γενικής 

συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 & 2 του καταστατικού 

μας. 

ΘΕΜΑ 2:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

ΘΕΜΑ 3ο:  Ενημέρωση  Δ.Σ. για την κατάθεση ενός στεφανιού στην νεκρώσιμη 

ακολουθία μέλους του Συλλόγου μας.  

ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση  Δ.Σ. για την επιστροφή χρημάτων από την διαμονή των 

αντιπροσώπων μας στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα 

Ιωάννινα.  

ΘΕΜΑ 5ο:  Ενημέρωση και έγκριση του Δ.Σ. της δαπάνης για την αγορά των 

εισιτηρίων της θεατρικής Παράστασης «Ο Ηλίθιος» στο Δημ. Θέατρο 

Πειραιά: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 18/04/2018 και μέρα Τετάρτη, ώρα 13:0μ.μ. στα γραφεία του 

Συλλόγου μας με βάση το Άρθρο 30§1 του Καταστατικού μας έχουμε καλεστεί όλοι 

με ΗΔ για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Να δούμε ποιοι είναι παρών. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, απών, Κοντογιάννη Δικαία, 

παρούσα,  Σκιζοπούλου Σταματίνα, απούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα, Ζουρδός Κωνσταντίνος, παρών.  Είμαστε 8. 

έχουμε την πλειοψηφία. Μπορούμε να πάμε στα θέματα ΗΔ. 

Πριν πάμε στα θέματα ΗΔ θέλω να φέρω κάποια θέματα Εκτός Ημερησίας.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση του Δ.Σ. και έγκριση του ποσού των 200,00€ για το πρόστιμο που 

καταλογίστηκε μέχρι στιγμής από τον οικονομικό ελέγχου από την ΑΑΔΕ για 

παρελθόντα οικονομικές χρήσεις (2005-2006). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως είχαμε πει και στη Γενική Συνέλευση που κάναμε μία 

ενημέρωση ότι από προηγούμενες διοικήσεις του συλλόγου μας δεν είχαν γίνει 

κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονται τώρα, ταμειακά δεν είχαν γίνει κάποια 

πράγματα, όπως οι δηλώσεις το 2005, 2006 και 2007 πού είπαμε ότι ήρθε ο έλεγχος 

και τα βρίσκουν σιγά-σιγά, τα οποία μας έστειλαν χθες, και το μπουγιουρντί το 

πρόστιμο που είναι 100,00€ για κάθε δήλωση. Συμφωνούμε να συζητηθεί; 

Συμφωνούμε να συζητηθεί.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και συζήτηση του Δ.Σ. για την επιστολή της ΔΑΣ-ΟΤΑ προς το 

Προεδρείο του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας έχει φέρει η ΔΑΣ-ΟΤΑ, πρέπει να το διαβάσουμε εδώ στο Σώμα 

να γνωρίζουμε όλοι τι είναι. Συμφωνούμε να μπει; Συμφωνούμε.  
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3ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη λογιστή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή πλέον πρέπει να μπει εδώ λογιστής, κάθε μήνα να υπάρχει 

λογιστής, γιατί είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα σας αναφέρω. Συμφωνούμε; 

Ιδιώτης λογιστής, ο οποίος να πληρώνεται. Θα βοηθάει επικουρικά τον Δημήτρη και 

θα κάνει όλη αυτή τη δουλειά που δεν την ξέρουμε γιατί δε είμαστε λογιστές εμείς. 

Συμφωνούμε να μπει για θέμα; Συμφωνούμε.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση του Δ.Σ. και έγκριση του ποσού των 200,00€ για το πρόστιμο που 

καταλογίστηκε μέχρι στιγμής από τον οικονομικό ελέγχου από την ΑΑΔΕ για 

παρελθόντα οικονομικές χρήσεις (2005-2006). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως σας είχα πει και στη Γενική Συνέλευση που είχε μάλλον 

αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Καραμολέγκος, μετά από τον έλεγχο που έχει γίνει 

έχουν βρεθεί κάποια πράγματα. Δηλαδή τι έχουν βρεθεί; Βρέθηκαν το 2005, 2006 

και 2007 ότι δεν έχουν γίνει δηλώσεις τις οποίες δεν ξέρουμε και μετέπειτα τι μπορεί 

να γίνει. 

Μας έστειλε η Εφορεία τα δύο πρώτα πρόστιμα, εδώ άμα θα δείτε είναι οικονομικό 

έτος του 2007, θα σας τα δείξω, τα οποία έχω βάλει εγώ ο ομιλών. Δεν χρειάζεται να  

βγάζουμε να τα μετράμε. Επειδή εκπροσωπεί τον σύλλογο πάντοτε ο πρόεδρος 

εδώ πέρα έχω βάλει την υπογραφή μου για το 2007, οικονομικό έτος, είναι του ’06 

και το άλλο είναι του ’05 οι δηλώσεις. Ότι έγιναν το ’18, 04/04, τα πρόστιμα. 100,00€ 

ανά έτος που δεν έχει γίνει. 200,00€. Εγκρίνεται; 200,00€ είναι, για δύο, η τρίτη δεν 

μας έχει έρθει ακόμα. 200,00€. Εγκρίνεται για να πληρωθούν τα πρόστιμα; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: 2006 και 2007. Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και συζήτηση του Δ.Σ. για την επιστολή της ΔΑΣ-ΟΤΑ προς το 

Προεδρείο του Συλλόγου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας την έχει βάλει επικεφαλής η κα Αργυροπούλου και μας την έφερε 

ο κ. Ζουρδός Κωνσταντίνος. Αναφέρει, «Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι από εδώ και στο εξής δεν 

θα ψηφίζουμε κανένα θέμα που είναι για επισκευή, αγορά, διάθεση γενικά χρημάτων 

από το ταμείο του συλλόγου μας χωρίς να υπάρχουν από πριν προσφορές όπως 

επανειλημμένα έχουμε ζητήσει. Όσον αφορά την έγκριση των ποσών που 

καταβάλλουμε για τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές μας, θα θέλαμε να 

προσκομίζουμε προς έγκριση στο συμβούλιο αποδείξεις για αυτές τις συναλλαγές 

του συλλόγου μας όπως στο παρελθόν έχουμε ζητήσει. Μην ξεχνάτε, συνάδελφοι 

της πλειοψηφίας ότι διαχειρίζεστε τα χρήματα των συναδέλφων μας και πρέπει να 

υπάρχει οικονομική διαφάνεια». Πριν τοποθετηθώ εγώ, αν θέλει κάποιος, μπορεί να 

τοποθετηθεί αλλιώς να πάμε... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τοποθετήσου, Πρόεδρε, και άμα μας καλύψεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλες εδώ που έχουν έρθει είναι με προσφορές, τα πάντα που έχουν 

έρθει, είτε είναι για τις πίτες των συλλόγων, είτε είναι... δεν έρχονται την πρώτη φορά 

που πήραμε το Konica Minolta είχαμε έρθει με προσφορά και πήραμε από αυτόν 

που ήταν με το ελάχιστο. Μετά στη συντήρηση δεν μπορούμε να φέρνουμε 

προσφορά τον χ, τον ψ, τον ω, και φέρνουμε αυτόν που έχουμε πάρει, το Konica 

Minolta. 

Όταν λέει για ανάλυση μετρητών, κάποια πράγματα τα οποία πληρώνουμε με 

μετρητά, τα οποία έχουν παρθεί αποφάσεις εδώ πέρα και έχει ψηφίσει και η ΔΑΣ-

ΟΤΑ. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα κρίνει η ΔΑΣ-ΟΤΕ τι θα ψηφίσει, τι δεν θα 

ψηφίσει. Δεν ξέρουμε εμείς τι θέλει. Άλλος έχει κάτι να πει; Τον λόγο έχει ο κ. 

Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θεωρώ προβοκατόρικη την ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ, 

προβοκατόρικη και άρχισε από το προηγούμενο Δ.Σ. που πήραμε την απόφαση 

πλην της ΔΑΣ-ΟΤΑ για να κάνουμε τις 60 δωροεπιταγές που κληρώσαμε στη Γενική 

Συνέλευση την τελευταία μας. 

Αν θεωρεί αυτά ότι αυτά σαν προσφορές και δεν ψηφίζει τις παροχές που δίνει ο 

σύλλογος προς τους εργαζόμενους, αυτό είναι μία τακτική που βγήκε τώρα 

τελευταία. Είναι προσβλητική, είναι ανυπόστατη, και το μόνο που έχω να πω είναι 

ότι μας προσβάλλει και πάνω από όλα προσβάλλει τον εαυτό της η στάση της αυτή. 

Ευχαριστώ. 
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Δεν είχα σκοπό να παρέμβω, αλλά επειδή ο Γιώργος συνάδελφος 

γραμματέας είπε προβοκατόρικη απόφαση και προσβλητική, είναι μία απόφαση 

διαδικασίας. Δεν είναι προσβλητική αυτό. Πάντα πρέπει να παίρνονται τρεις 

προσφορές και αυτό δεν σημαίνει ότι το Σώμα θα επιλέξει τη φθηνότερη. Μπορεί να 

επιλέξει αυτή που εκείνη κρίνει να επιλέξει για τους λόγους που θα μας αναφέρει. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί προσβάλλει αυτή η απόφαση. 

Όσον αφορά τις 60 δωροεπιταγές, δεν διαφωνούμε στην κοινωνική προσφορά του 

συλλόγου, έχουμε συμμετάσχει και εμείς σε αυτές, έχουμε ψηφίσει κοινωνικές 

προσφορές και τις έχουμε πάρει κιόλας. Και εγώ έχω πάρει. Διαφωνήσαμε στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο είναι άλλο θέμα βέβαια αυτό που αναφέρει η 

επιστολή της Βούλας και άλλο αυτό που ανέφερε ο Γιώργος. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είπαμε ότι είναι λάθος να συνδυάζεται με τις γενικές συνελεύσεις. Αυτό. 

Όχι ότι είναι κακό που ο σύλλογος επιστρέφει τα χρήματα στα μέλη της. Καλά κάνει 

και εγώ έχω ψηφίσει να το κάνει, και έχει τύχει να πάρω και εγώ. 

Αυτό που λέει το έγγραφο της Βούλας και ίσως δεν το κατάλαβε ο Γιώργος είναι ότι 

όταν έρχεται μία προσφορά, όπως κάνουμε και στις… ο Δημήτρης τα ξέρει, 

παίρνουμε τρεις προσφορές και παίρνουμε την καλύτερη. Αυτό λέει, δεν λέει κάτι. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι προβοκατόρικο και γιατί είναι προσβλητικό. Αυτό δεν 

καταλαβαίνω.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα υπενθυμίσω στον κ. Ζούρδο ότι στο προηγούμενο Δ.Σ. ξεκίνησε η 

διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με τον επικεφαλής της ΔΑΣ-ΟΤΑ την κα 

Αργυροπούλο από το προηγούμενο Δ.Σ. με τις 60 επιταγές που κληρώνουμε κάθε 

Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα. Και διαφωνήσατε για πρώτη φορά στη Γενική 

Συνέλευση. Και λέει εδώ και εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, αν θέλετε να διορθώσετε 

την ανακοίνωσή σας, και το χαρτί εδώ. Λέει, «Διάθεση γενικά χρημάτων από το 

ταμείο του συλλόγου μας χωρίς να υπάρχουν προσφορές». Τι προσφορές να 

υπάρχουν; Μοιράσαμε 60 δωροεπιταγές από τον Σκλαβενίτη, που δεν υπάρχουν 

προσφορές εκεί, 60 δωροεπιταγές στον Σκλαβενίτη, δεν μπορείς να πάρεις 

προσφορές από εκεί, 60 δωροεπιταγές και εσείς το αρνηθήκατε προς τους 

εργαζόμενους. Ξεκινήσατε μία άλλη τακτική. Οτιδήποτε προσφορά έχει έρθει εδώ 

πέρα στον σύλλογο, έχει έρθει και είμαστε ανοιχτοί πάντα σαν σύλλογος και σαν 

προεδρείο και σαν Δ.Σ. να φέρετε φθηνότερη προσφορά. Είμαστε ανοιχτοί και σας 

το τονίζουμε σε κάθε Δ.Σ.. 
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Η ανακοίνωσή σας είναι προβοκατόρικη και ξεκίνησε, τα προβοκάτσια ξεκίνησαν 

από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση που δεν ψηφίσατε τις δωροεπιταγές στο 

Δ.Σ. για να τα πάρουν οι εργαζόμενοι ενώ στη Γενική Συνέλευση τα μέλη σας τα 

πήραν. Αυτό, και τελείωσε.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Να επανέλθω, λίγο. Η ανακοίνωση δεν λέει για τις προσφορές. Άλλο 

διάθεση, εντάξει, 60 επιταγές που έχουν 30,00€, το ποσό βγαίνει πόσο είναι. Δεν 

χρειάζεται αυτό. Στις κοινωνικές προσφορές και όχι μόνο στην τελευταία έχουμε 

ψηφίσει σε όλα ναι. Και στις συνεστιάσεις κ.λπ.. Στην τελευταία ψηφίσαμε όχι και 

μάλιστα είχα και έναν διάλογο εγώ με τον πρόεδρο, θα το θυμάται, ότι επειδή τη 

συνδυάζετε με τη Γενική Συνέλευση και επειδή μαθαίνουμε τους συναδέλφους να 

έρχονται μόνο για τις επιταγές που στην ουσία πάλι και δεν ήρθαν, γιατί είδατε ότι 

δεν είχαμε απαρτία. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής πολιτικής του Σωματείου και το 

λέω, Ζουρδός, έχω ψηφίσει πολλές φορές αυτό πλην της τελευταίας και εξήγησα 

γιατί δεν ψήφισα στην τελευταία και μάλιστα έχω καρπωθεί και εγώ αυτήν την 

προσφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην τελευταία που δεν είχες ψηφίσει. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όχι μόνο στην τελευταία. Και στο παιδικό πάρτι ήρθα που ψήφισα και 

στη χοροεσπερίδα ήρθα που ψήφισα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πολύ κατανοητός. Ο κ. Φερεντίνος.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτό, να απαντήσω, για να απαντήσει ο διάλογος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει, δεν πάει επί προσωπικού, δεν είναι επί προσωπικού. 

θα τοποθετηθείς. Δεν είναι επί προσωπικού. Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Στο διάβασμα της επιστολής της κα Αργυροπούλου από τον 

πρόεδρο αυτό το οποίο με παραξένεψε λιγάκι είναι η διατύπωση ότι θα πρέπει να 

υπάρχει οικονομική διαφάνεια. Υπάρχει ο ισχυρισμός, η υπόνοια, ότι ο σύλλογος 

δεν έχει οικονομική διαφάνεια; Δηλαδή η διαχείριση των οικονομικών έχουν κάποιο 

πρόβλημα; Δηλαδή ότι συντάσσονται με την άποψη της κα Καψοκόλη που μας είπε 

πει στη Γενική Συνέλευση ότι υπάρχει το βαζάκι με το μέλι και γλύφετε; Αυτά θα 

θέλαμε να μας διευκρινίσετε και αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, να υπάρχουν και 

στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Να απαντήσω σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθεί και ο κ. Κούβαρης και απάντησε συνολικά. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ θέλω να υπενθυμίσω στον κ. Ζούρδο ότι όλες οι δωροεπιταγές 

που δίνονται στους συναδέλφους και όλα τα δώρα που έχουν γίνει έχουν γίνει σε 

Γενικές Συνελεύσεις και να μου πει στην τελευταία Γενική Συνέλευση που συνέπιπτε 

με τη γιορτή του Πάσχα και πήραμε απόφαση να δώσουμε 60 δωροεπιταγές προς 

τους εργαζόμενους, την οποία μία πήρε και ο ίδιος, κληρώθηκε, γιατί δεν ψηφίστηκε. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Να πάρω το τελευταίο και θα απαντήσω του Κώστα μετά. Νομίζω 

απάντησα σε αυτό, να το ξαναπώ άλλη μία φορά. Είμαστε υπέρ των προσφορών, 

έχουμε πάρει προσφορές, έχουμε ψηφίσει προσφορές και ας μην έχουμε πάρει, δεν 

έχει σημασία. Στην τελευταία είπαμε, ήταν άσχημο που συνδυάστηκε με τη Γενική 

Συνέλευση. Αυτό. Όχι ότι ήταν κακό που έγινε. Ήταν άσχημο που συνδυάστηκε με 

τη Γενική Συνέλευση. Και μάλιστα είδατε ότι δεν είχε και το ανάλογο αποτέλεσμα 

όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει το Δ.Σ.. 

Να ολοκληρώσω αυτό που είπε ο Κώστας, ο συνάδελφος Φερεντίνος, όσον αφορά 

... θα απαντήσω... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώνουμε. Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω εγώ παραπέρα ούτε να 

τοποθετηθώ, ούτε να κάνω, να είστε σίγουροι ότι στη Γενική Συνέλευση είχα φέρει 

όλες, του τελευταίου χρόνου όλα τα πρακτικά που ό,τι οικονομική συναλλαγή έχει 

γίνει, έχει ψηφιστεί και έχει ψηφιστεί και από τη ΔΑΣ-ΟΤΑ.  

Δεύτερον, εδώ που λέει για τις διάφορες, που λέει όσον αφορά την έγκριση των 

ποσών που καταβάλλουμε για τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές μας, θα 

θέλουμε να προσκομίζεται προς έγκριση στο συμβούλιο για αποδείξεις γι’ αυτές τις 

συναλλαγές. Ακούτε, κάθε φορά έρχονται εδώ και είναι προς έγκριση τα χρηματικά 

ποσά. Δεν αναφέρομαι στον Κώστα, αναφέρομαι, γιατί θα μαθευτούν και στα 

πρακτικά θα γραφούν, αν υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε φέρει, να μας το πουν και 

να το φέρουμε και να μας επιπλήξουν και μας βγάλουν και ανακοίνωση και για 

οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το κλείνουμε τώρα το θέμα αυτό. Έπρεπε να διαβαστεί. Και 

εμείς έλεγχο θέλουμε και είναι σεβαστός ο κάθε έλεγχος.  

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη λογιστή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά με τον έλεγχο που έχει μπει σας είπα είναι ο μοναδικός, είμαστε, 

μάλλον, η μοναδική Διοίκηση του Συλλόγου μας που είχαμε περίπου 2,5 μήνες 

είχαμε έλεγχο εδώ μέσα. Ανοίχτηκαν λογαριασμοί, ανοίχτηκαν τα πάντα και ψάχνανε 



 

10 
 

τα πάντα.  Επειδή όμως δεν είμαστε λογιστές και δεν ξέρουμε την τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, κρίναμε απαραίτητο, δεν ξέρουμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη 

Διοικούσα Αρχή του συλλόγου μας που θα πάμε για εκλογές σε 1-2 μήνες, κρίνουμε 

όμως γι’ αυτό το διάστημα που θα είμαστε εμείς εδώ πέρα από την πλειοψηφία του 

συλλόγου, κρίνουμε γι’ αυτό το διάστημα να φέρουμε έναν λογιστή. Ο λογιστής 

αυτός που είχαμε φέρει και πέρασε με επιτυχία... επιτυχία... δεν μπορούσε να 

κρύψει και τίποτα ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα, που περάσαμε έλεγχο, ζητάει 

70,00€ μηνιαίως για να καλύψει όλα αυτά που πρέπει να καλύψει ο σύλλογός μας. 

Εμένα αυτή η τιμή είναι φιλική, μου είπε, αλλά τέλος πάντων, γιατί μου ζητούσε στην 

αρχή 100,00€ και 120,00€. Θα έρχεται άνθρωπος εδώ δεν θα πηγαίνουμε εμείς. Θα 

έρχεται ο άνθρωπος εδώ κάθε τέλος του μήνα. Εγκρίνεται το ποσό αυτό; Εγκρίνεται.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουμε κάποια άλλη προσφορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, πήγαμε κατευθείαν σε αυτόν που μας είχε εκπροσωπήσει. Είναι 

πολύ χαμηλή. 

Πάμε στα θέματα ΗΔ. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Λήψη απόφασης για την πληρωμή της επισκευής Η/Υ του Συλλόγου από 

μέλος μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής εγώ. Είχε πρόβλημα, έσβησε ο υπολογιστής εδώ του 

γραμματέα, και φωνάξαμε το μέλος μας κ. Καραστάθη Απόστολο για να το δει. 

Διαπίστωσε, ο κ. Καραστάθης είναι στο Τμήμα που επισκευάζει. Το έλεγξε και μας 

είπε ότι οι επισκευές για να λειτουργήσει είναι αλλαγή καινούριας μπαταρίας και 

εργασίες που του έκανε. Και βάσει του Άρθρου 29§6 του Καταστατικού μας που λέει 

ότι μπορούν τέτοιες δουλειές να τα κάνουν τα μέλη μας και να πληρώνονται, έχουμε 

βάλει να πληρωθεί για την εργασία του μαζί με την αλλαγή της μπαταρίας που έκανε 

στον υπολογιστή 20,00€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση ποσού για την αγορά εισιτηρίων και δωρεάν διάθεση 

προς τα μέλη μας της θεατρικής παράστασης “SAOLIN THE LEGENT”. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας του συλλόγου κ. Καραμολέγκος Δημήτριος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το Δ.Σ. αποφάσισε να συμμετάσχουμε στην θεατρική 

παράσταση ως θεατές “SAOLIN THE LEGENT”. Πήραμε και εμείς κάποια εισιτήρια 

τα οποία διαθέσαμε σε μέλη του συλλόγου. Βάσει του Άρθρου 3§2, σκοποί του 

συλλόγου μας όπως αναφέρει στο εξής, συμβολή στην αναβάθμιση, ενίσχυση και 

ανύψωση του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων, ... 

και τα Άρθρα 4 και 5 όπου αναφέρονται τα μέσα για τη πραγματοποίηση των 

ανωτέρω σκοπών. Ο σύλλογος θα επιδιώξει την υλοποίηση τέτοιων μορφών 

εκδηλώσεων που συμβάλλει στην πολιτιστική καλλιέργεια των μελών της. Η αγορά 

αυτή αφορούσε 27 εισιτήρια ενηλίκων, αξίας 15,00€ μαζί με το ΦΠΑ και 12 εισιτήρια 

ανηλίκων αξίας 8,00€. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 501,00€. Έχουμε και τα 

τιμολόγια από πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται, κύριοι; Εγκρίνεται ομόφωνα. Ο κ. Φερεντίνος. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτά τα εισιτήρια πήγαν... υπάρχει κατάσταση με τα μέλη, κ.λπ., και 

είναι εκτός του Δ.Σ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και κάποιοι από το Δ.Σ.. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση για την αποζημίωση πρώην μέλους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρος του Συλλόγου ο κ. Γαλάνης. Όπως γνωρίζετε όλοι, το 

Ταμείο Αλληλοβοηθείας έχει κλείσει. Δεν υπάρχει. Είχε μείνει ένα ποσό, το 

961,30,00€ που είχε μείνει, που ήταν κάποιοι να πληρωθούν, τους οποίους δεν 

μπορούσαμε να βρούμε και το μεταφέραμε στο Ταμείο του συλλόγου με απόφαση 

του Δ.Σ.. Θα σας τα πω όλα γραπτώς γιατί είναι όλα γραπτώς. Με τα πολλά 

ενημερώθηκε η κα Αναστασάκου και ήρθε και πληρώθηκε. Ενημέρωση για την 

αποζημίωση πρώην μέλους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αναστασάκου Βαρβάρας, 

από τον λογαριασμό του συλλόγου λόγω του ότι το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έκλεισε 

ταμειακά στις 13/09/2017 και το υπόλοιπο ποσό των 961,30€ μεταφέρθηκε στον 

λογαριασμό του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. στις 27/07/2017. Η κα 

Αναστασάκου ήταν μέσα στους δικαιούχους του ταμείου αλλά επειδή είναι 

συνταξιούχος, δεν είχαμε καταφέρει να έρθουμε σε επικοινωνία την περίοδο που 

γίνονταν οι πληρωμές στο ταμείο. Γι’ αυτό και πληρώθηκε τώρα με απόδειξη 
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πληρωμής του συλλόγου μας και με 0,87/13-4-2018 το ποσό των 62,24€. 

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε όχι επειδή είχαμε ψηφίσει στο ... της διάθεσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εγκρίνεται από την πλειοψηφία εκτός από τον κ. Ζουρδό. 

4ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση ποσού για τα οδοιπορικά και την διατροφή 5 αντιπροσώπων του 

Συλλόγου μας που θα συμμετάσχουν στο 46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα 

Ιωάννινα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έξι αντιπροσώπων, έχω κάνει λάθος. Συνολικού ποσού 3.000,00€ 

βάσει του Άρθρου 26§5 του Καταστατικού, δηλαδή τα έξοδα των μελών όλων των 

Οργάνων του Συλλόγου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καλύπτονται από 

τον σύλλογο, κάτι που αναφέρεται στο Άρθρο 24§1 και Άρθρο 39§1,2 και 3.  

Αυτά τα χρήματα που έχουμε βάλει, επειδή λόγω του capital control δεν μπορούν να 

σηκωθούν μετρητά όλα, θα πάρουμε το μέγιστο που θα σηκωθούν μετρητά των 

2.000,00€ για να μπορούν να διατεθούν στον καθένα, να πάρουν, και τα υπόλοιπα 

τα 1.000,00€ θα γίνει μεταφορά στον λογαριασμό τον δικό μου που θα είμαι επάνω 

και θα τους τα δώσω μετά που θα μπορώ να τα σηκώσω μετά εγώ από τον δικό μου 

λογαριασμό. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και βέβαια τις αποδείξεις, Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι αποδείξεις θα έρθουν μετέπειτα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι αντιστοιχεί στον καθένα, δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιστοιχεί...  τα έξοδα και αυτά που θα φάνε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μεταφορά τους, η διατροφή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έξοδα, επειδή ακόμα δεν έχουμε βρει αμάξια το πώς θα πάμε, 

λέγαμε να πάμε με αμάξια. Επειδή δεν έχουμε βρει δεύτερο και επειδή... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... έχουμε βάλει αυτό το ποσό. Το ποσό το άλλο του ξενοδοχείου 

έχει πληρωθεί, έχει περάσει από Δ.Σ., τα πάντα. Εγκρίνεται το ποσό αυτό; 

Εγκρίνεται.  
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5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της Clevermedia, 

εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας του Συλλόγου κ. Καραμολέγκος Δημήτριος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε το τιμολόγιο της Clevermedia, το 945, 02/04/2018 που 

είναι για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του συλλόγου μας στις 10/01 και 

16/02. Συνολικής αξίας 133,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μέλους στο Σύλλογο και της 

διαγραφή ενός μέλους από τον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγγραφή μελών. Μελών. Εισηγητής είναι ο κ. Γραμματέας. Ο κ. 

Κούβαρης Γεώργιος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχουμε άλλες δύο αιτήσεις εγγραφής. Είναι της κα Γιαννακοπούλου 

Ελένης και του κ. Κιάκια Ελευθέριου. Και έχουμε και μία διαγραφή η οποία είναι της 

κα Οσίας Σιδηροπούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και οι εγγραφές και η μία διαγραφή 

της κα Σιδηροπούλου Οσίας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


