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 ∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.06.2016   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο :  Ορισµός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 

2 του καταστατικού του Συλλόγου.    

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά 5 µελανιών για το 

φωτοτυπικό του Συλλόγου Konica Minolta, συνολικής αξίας :359,60€  

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

  

ΘΕΜΑ 3ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των τιµολογίων  

665/16-05-2016 & 668/23-05-2016 της Clevermedia, εταιρείας 

αποµαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 193,60€. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

 

ΘΕΜΑ 4ο :   Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωµή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ,  από 1/2016 έως 5/2016, συνολικού ποσού 1.224,00€. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

 

ΘΕΜΑ 5ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  της 

Cοsmote για την τηλεφωνική γραµµή 210-4172079, συνολικού ποσού 

60,00€, περιόδου 08/03/16-07/05/16. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωµή του Νοµικού 

Συµβούλου του Συλλόγου Κου Σαπουντζάκη από 01/2016 έως 05/2016, 

συνολικού ποσού 1.107,00€.  

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα 13/6/2016, µετά από πρόσκληση που σας κάναµε για τα 

θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης που είναι να συζητηθούν σήµερα στις 13/6/2016 και 

ώρα 10:00π.µ. στα γραφεία του Συλλόγου µας, είναι παρόντες τα εξής µέλη: 

Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, είναι απών, δεν θα έρθει, 

Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου 

Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, απουσιάζει,  Σκιζοπούλου Σταµατίνα, 

απουσιάζει, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, απουσιάζει, Αργυροπούλου Σταυρούλα, 

παρούσα, Ζούρδος Κωνσταντίνος, παρών. Σύµφωνα µε το καταστατικό µας είµαστε 

αυτή τη στιγµή 7, άρα µπορούµε να προχωρήσουµε προς συζήτηση σύµφωνα µε τα 

θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ορισµός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του 

καταστατικού του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ. Θα ήθελα τώρα να σας πω λιγάκι πριν 

ξεκινήσουµε αυτό. Την επόµενη Γενική Συνέλευση που θα γίνει και αν θα βρούµε 

χώρο, θα σας πω και για τον χώρο που θα γίνει, θα πρέπει παιδιά λίγο εδώ όλοι απ’ 

τον Σύλλογο να πάρουµε λίγο πιο σοβαρά τον ρόλο µας. Και τι θέλω να πω. Θα 

πρέπει να περιφρουρήσουµε την Γενική Συνέλευση ακόµα καλύτερα. ∆ηλαδή. 

Πιστεύω εγώ ότι σύµφωνοι, είµαστε υπέρ να ακούγονται όλοι οι συνάδελφοι, να 

µιλάνε, να κάνουν, να ράνουν. Αλλά πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Και τι θέλω να πω; 

Μπορεί την προηγούµενη Γενική Συνέλευση να έρχονται, είπαµε αφήνουµε γι’ αυτό 

το φλέγων ζήτηµα του Ταµείου Αλλ/θειας να µιλάνε τα άλλα µέλη των Συλλόγων που 

ήταν γραµµένοι στο Ταµείο Αλλ/θείας, αλλά δεν µπορούν να απαιτούν να αλλάξει το 

καταστατικό, να ψηφίσουµε, να κάνουµε, να ράνουµε. Αυτά θα πρέπει στην επόµενη 

πλέον να µην γράφονται τα ονόµατά τους και να τους βάζουµε σε ένα συγκεκριµένο 

µέρος να κάθονται οι συνταξιούχοι και οι άλλοι, που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 

Εµείς δεν είπαµε να µην ακουστεί κάποιος. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις όποιος θέλει 

παίρνει τον λόγο και µιλάει. Αλλά δεν µπορεί να ανεχόµαστε, να έρχεται άλλος µέλος 

του Συλλόγου και να µας φωνάζει και τι να µας λέει; Αυτές οι ηλιθιότητες που είπε. 

Που της έχουµε δώσει λόγο. Έρχεται, µιλάει, κάνει, αλλά όχι να µας κατηγορεί. Και 

ειδικά µέλος που δεν είναι του Σωµατείου µας, του Συλλόγου µας. Να είναι ο 
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οποιοσδήποτε... Και όλα αυτά που λένε, να ξέρετε ότι ήδη υπάρχουν στη σελίδα µας  

στα πρακτικά. Ο οποιοσδήποτε µπορεί να µπαίνει, ο οποιοσδήποτε, και να διαβάζει 

το τι έχει ειπωθεί. 

Συνεχίζοντας. Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας που 

πραγµατοποιήθηκε στις 7/6 στο ΣΙΝΕΑΚ και λόγω µη απαρτίας κατά την ψήφιση 

των προτάσεων για το τι µέλλει γενέσθαι του Ταµείο Αλλ/θειας και κατόπιν 

συνεννοήσεως µε την τριµελή επιτροπή του Ταµείου µε Πρόεδρο τον Γαλάνη 

Κων/νο, δηλαδή εµένα, προτείνω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις κάτωθι προτάσεις : 

Πρόταση πρώτη: Επανάληψη ‘Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε τα ίδια θέµατα που 

τέθηκαν στις 07/06/2016 σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του καταστατικού του 

Συλλόγου µας. Και είχα γράψει εδώ πέρα τις ηµεροµηνίες. Όµως µε τις ηµεροµηνίες 

θα σας ενηµερώσω λίγο πιο κάτω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα. Το ΣΙΝΕΑΚ 

κλείνει και γι’ αυτό που έγινε η Γενική Συνέλευση αυτή, δόθηκε µετά από πάρα πολύ 

µεγάλη πίεση στον Αθλητικό Οργανισµό για να µεσολαβήσουν για να δεχτεί ο 

άνθρωπος να έρχεται και να ανοίγει. Γιατί δεν είναι ότι πάµε για µια µέρα και θα 

έρθει, γιατί αυτός δεν πληρώνεται απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, πληρώνεται από ιδιώτη, 

είναι του ιδιώτη, είναι του Σπέντζος. ∆εν είναι το θέµα να πληρώνεται, που 

προτείναµε εµείς να τον πληρώσουµε για τις µέρες. ∆εν ήθελε, γιατί είναι ιδιώτης και 

δεν θέλει να το ανοίγει ο ιδιώτης. Θα το συζητήσουµε πιο πέρα. Είχα γράψει κάποιες 

ηµεροµηνίες, τις οποίες θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθούµε µε τον Αθλητικό 

Οργανισµό αν µπορούµε να ξαναπάρουµε το ΣΙΝΕΑΚ, αλλιώς θα πρέπει να βρούµε 

χώρο.  

Και ακόµα εδώ, στην πρόταση πρώτη και λέω αφού το θέµα που αφορά το ταµείο 

Αλλ/θείας, και από τις τοποθετήσεις τόσες φορές που έχει γίνει έχουµε εξαντληθεί.  

Μετά από 2 Γενικές συνελεύσεις Τακτική και Έκτακτη πιστεύω ότι το θέµα που 

αφορά το Ταµείο Αλλ/θειας, σύµφωνα και µε τις τοποθετήσεις των µελών του 

Συλλόγου µας καθώς και τις τοποθετήσεις των µελών άλλων Συλλόγων καθώς και 

τις τοποθετήσεις των συνταξιούχων που έχουν γίνει,  έχει εξαντληθεί.  

 ∆εν µπορούµε να ξανακούσουµε τα ίδια και τα ίδια αναλώνοντας το χρόνο µας και 

όταν έρχεται η στιγµή για την ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ να µην µπορούµε να πάρουµε 

απόφαση λόγω µη απαρτίας.  Προτείνουµε να γίνει µια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

µε θέµα το Ταµείο Αλλ/θειας για να παρθεί µια απόφαση και όχι να ξαναγίνει 

συζήτηση και αυτή η απόφαση να παρθεί µε ψηφοφορία. Όπως  λέει και ο νόµος, να 

πάµε στην ψήφιση των δυο επικρατέστερων προτάσεων. Θα δούµε πόσες 
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προτάσεις θα είναι εκεί στην Γενική Συνέλευση  3-4 και θα πάµε σε ψηφοφορία των 

δύο επικρατέστερων προτάσεων. 

Η δεύτερη εναλλακτική που σας προτείνω είναι, µπορεί να µην το αναφέρει το 

καταστατικό µας, αλλά και να το κάνουµε δεν είναι λάθος, θα είναι ακόµα πιο 

ουσιώδες, ότι να πάµε και να ψηφίσουµε µε κάλπη πάλι τις δύο επικρατέστερες 

προτάσεις. Τη συζήτηση την κάναµε µία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Ο καθένας µίλαγε. 

Ο καθένας έλεγε το µακρύ και το κοντό και να καταγγείλουµε τα γεγονότα του 

Ταµείου Αλλ/θειας στο Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  Είναι δυνατόν 

Συνδικαλιστικό Όργανο να πάει στο Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή ο 

καθένας λέει ό,τι θέλει, ο κάθε πονεµένος.  

 

Προσέρχεται στη συζήτηση ο κ. Φερεντίνος Κωνσταντίνος στο θέµα 1ο. 

 Μπορώ να ακούσω τι έχετε να προτείνετε, κάποιες ερωτήσεις. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι έχουµε 

εξαντλήσει πια, έχουµε πει τα πάντα, έχουµε βγάλει και τα εσώψυχά µας, έχουµε 

κάνει µέχρι και ψυχοθεραπεία. Νοµίζω πως δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη 

συζήτηση. 

∆ύο πράγµατα. Κατά τη γνώµη µου οι προτάσεις ήταν δύο. Η µία που έθεσε η 

Τριµελής και η άλλη που θέσαµε εµείς. ∆εν ξέρω αν συζητήσουµε αυτές, θα το 

κάνουµε µετά. Υπήρχε µια τρίτη πρόταση, την οποία την έκανε νοµίζω η κα 

Καψοκόλη, η οποία δεν τη συζητήσαµε. Κατά την γνώµη µου καλώς δεν τη 

συζητήσαµε και εµείς εκείνη τη στιγµή δεν πήραµε και τον λόγο εσκεµµένα για θέµα 

οικονοµίας χρόνου, γιατί ουσιαστικά η πρόταση αυτή κήρυττε, ∆ηµήτρη, το Σύλλογο 

σε πτώχευση. Έλεγε να πάρουµε όλα τα χρήµατα και να τα δώσουµε. Ουσιαστικά 

είναι σαν να κηρύττουµε τον Σύλλογο σε πτώχευση. ∆εν γίνεται αυτό, έτσι; Θα µου 

πεις ο καθένας µπορεί να κάνει όποια πρόταση θέλει. Για να κερδίσουµε λίγο τον 

χρόνο θα µπορούσαµε, δεν ξέρω αν το καταστατικό το προβλέπει, να ορίσουµε µια 

ηµεροµηνία, ας πούµε 20 Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύµατος 20 Ιουνίου, δεν θα 

γίνει, αλλά τέλος πάντων, που θα λέει απ’ τις 10:00π.µ. µέχρι τις 3:00µ.µ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσέρχεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η κα Κοντογιάννη ∆ικαία. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Που θα λέει από τις 10:00π.µ. µέχρι τις 3:00µ.µ. ας πούµε θα υπάρχει 

κάλπη µε µία εφορευτική επιτροπή, θα υπάρχουν τα δύο θέµατα Α και Β και θα 

προσέρχεται ο καθένας, δεν µπορεί να µην έρθουν από τις 10:00 µέχρι τις 3:00 να 
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ψηφίσουν. Θα τους στείλουµε στο διαδίκτυο τις προτάσεις. Θα τους δώσουµε ένα 

χρόνο εύλογο, πέντε µέρες πριν, αν υπάρχει και κάποια άλλη και θα πάµε επί αυτών 

των προτάσεων. Για να µην χάνουµε χρόνο. Αν το προβλέπει το καταστατικό κ.λπ., 

εννοείται. 

Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω και να το κλείσω, αν χρειαστεί να δευτερολογήσω 

µετά τους συναδέλφους, εντάξει, είναι ότι η πρόταση που έκανε η Τριµελής... Επειδή 

εδώ συνεργάτες είµαστε και θέλουµε ειδικά όταν υπάρχει κάτι καλό το επικροτούµε, 

η απόφαση που έβγαλε η Ορκωτή Λογίστρια ήταν ότι εν µέρει κήρυξε το ταµείο σε 

πτώχευση. ∆ηλαδή είπε ότι έχει χρήµατα, δεν είναι µηδέν, αλλά δεν έχει αυτά που 

απαιτούνται για να καλύψει όλους. Εµείς λέµε ότι θα µοιράσουµε τα χρήµατα, 

δηλαδή θα ολοκληρώσουµε την πτώχευση και µετά θα την πάµε στον Εισαγγελέα. 

Κατά τη γνώµη µου αυτό είναι λάθος, αλλά η πλειοψηφία θα αποφασίσει. Πρέπει να 

γίνει το ανάποδο. 

Και κάτι τελευταίο. Αυτό το 41% πρέπει να προσεχθεί. Γιατί; ∆εν είναι δίκαιο ο 

∆ηµήτρης Καραµολέγκος ας πούµε που είναι 30 χρόνια, που προσέφερε ένα 

κεφάλαιο 2.000€ και µε τους τόκους 4, να πάρει 41%, µε εµένα που έχω προσφέρει 

100€ τα δύο χρόνια. Θα µπορούσε να γίνει 75 στα 30 χρόνια, 50 στα 20, 10 στα 41 

κ.λπ. ∆ηλαδή και αυτό πρέπει να προσεχθεί. Ευχαριστώ. 

Πρόεδρε και την πρόταση τη δικιά µας να κατατεθεί µε βάση αυτό που είπαµε και 

από εκεί και πέρα να πάει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Εντάξει, αυτό είναι διαδικαστικό θα µας το δώσει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ώστε µου λίγο την πρόταση. Ναι, βεβαίως µπορείτε να τη διαβάσετε. 

Βεβαίως, βεβαίως, για να γραφτεί κιόλας και στα πρακτικά. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Να παραδοθεί το πόρισµα του οικονοµικού ελέγχου της κα Ζαβαγιάννη 

Ηλιάδας ορκωτής λογίστριας στον Εισαγγελέα και, µετά την απόφασή του, να 

συζητήσουµε τον τρόπο καταβολής του υπόλοιπου ταµείου στους δικαιούχους. Και 

όταν λέω συζήτηση, αυτό που είπα, ότι το ποσοστό δεν µπορεί κατά τη γνώµη µου 

να είναι έτσι. ∆εν µπορεί να προσφέρει 30 χρόνια κεφάλαιο, τόκους, να πάρει στο 

τέλος το 41% του κεφαλαίου του µόνο, το ίδιο µε εµένα που είµαι... Γιατί έχει 

προσφέρει τους τόκους του. Είναι όπως τα ταµία τα ανταποδοτικά. ∆εν µπορούµε 

κατά τη γνώµη µου να το κάνουµε έτσι. Αυτό ας το αξιολογήσετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό. Όλοι θα πάρετε τον λόγο. Περιµένετε λιγάκι. Περιµένετε.  
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Προσήλθε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συµµετέχει πλέον και η κα Σχιζοπούλου 

Σταµατίνα. 

Ένα λεπτό να απαντήσω. Εµείς η πρότασή µας, µάλλον δεν την έχετε καταλάβει. Θα 

την πω για µία ακόµα φορά. ∆εν είπα ότι τα µοιράζουµε τα λεφτά και µετά πάµε 

στον Εισαγγελέα. Πάµε στον Εισαγγελέα και µετά, αφού πάµε στον Εισαγγελέα, 

δίνουµε τα λεφτά στα µέλη που τους αντιστοιχούν. Γιατί όταν πας στον Εισαγγελέα, 

πηγαίνεις για το ποινικό µέρος. ∆εν πηγαίνεις για τα χρήµατα. Κάνει έρευνα και είναι 

για το ποινικό µέρος αν θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία?. Για τα λεφτά ήδη 

έγινε από την  κα Ζαβαγιάννη την Ορκωτή Λογίστρια, κ. Ζούρδο, και µοιράσαµε τον 

οικονοµικό έλεγχο σε οποιονδήποτε τον ήθελει και όποιος θέλει τώρα µπορεί να 

έρθει να τον πάρει. Να σας απαντήσω και για το 41%. Όταν ο κ. Γαλάνης, και λέω 

για τον εαυτό µου, που είµαι γραµµένος απ’ το 1993, έχω αποδώσει εγώ 2.000. Θα 

πάρω το 41% των 2.000. Όταν ο άλλος έχει αποδώσει 200€, θα πάρει το 41% των 

200€. Αυτό είναι µια αναλογιστική µελέτη που λέει ότι ανάλογα µε τα λεφτά, βγαίνει 

αυτό το ποσοστό. Άρα αυτός που θα έχει δώσει 2.000 ή 1.000 ή 1.500, θα πάρει µεν 

το ίδιο ποσοστό, αλλά τα χρήµατά του θα είναι πολύ περισσότερα. Έτσι είναι 

ακριβώς το ίδιο για όλους. Ακριβώς είναι το ίδιο. Ρωτήστε έναν αναλογιστή να σας 

πει, επειδή ρωτήσαµε.  

Τώρα που λέτε για τους τόκους, δεν έχουµε µπει, ούτε καν µας έχει περάσει απ’ το 

κεφάλι µας να συζητήσουµε για τόκους. Εδώ δεν βγαίνει για το κεφάλαιο που ήδη 

έχει παρακρατηθεί. Τι για τόκους; Άµα µιλήσουµε και για τόκους, τότε αυτοί που 

είναι 5-6 χρόνια δεν πρέπει να πάρουν τίποτα. Εµείς είπαµε, σύµφωνα µε την 

αναλογιστική µελέτη, για τα µέλη µας που ήταν ενεργά στο Ταµείο Αλλ/θειας µέχρι 

31/12/2015 και για αυτούς που έχουν φύγει µε σύνταξη, σύµφωνα µε τα λεφτά που 

µας έχουν αποδοθεί από την προηγούµενη διοίκηση και µε τα λεφτά που 

εισπράξαµε µέχρι της 31/12/2015, στο κάθε µέλος από το σύνολο των χρηµάτων 

αυτών τους αναλογεί να παίρνουν το 41%.  

Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα απ’ τα προχθεσινά. Το καταστατικό µέσα 

λέει ότι έχει δικαίωµα ότι όποιος δεν είναι εγγεγραµµένος στο Ταµείο Αλλ/θείας να 

παίρνει τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν το λέει αυτό. Ούτε καν µπορεί να συµµετάσχει. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τότε λοιπόν γιατί διαλύσαµε τη συνέλευση γιατί βγήκε συναδέλφισσα, 

η οποία πήρε τον λόγο και µίλησε ενώ δεν ήταν εγγεγραµµένη, δεν έπρεπε... Αφού 

δεν ήταν στο Ταµείο Αλλ/θείας, δεν έπρεπε καν να υπογράψει, καν να είναι στην 

αίθουσα µέσα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει υπογράψει, κ. Παυλάκο. Όµως όπως είχαµε πει, επειδή είναι 

ένα φλέγον θέµα, το οποίο δυστυχώς κάποια µέλη έφυγαν και πήγαν σε άλλους 

Συλλόγους, είπαµε να τους δώσουµε τον λόγο, να τους ακούσουµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν µιλάω για άτοµα που πήγαν στον άλλο Σύλλογο. Μιλάω για άτοµα 

που δεν είναι ποτέ τους γραµµένα στο Ταµείο Αλλ/θείας και πήραν τον λόγο και 

µίλησαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για ποιον µιλάς; Πες µας. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για την Μαργαρίτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό θα το συζητήσουµε µετά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για την Μαργαρίτα και για την κάθε άλλη Μαργαρίτα που θα βρεθεί 

αύριο και θα βγει και θα µιλήσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κακώς µίλησε η κα Μαργαρίτα, κακώς. Στο επόµενο δεν θα µπορεί. 

Γιατί λέει το καταστατικό του  Συλλόγου µας, όταν  είναι µέλος και δεν έχουν 

παρακρατηθεί δύο µηνών εισφορές για το Σύλλογο µας, παύει να υφίσταται µέλος 

και ας λέει ο νόµος και ό,τι να λέει. Εµείς πάµε µε το καταστατικό µας. ∆υο λεπτά κ. 

Παυλάκο, να µην τα µπερδεύουµε. Γιατί τη διαλύσαµε τη Γενική Συνέλευση; Τη 

διαλύσαµε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονταν, υπέγραφαν και έφευγαν και 

δεν υπήρχε περιφρούρηση. ∆υστυχώς δεν µπορούν ορισµένοι 2-3 άνθρωποι να τα 

κάνουν όλα. Θέλουν βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή ήταν που σας είπα, ότι θέλει 

περιφρούρηση.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Περιφρούρηση υπήρχε. Κρατάγαµε τον κόσµο, αλλά ο κόσµος άρχισε 

να αγανακτεί όταν άρχισαν να µιλάνε 50 άτοµα και ο καθένας έλεγε το µακρύ και το 

κοντό του. Εντωµεταξύ ένα άλλο λάθος που έγινε, το οποίο εύχοµαι να µην ξανά-

επαναληφθεί, αλλά αν επαναληφθεί, έστω εµείς που είµαστε στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Συλλόγου, δεν µιλάω τώρα για το Ταµείο Αλλ/θείας, να 

υπερασπίσουµε τον δικηγόρο. Ήταν ντροπή αυτό που έγινε. Βέβαια τον 

υπερασπίσαµε όσο πιο πολύ µπορούµε, τον υπερασπίσαµε, αλλά δεν πρέπει να 

ξαναφήσουµε τέτοια. ∆ηλαδή όποιος ξαναπάει να κάνει το ίδιο, µε το που θα ανοίξει 
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το στοµατάκι του θα πρέπει να τον κάτσουµε κάτω να µην ξαναµιλήσει. Τελειωµένο 

αυτό. 

Και ένα άλλο θέµα θα θίξω, το οποίο δεν µιλάω από προσωπικού, δεν µε νοιάζει 

καν, το έχω δηλώσει, το θέµα των χρηµάτων, αλλά µε έπιασαν αρκετοί συνάδελφοι 

και έχουν λίγο ψιλό-στραβώσει µε το θέµα ότι γιατί θα πάρουν το 41% και θα 

αφαιρεθούν απ’ τους µισθούς τα επιδόµατα. Λέµε ας πούµε ότι ένας που έχει δώσει 

1.000€ και έχει πάρει 900€ επίδοµα, θα πάρει ό,τι αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσόν, 

µέχρι τα 1.000€ ένα κατοστάρικο, θα πάρει 4€. Λέµε τώρα, εντάξει; Και µε έπιασαν 

και µου είπαν ότι γιατί εµείς να το κάνουµε έτσι και αυτοί που τα έχουν πάρει µέχρι 

πριν 1 χρόνο, δύο, µάλλον πριν 6 χρόνια τα έπαιρναν και δεν τους κράταγαν τα 

επιδόµατα µείων;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα ένας από αυτούς τους λόγους, κ. Παυλάκο, που δίνονταν τα 

επιδόµατα και στο τέλος δεν τα παρακρατούσαν από το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό 

που απέµενε στον δικαιούχο του Ταµείου Αλλ/θειας ήταν που υπήρξε έλλειµµα στο 

Ταµείο Αλλ/θειας. Ο οικονοµικός έλεγχος που ήρθε, και άµα διαβάσει και το 

καταστατικό µας , τι λέει; Ότι θα πρέπει για να πάρει κάποιος το επίδοµα γάµου και 

το επίδοµα τέκνου πρέπει να είναι 5 χρόνια µέλος, για να έχει µαζευτεί το ποσό που 

θα πάρει, άρα από το δικό του το ποσό τα παίρνει, αλλά ποτέ κανείς δεν τα είχε 

αφαιρέσει και µιλώ για τις προηγούµενες διοικήσεις . αν δώσουµε  και τα επιδόµατα, 

τότες το ποσοστό µπορεί να πέσει  στο 30, στο 28, στο 20. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, δεν είπα να δώσουµε επιπλέον επιδόµατα. Μην το µπερδεύουµε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά µην το κάνουµε χάβρα.  

 Ο κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Πρόεδρε, κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Παυλάκος Παναγιώτης, ο 

συνάδελφος. Μην ξεχνάµε να µπαίνουµε στον ρόλο του άλλου. ∆ηλαδή ο Πρόεδρος 

της Συνέλευσης θα έφτιαχνε ένα πρακτικό, γιατί εγώ το σηµείωσα και το έχω στο 

γραφείο να στο δείξω, θα έγραφε ένα πρακτικό που θα έλεγε παρόντες 108, πόσοι 

ήταν, 150, ψήφησαν των πρώτη πρόταση 31, τη δεύτερη 15 και θα πήγαινε αυτό 

στον Εισαγγελέα. ∆εν γίνεται αυτό, δεν µπορούσε να το κάνει. ∆εν έχει σηµασία αν 

µίλησε η Μαργαρίτα ή εγώ. Η πρώτη ψηφοφορία, η πρόταση του Κώστα, ήταν 33 

ψήφους. 23; Η δεύτερη ήταν 11. Και δεν λέω ποιοι ήταν, µπορεί να ήταν και οι 

συνταξιούχοι, έτσι; ∆εν µπορούσε να πάει ένα πρακτικό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορθώς. Μα τέτοια απόφαση για το Ταµείο Αλλ/θείας δεν µπορούν να 

την πάρουν ούτε 40, ούτε 50, παιδιά. Συµφωνούµε απόλυτα γι’ αυτό. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ∆εν έχει σηµασία αν παρενέβη η Μαργαρίτα... ∆εν µπορούσε, 

Παναγιώτη, αν το κάνει αυτό ο Πρόεδρος. Να πει εντάξει, ψήφισαν 23... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Ο Πρόεδρος ήρθε και µας ζήτησε την γνώµη και λέµε παιδιά δεν 

γίνεται µε αυτά τα άτοµα να το τελειώσουµε εµείς. ∆εν γίνεται, γιατί ο καθένας θα 

µπορεί να πει χίλια µύρια, όπως λένε. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ∆εν διεκδικούµε η πρόταση η δικιά µας... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πάµε στον Εισαγγελέα. ∆εν θέλουν. ∆εν το πηγαίνουµε στον 

Εισαγγελέα, µουρµουρίζουν.. ∆εν γίνεται έτσι όµως παιδιά. Πρέπει να το 

τελειώσουµε αυτό το πράγµα. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Και όσον αφορά το ποσοστό, για να το κλείσουµε αυτό.... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο να παίρνεις κ. Παυλάκο. Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για τον Εισαγγελέα όλη η πλειοψηφία των µελών από κάτω, όλοι 

σχεδόν είπαν να  γίνει ταυτοχρόνως, να παίρνουµε  τα λεφτά και να πάµε και στον 

Εισαγγελέα. ∆εν δέχτηκαν ορισµένοι να πάνε πρώτα στον Εισαγγελέα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα πρώτα στον Εισαγγελέα πρέπει να πάει. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: .... και µετά να πάρουµε τα λεφτά. Είπαν ταυτοχρόνως να γίνουν και οι 

δύο κινήσεις, γιατί ξέρουν ότι άµα πάει πρώτα στον Εισαγγελέα δεν θα τα πάρουν 

ποτέ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πρότασή µας δεν ήταν ταυτοχρόνως, Παναγιώτη µου. Ήταν να πάει 

στον Εισαγγελέα και µετα από τα στοιχεία που θα του δώσουµε, θα αρχίζαµε να 

πληρώνουµε. Αλλά ορθότατη ήταν και η πρόταση της ∆ΑΣ και λέει η πρόταση της 

∆ΑΣ, η οποία είναι πιο σωστό το σκεπτικό της. Τι λέει; Να πάµε στον Εισαγγελέα και 

αφήστε τα στην άκρη τα λεφτά να δούµε τι θα βγάλει ο Εισαγγελέας. Όµως, επειδή η 

∆ΑΣ δεν είναι εδώ κάθε µέρα στο Σύλλογο µέσα και η πίεση που υπάρχει από τα 

µέλη είναι τεράστια, είπαµε να το κάνουµε αλλιώς, αυτό που σας είπα πριν. Όπως 

και ο Νοµικός Σύµβουλος είναι της άποψης αυτής. Αλλά δεν γνωρίζει κανένας το τι 

πίεση ασκείται στο Σύλλογο µας που έρχονται οι συνταξιούχοι – µέλη και φωνάζουν. 

Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου, µετά προετοιµάζεται ο κ. Στεφάνου, µετά ο κ. 

Καραµολέγκος. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ όπως βλέπω το ζήτηµα, είναι σαν να έχει γίνει µία κλοπή 

σε ένα µέρος... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν αναφέρεται πουθενά στο πόρισµα, παιδιά, το ότι έχει γίνει κλοπή. 

∆υο λεπτά Βούλα. Στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση η ίδια ορκωτός δήλωσε ότι 

δεν υπήρχε δόλος. Το έχει δηλώσει η Ορκωτή Λογίστρια. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ζήτηµα όµως είναι ότι έχουν γίνει ατασθαλίες. ∆εν µπορούµε 

αυτό να το κρύψουµε, ότι δεν έχουν γίνει ατασθαλίες. Πώς λοιπόν εσύ σε ένα µέρος 

που έχουν γίνει ατασθαλίες θα πας να µοιράσεις χρήµατα πριν πας στον 

Εισαγγελέα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, γι’ αυτό πας στον Εισαγγελέα, για το ποινικό µέρος τον 

ατασθαλιών. Τα λεφτά δεν πρόκειται να γεννήσουν είναι το ποσό αυτό που σας 

έχουµε αναφέρει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν δοθούν ποινικές ευθύνες  ότι φταίει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε 

κ.λπ., µπορεί µετά να τους ζητήσουν τα χρήµατα πίσω, οτιδήποτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και να τους ζητήσουν, ξέρεις πόσα χρόνια θα περάσουν αν 

προσφύγουν στο δικαστήριο; Τι θα γίνει; Θα µένουν εδώ πέρα 130 τόσες χιλιάδες 

και θα παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και θα φωνάζουν; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι. εµείς, η δικιά µας η πρόταση είναι αυτή που είπε ο 

Κώστας... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήταν ξεκάθαρη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ξεκάθαρη και θέλουµε και κάτι άλλο. Θέλουµε εγγράφως, 

επειδή εµείς είµαστε τα τελευταία χρόνια στον ∆ήµο, να µας δώσετε ένα έγγραφο 

που να λέει από το ’80, από το ’91 που ψάχνει ο Ορκωτός Λογιστής ή που έψαξε, 

ποιοι ήταν στο Ταµείο Αλλ/θείας. ∆εν ξέρουµε τα µέλη του Ταµείου Αλλ/θείας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι νοµίζεις, ότι τα ξέρουµε εµείς; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν πρέπει να ξέρουµε όµως ποιοι άνθρωποι ήταν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε. Ποιοι είναι να πληρωθούν τώρα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι παιδί µου. Ποιοι ήταν τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου 

Αλλ/θείας. Όπως ξέρουµε τώρα. ∆εν υπάρχουν στα πρακτικά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, να ρωτήσω κάτι; παρακολουθείς το τι λέω στις Γενικές 

Συνελεύσεις; Παρακολουθείς; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά και παρακολουθώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σου είχα πει ότι δεν υπήρχε ποτέ... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στα πρακτικά των εκλογών που γίνονταν και στα πρακτικά... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπήρχαν εκλογές για το Ταµείο Αλλ/θείας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν υπήρχαν. Στα πρακτικά των εκλογών λένε ότι 

ψηφίσανε τάδε, βγήκε αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως κάναµε εµείς. Στην 

πρώτη συνεδρίαση εκλέχτηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το Ταµείο Αλλ/θείας. Ποιοι 

ήταν αυτοί οι άνθρωποι; ∆εν υπάρχουν πρακτικά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχουν. ∆εν υπήρχε ποτέ Τριµελής Επιτροπή. Η πρώτη 

Τριµελής Επιτροπή, το λέω και το φωνάζω τόσες Γενικές Συνελεύσεις, αν µε 

παρακολουθούσατε, ό,τι είχα πει στην πρώτη, ακριβώς τα ίδια είπε και ο Ορκωτός. 

Η πρώτη Τριµελής Επιτροπή που έγινε είναι εδώ, τώρα, που είναι ο Καραµολέγκος, 

εγώ και ο Κούβαρης. ∆εν έχει ξαναγίνει Τριµελής Επιτροπή. Υπάρχει ένα µητρώο 

µελών  σε βιβλίο χοντρό το µητρώο µελών. Αυτό καθίστε και βγάλτε το φωτοτυπία. 

Από εκεί και πέρα, ούτε... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχουν. Στο είπα, το έχω πει πολλές φορές. ∆εν υπήρχαν. ∆εν 

υπήρχαν πρακτικά, δεν υπήρχαν πρακτικά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε τόσα χρόνια... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν ήµουν. Πρακτικά δεν υπήρχαν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στον Σύλλογο δεν είστε τόσα χρόνια; Λίγο πολύ δεν τους ξέρετε 

ποιοι ήταν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι εµείς; Όχι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, ο κ. Παυλάκος, ο κ. Καραµολέγκος, η κα Κοντογιάννη. 

∆εν ξέρεις ποιοι ήταν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν τους γνωρίζω, όχι. Κανένας από ότι είπες. Η κα Κοντογιάννη ήταν 

τώρα πρόσφατα, (την προηγούµενη ήταν). Πουθενά αλλού. Κανένας από εµάς δεν 

ήταν µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας. . 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν ξέρω. Εµένα µου φαίνεται πολύ περίεργο δηλαδή τόσα 

χρόνια να µην υπάρχουν στα πρακτικά του Συλλόγου ποιοι ήταν στο Ταµείο 

Αλλ/θείας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχουν πρακτικά, κορίτσι µου. Πρακτικά είπαµε ότι δεν 

γίνονταν αποµαγνητοφωνήσεις. ∆ηλαδή γιατί µε βάζεις συνέχεια και λέω τα ίδια 

πράγµατα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Εντάξει, γραπτώς, δεν γίνονται... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γραπτώς. Κάντε το αίτηµά σας γραπτώς, να σας απαντήσουµε και 

εµείς γραπτώς σύµφωνα µε όλα αυτά που έχουµε πει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Γιατί εδώ πέρα ακούγονται πάρα πολλά πράγµατα έξω στον 

κόσµο, πολλά πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, δεν διαφωνώ. Όχι, περίµενε, περίµενε. Παιδιά... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Ακούγονται πάρα πολλά. Και εσείς τα ξέρετε ότι ακούγονται, 

εντάξει, δεν λέω. Τέλος πάντων. Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο µετά... Ναι... Πυκνώστε κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ζήτηµα να δούµε αυτό, πώς το λένε, σε σχέση να γίνει η 

ψηφοφορία µε τις προτάσεις εδώ πέρα που θα αποφασίσουµε, αν είναι νόµιµο. Και 

το δεύτερο, εάν δεν είναι νόµιµο, να κάνουµε Γενική Συνέλευση µόνο µε τα µέλη του 

Συλλόγου µας και αυτοί που θα είναι από τους άλλους Συλλόγους να πάνε να 

κάτσουν στο πίσω µέρος ξεχωριστά, ώστε µπροστά να είµαστε µόνο εµείς, για να 

µπορέσουµε να µετρηθούµε και όταν θα γίνει η ψηφοφορία θα λέµε «Ζούρδος εδώ; 

Εδώ. Πήγαινε υπέγραψε-ψήφισε». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. Αυτό που είπα για την περιφρούρηση. Συµφωνούµε. 

Κοιτάτε, κοιτάτε λίγο, ακούτε. Το καταστατικό µας δεν λέει, ούτε µπορούµε να 

κάνουµε διαδικτυακό, όπως είπε ο κ. Ζούρδος, ούτε µπορούµε να κάνουµε... ναι. Τι 

είπες; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά, αυτό ναι. Να γίνει γνωστό εκ των προτέρων για να πάµε έτοιµοι. 

Συµφωνούµε.  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε. Τώρα το άλλο που λέει η Βούλα, ορθώς το λέει, γιατί 

ήταν και µέσα στην πρότασή µου. Το καταστατικό µας τι λέει; Λέει, για θέµατα 

ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης εκτός από κάποια ζητήµατα γίνεται , µε 
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ανάταση χειρός. Όµως, επειδή αυτό το.. Και λέει και για προσωπικά ζητήµατα 

µπορεί να γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία. Εγώ στις προτάσεις µας έχω 

επικαλεστεί αυτό το άρθρο για το προσωπικό, αν θέλουµε να γίνει µε κάλπη. Έχω 

πάρει τη γνώµη του Νοµικού Συµβούλου, το οποίο µπορεί να γίνει, µπορεί να γίνει 

αυτό και µε την κάλπη. Εγώ σας έθεσα και τις δύο προτάσεις που σας είπα. Το θέµα 

είναι να βρούµε πρώτα απ’ όλα το πού θα την κάνουµε. Για αυτό υπάρχει άγχος. 

Στον Σύλλογο δεν µπορεί να γίνει. Η ψηφοφορία; Άρα η Γενική Συνέλευση που θα 

γίνει; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Στο Θέατρο του Κωσταράκου. Εδώ δεν έρχονται στο 

∆ηµαρχείο, που είναι από κάτω, θα έρθουν στο Θέατρο του Κωσταράκου. 100 

συνελεύσεις να κάνουµε, παραπάνω από 30 άτοµα δεν θα είναι.  

Τον λόγο έχει ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ γενικά για το θέµα. Κατά την γνώµη µου 

πρέπει να δούµε αν µπορούµε να πάµε απευθείας σε ψηφοφορία µε τις δύο 

προτάσεις που υπάρχουν εδώ στον Σύλλογο. Τη µία που έκανε η Τριµελής 

Επιτροπή και την άλλη που έκανε η ∆ΑΣ. Όσο το αφήνουµε, πλατειάζει. Σωστό αυτό 

που λες για το διαδικτυακό, µπορεί να καταθέσουν 15-20 προτάσεις. Θα πρέπει 

πάλι να ξαναπάµε σε Γενική Συνέλευση, να δούµε ποιες είναι οι δύο πιο 

επικρατέστερες, θα είµαστε σε έναν κύκλο. Οι δύο προτάσεις που πέφτουν εδώ 

στον Σύλλογο, αυτές θα πάνε σε ψηφοφορία. Ένα αυτό. 

∆εύτερο, σε ό,τι έχει να κάνει µε το 41%. Το θεωρώ απολύτως σωστό. Είναι 

αναλογικό και θα αφαιρεθούν τα λεφτά από αυτούς που έχουµε πάρει. Και λέω που 

έχουµε, γιατί εγώ έχω πάρει τα επιδόµατα και του γάµου και των παιδιών. Εντάξει;  

Και για να µην κοροϊδευόµαστε, το θέµα το να πάει ο φάκελος όλος στον Εισαγγελέα 

και µετά να δοθούν τα λεφτά, ορθώς να πάει στον Εισαγγελέα, αλλά παιδιά για τα 

περισσότερα χρόνια υπάρχει παραγραφή. Ουσιαστικά µιλάµε για τους ανθρώπους 

που ήταν εδώ απ’ το ’08 µέχρι το ’10. Για δύο χρόνια µόνο µπορούν να ασκηθούν 

ποινικές διώξεις, εφόσον βρει κάτι ο Εισαγγελέας. Γιατί απ’ το ’10 και µετά... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νίκο, µην µπαίνουµε στη συζήτηση αυτή τώρα τι παραγράφεται, τι δεν 

παραγράφεται. αφήστε το αυτό. Θα το πει ο Εισαγγελέας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Γιατί ξέρεις τι; Η απόφαση που πρέπει να πάρουµε, θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Και εγώ θέλω να πάει στον 
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Εισαγγελέα, αλλά εν γνώσει µου οι ευθύνες είναι µόνο για το ’08 έως το ’10, δύο 

χρόνια, τίποτα άλλο. Και δεν µπορούµε να διεκδικήσουµε λεφτά, διότι µετά πρέπει 

να πάµε σε αστικό δικαστήριο. ∆ηλαδή εάν το κάνουµε έτσι, µιλάµε µετά από 15 

χρόνια τα λεφτά. Μην κοροϊδευόµαστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, το ταµείο του ΙΚΑ που µπήκε µέσα, του ΤΕΒΕ που µπήκε 

µέσα, που φαγώθηκαν του κόσµου τα λεφτά γιατί ήταν µε άλλα επιτόκια, τα τόκιζαν, 

έπαιζαν τα επιτόκια. Μην µπαίνουµε σε αυτή τη διαδικασία. Αν παραγράφηκαν, αν 

δεν παραγράφηκαν. Αυτά είναι, ο νόµος τα ορίζει. Το άλλο που λες, να πάµε 

κατευθείαν σε ψήφιση, δεν γίνεται απ’ το καταστατικό µας αν δεν οριστεί Γενική 

Συνέλευση. ∆υστυχώς. Τα είπα, τοποθετήθηκαµε, ότι πρέπει να γίνει Γενική 

Συνέλευση και να πάµε, σας είπα σε δύο προτάσεις, είτε µε την κάλπη, είτε δια 

ανατάσεως της χείρας.  

Τον λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, αφού πλέον έχουν ενηµερωθεί οι συνάδελφοι και στην 

πρώτη και στην δεύτερη τέλος πάντων που έχει γίνει. Γιατί όταν θα κάνουµε 

Συνέλευση, προτείνω να πάµε κατευθείαν σε ψηφοφορία, έτσι; Αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή δεν ήσασταν εδώ, αυτό είπαµε. Κατευθείαν πάµε για 

ψηφοφορία. ∆εν υπάρχει τοποθέτηση άλλη. Τοποθετήθηκαν, και η ∆ΑΣ το είπε, και 

εµείς το λένε, ότι το εξαντλήσαµε τι θέµα… 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να τους προλάβουµε να µην φύγουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το εξαντλήσαµε και µέχρι που κατηγορηθήκαµε φασίστες, που τους 

έχουµε δώσει το λόγο, έχουν µιλήσει άπαντες, συνταξιούχοι , µέλη και µέλη άλλων 

Συλλόγων µάλλον για αυτό µας κατηγορούν επειδή µιλάνε άπαντες . Γι’ αυτό. 

Κανονικά δεν έπρεπε... Συνέχισε ∆ικαία, έλα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να κλείσουµε τα µικρόφωνα ένα λεπτό; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, ελάτε να σας πω κάτι. εγώ σας είπα από την αρχή ότι δεν 

είχα καταλάβει το πόσο δύσκολο είναι. Είχα καταλάβει µεν, αλλά το εύρος της 

ιστορίας δεν το είχα καταλάβει. Σας είπα ότι εδώ θα καθίσουµε, θα το κάνουµε µε 

διαφάνεια, θα είναι τα πάντα γνωστά σε όλους και σε όλα και αυτό µέχρι τώρα 

κάνουµε. ∆εν έχουµε κάνει τίποτα άλλο. Όµως, όπως λέει και ο Νίκος, θέλω την 

περιφρούρηση Νίκο µου. Στο τέλος, όταν τελείωσε η Γενική Συνέλευση, ήµουν εγώ 

και κουβάλαγα µε τον κον Ζαγκλή και όλοι είχαν εξαφανιστεί. ∆ηλαδή ρε παιδιά 
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ήµαρτον. Το έχω πει, µια βοήθεια. Βοήθεια στην περιφρούρηση. Αν είναι το όνοµά 

τους κοιτάµε τις καταστάσεις. ∆εν είναι το όνοµα τους, τους λέµε  παιδιά καθίστε 

εκεί..  

Τον λόγο µετά την κα Κοντογιάννη ποιος τον είχε ζητήσει; Ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Καλύφθηκε εν µέρει απ’ τους προηγούµενος. Θέλω να 

αναφέρω κα κάτι όπως το είπαµε. ∆εν µπορούµε να µοιράσουµε χρήµατα σε άτοµα 

άλλων Συλλόγων. Ένα αυτό. ∆εύτερο. Αν δείτε το βιβλίο θα καταλάβετε τι γίνεται 

µέσα. ∆εν πρόκειται να βρείτε άκρη ποτέ. Άλλοι έχουν γραφτεί, άλλοι έχουν σβηστεί, 

άλλοι δεν υπάρχουν καθόλου. Υπάρχουν µέλη να πάρουν που δεν είναι καθόλου 

γραµµένοι µέσα στα βιβλία. Είναι µια κατάσταση κωµικοτραγική. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά τα ξεχωρίσαµε. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τα έχουµε ξεχωρίσει. 80 άτοµα πρέπει να πάρουν, που δεν 

είναι γραµµένοι µέσα στο βιβλίο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επιδόµατα ήταν αυτά. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όχι, άτοµα που δεν είναι γραµµένα στο βιβλίο και πρέπει να 

πάρουν λεφτά απ’ το Ταµείο Αλλ/θείας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα πολύ σηµαντικό. Ακούστε τώρα λιγάκι. Αυτά τα άτοµα που δεν 

είναι γραµµένα στο βιβλίο το Μητρώο Μελών, εγώ προτείνω να µην πληρωθούν. 

Όχι, δεν γίνεται. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν µπορεί να το πει ο Εισαγγελέας. Εγώ κοιτάτε παιδιά, ακούτε. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό φίλε. Όταν γράφεσαι στο Ταµείο Αλλ/θείας, υπήρχε µια 

απόδειξη που ήταν εγγραφής. Ήταν 5.000δρχ. περίπου. Καταστάσεις µηνιαίες ποιος 

πλήρωνε και τι πλήρωνε δεν υπάρχουν. ∆ηλαδή έµπαιναν λεφτά και πέρα από µία 

απόδειξη, ως επί το πλείστον µε την απόδειξη, γιατί τα έχω ζητήσει αυτά, θα τα 

πάρω στα χέρια µου εντός των ηµερών, αν θα το διαιρέσεις µε το 6 φαίνεται τα 

πόσα µέλη ήταν. Ξαφνικά, αφού δεν υπήρχαν τόσα χρόνια αυτά τα µέλη, πώς θα 

πάω εγώ να τους δώσω λεφτά; Με τι; Επειδή µου το λέει ας πούµε η µισθοδοσία; 

Και επειδή µου το λέει η µισθοδοσία; Τι είναι η µισθοδοσία; Σύλλογος; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας διαµαρτυρηθεί ο οποιοσδήποτε και ας πάει όπου θέλει. 

Να σας πω κάτι. Μα πού το ξέρω εγώ αν ήταν γραµµένος; Μισό λεπτό. Πού το ξέρω 

εγώ αν είναι γραµµένος; Απάντησέ µου. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Και επειδή µου λέει ότι ήταν γραµµένος, είναι γραµµένος; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάω για τον Καραµολέγκο. 

Το ξέρεις ότι είναι µέσα στα 130.000; Γιατί εγώ δεν το ξέρω. 

Επί βάση της προτάσεως, ακούτε εγώ τι προτείνω τώρα. Να βρούµε τον χώρο, γιατί 

άµα δεν υπάρχει χώρος δεν µπορούµε να κάνουµε Γενική και δεν µπορούµε... Ναι, 

θα χωρέσουµε; Ωραία. Θα κάνω µία πρώτη νύξη, γιατί εγώ είχα γράψει και 

ηµεροµηνίες για να γίνουν. Εδώ άµα θα δείτε γράφω και ηµεροµηνίες. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, είναι έκτακτη Γενική, βάσει του καταστατικού. Αν δεν προσέλθουν 

µε την πρώτη, πάµε στη δεύτερη και µετά πάµε στην Τρίτη. Πρέπει να πιάσουµε την 

απαρτία. Ακούτε. Άρα το πρώτο και το κυριότερο... Ναι, δεν πάµε για... Αφού 

συµφωνήσαµε άπαντες ότι δεν συζητάµε. ∆εν συµφωνούµε; ∆εν συζητάµε. Ωραία, 

ωραία, δύο λεπτά, να τα βάλουµε σε µία σειρά. Άρα κοιτάω να βρούµε χώρο, αν το 

ΣΙΝΕΑΚ δεν µας το δώσει, να το κάνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πηγαίνουµε 

κατευθείαν για ψηφοφορία των προτάσεων. Θα κάνουµε αυτό που είπε ο κ. 

Ζούρδος, θα ενηµερώσουµε µην τυχών υπάρχουν, δεύτερη και τρίτη και τέταρτη 

πρόταση.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ύο λεπτά. Όποιος θέλει θα παίρνει τον λόγο για να καταγράφονται. 

Ακούτε. ∆εν µπορούµε να πάµε δυο προτάσεις, γιατί δεν είναι και σωστό. Θα πάµε 

µε προτάσεις που θα µας έχουν φέρει πιο πριν και εκεί στην Γενική Συνέλευση θα 

πούµε ποιες είναι και θα ψηφίσουν ποιες είναι οι δύο επικρατέστερες. Και στις δύο 

επικρατέστερες θα πάµε για ψηφοφορία. Αυτό λέει ο νόµος, αυτό θα κάνουµε και 

αυτό είναι  το δηµοκρατικό. Άσχετα αν είµαστε και φασίστες. 

Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συγνώµη, αφού πήραµε στην τελευταία συνέλευση ότι αυτές οι δύο 

είναι οι επικρατέστερες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν πήραµε τίποτα. Είχαν φύγει. Απλώς καταλάβαµε ότι αυτές 

είναι οι δύο επικρατέστερες. Άρα κάνουµε, για να το κλείνουµε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό λέω. Όχι, θα πάµε έτοιµοι. ∆εν θα τους δώσουµε ποτέ τον λόγο 

για κανέναν. ∆εν θα πάµε, όχι. Θα πάµε έτοιµοι και ολοκληρωµένοι για να 

τελειώνουµε, αλλιώς δεν γίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όποιος θέλει να την φέρει γραπτώς µέχρι µία συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία, ακριβώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άρα κοιτάµε τον χώρο, πηγαίνουµε µε... Πολύ ωραία. 

Συµφωνούµε άπαντες δηλαδή. Έτσι δεν είναι; Βρίσκουµε τον χώρο και πηγαίνουµε 

κατευθείαν για ψηφοφορία των θεµάτων. Τον λόγο έχει ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να κοιτάξουµε λίγο την ώρα που θα γίνει, να το κάνουµε πιο 

αργά για να µπορέσουν να έρθουν... Εµείς οι φύλακες, σχολάνε η πρώτη βάρδια 

11:00 η ώρα, 10:30. Να το κάνουµε 12:00 ή και 12:30 για να µπορούν να έρθουν 

και από την καθαριότητα και από όλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στις 11:00 η ώρα που είχα βάλει την προηγούµενη, Γιάννη, µου 

έλεγαν ότι την έχεις βάλει αργά, να την βάζεις 9:00 η ώρα για να έρθουµε ή στις 

10:00. Ωραία. Το κάνουµε 11:30 ή στις 12:00. Θέλουµε; Στις 12:00 η ώρα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Συµφωνούµε 12:00 η ώρα να γίνει, να βρούµε τον χώρο και να 

πάµε επί συγκεκριµένα πράγµατα µε τις προτάσεις εκεί και να αποφασίσουµε εκεί 

πέρα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Να σου πω κάτι; Έτσι και αλλιώς, να σου πω κάτι. Αν πάµε µε 3-

4, πώς θα φτιάξουµε εκεί τα ψηφοδέλτια; Ο κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Τις δύο επικρατέστερες µπορούµε να τις κάνουµε όποια στιγµή θέλουµε 

γιατί τις ξέρουµε, η πρόταση Α και η πρόταση Β ας πούµε. Όταν θα ορίσεις 20 

Ιουλίου συνέλευση, µέχρι τις 15 θα σας έχουν φέρει τις άλλες προτάσεις, τις οποίες 

θα τις βάλεις Γ, ∆ αν υπάρχουν και θα µας µε αυτές τις 4, τις 2... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορούν να ... µε Α, Β και... Θα το βρούµε πώς θα το φτιάξουµε. Θα 

το βρούµε. Μην συζητάµε τώρα. Έλα ∆ικαία, λέγε και εσύ να τελειώνουµε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εάν φέρουν οι συνάδελφοι τις προτάσεις, γιατί εκείνη την ώρα να 

µην πούµε µία, δύο τρεις και ανάλογα; Αυτό θα κάνουµε. Θα είναι έτοιµες οι κάλπες 

και το ψηφοδέλτιο. Χαρτάκια θα έχουµε κοµµένα, έτοιµα, Α, Β, Γ. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Χαρτάκια Α, Β, Γ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ελάτε παιδιά, ελάτε να τελειώνουµε. Πυκνώστε. Άρα συµφωνούµε 

άπαντες. 

Ψηφίστηκε οµόφωνα η πρόταση να µας καταθέσουν προτάσεις τα µέλη του 

Συλλόγου µας µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και να γίνει έκτακτη Γενική 

συνέλευση και να πάµε σε ψηφοφορία αυτών των προτάσεων για το Ταµείο 

Αλλ/θειας. 

  Πάµε στο επόµενο Θέµα. Το επόµενο θέµα είναι του κ. Καραµολέγκου. Ένα λεπτό. 

Ο κ. Στεφάνου αποχωρεί από τη συνεδρίαση του ∆.Σ. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά 5 µελανιών για το φωτοτυπικό 

του Συλλόγου Konica Minolta, συνολικής αξίας: 359,60€. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι 359,60 και µας κάνει την τελική τιµή 347,20. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. Είναι 9 παρόντες και απ’ τους 9 

εγκρίνεται. Πάµε στο θέµα πάλι του κ. Καραµολέγκου. 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των τιµολογίων  665/16-05-

2016 & 668/23-05-2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 193,60€. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Η Clevermedia είναι η εταιρεία η οποία κάνει τις 

αποµαγνητοφωνήσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των ∆.Σ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα και από τους 9.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωµή οφειλών στην ΠΟΕ- ΟΤΑ,  

από 1/2016 έως 5/2016, συνολικού ποσού 1.224,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι για το διάστηµα αυτό που είπε, 1/1/16 έως 30/5/16. Εγκρίνεται 

οµόφωνα; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  της Cοsmote 

για την τηλεφωνική γραµµή 210-4172079, συνολικού ποσού 60,00€, περιόδου 

08/03/16-07/05/16. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 60€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μισό λεπτό. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... δεν µπορούµε να πάρουµε µία 

απόφαση για όλο τον χρόνο να τελειώνουµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, γιατί, να πω κάτι, γιατί θα βλέπεις και πώς χρησιµοποιείται το 

τηλέφωνο. Τώρα ξαφνικά άµα θα έρθει ένας λογαριασµός 150€, πάει να πει ότι κάτι 

γίνεται. Εγκρίνεται παιδιά; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωµή του Νοµικού Συµβούλου του 

Συλλόγου Κου Σαπουντζάκη από 01/2016 έως 05/2016, συνολικού ποσού 

1.107,00€. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Θέλει 400€ για παραστάσεις σε δύο Γενικές Συνελεύσεις, 400€ 

για τη σύνταξη δύο εξώδικών και 100€ για τη σύσκεψη µε τον Ορκωτό Λογιστή προς 

παροχή νοµικών συµβουλών. Συνολικό ποσό 900€ συν 23% το ΦΠΑ, εδώ είναι 24, 

πρέπει να το φτιάξουµε, 1.107. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι άλλο να σας πω λιγάκι για τα εξώδικα που είπε. Τα εξώδικα είναι 

που κάναµε τον κύριο που ήταν εδώ µε τα computer, γιατί υπεγράφη η συµφωνία 

και για να τον διώξουµε και να είµαστε νόµιµοι, στην ΑΚΤΑ, ναι, σωστά, και πήγε 

Θεσσαλονίκη αυτό το πράγµα. Αυτά είναι τα εξώδικα που αναφέρει. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να διορθώσουµε λίγο το πόσο. Τα 1.107, γιατί είναι 24%, 

µήπως βρεθούµε προ εκπλήξεων, ε; Είναι 23% ΦΠΑ, λέει 24. ∆εν είναι 23 πλέον. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα τον πληρώσουµε τώρα εµείς, Ιούνιο, άρα έχει αλλάξει το ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. Φέρτε ένα κοµπιουτεράκι. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 900 επί 24%. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι 1.107 µε 23% ή 1.116 µε 24%. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. Ωραία, τελειώσαµε. 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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