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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14.03.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση σε συνάδελφο για ιατρικούς 

λόγους 
ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή της συνδρομής στην 

Ομοσπονδία για τους μήνες Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 
2018.   
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος, κος Καραμολέγκος Δημήτριος 

 
ΘΕΜΑ 3ο : Ενημέρωση και έγκριση του ποσού για τη διαμονή των συμμετεχόντων 

μελών του Συλλόγου μας (5 άτομα) στο 46ο συνέδριο της Ομοσπονδίας 
στα Ιωάννινα.   
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος, κος Γαλάνης Κωνσταντίνος 

 
ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση για την παρέμβαση του Συλλόγου αναφορικά με την έγκαιρη 

ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να 
συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος των βαρέων και Ανθυγιεινών 
στους δικαιούχους.   
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος, κος Γαλάνης Κωνσταντίνος 

 
ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφανιών στις 

νεκρώσιμες ακολουθίες: 
                   α) του πατέρα του συναδέλφου Κόκκινου Ιωάννη 
                   β) της δικηγόρου Κοντού Δήμητρας.   

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος, κος Γαλάνης Κωνσταντίνος 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση για την πρώτη νίκη ενάντια στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της κα 

Όλγας Γεροβασίλη.   
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος, κος Γαλάνης Κωνσταντίνος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Eνημέρωση για την ΤΡΙΤΗ Τακτική Γενική Συνέλευση που δεν 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΙΝΕΑΚ. 
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 2ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέων ημερομηνιών για 

την Τακτική Γενική Συνέλευση.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 3ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

   Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 
 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 80 δωροεπιταγών των 

30€ επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, βάσει του Άρθρου 30, §1 του Καταστατικού μας έχουμε 

προσέλθει όλοι στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, 

14/03/2018, Ημέρα Τετάρτη και ώρα και ξεκινάμε στις 12:30, στα γραφεία του 

Συλλόγου μας. 

Τα θέματα τα έχετε πάρει. Βγήκαν κάποια έκτακτα θέματα.  

Το ένα είναι ένα θέμα ΕΗΔ, αν συμφωνούμε, έναν συνάδελφό μας που επείγει να 

κάνει μία εγχείρηση, να σας δώσω γιατί συζητιέται το θέμα πολύ έντονα. Πρώτα απ’ 

όλα είμαστε σύμφωνοι να εισαχθεί και να συζητηθεί εκτός ημερήσιας; Πολύ ωραία. 

Ο συνάδελφός μας είναι, δεν πρέπει να βγει όμως προς τα έξω το όνομα, ακούτε 

λίγο, ένας... ναι, έχει δίκιο. 

Παρόντες είναι, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Παυλάκος 

Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα,  

Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Ζουρδός 

Κωνσταντίνος, παρών, Σκιζοπούλου Σταματίνα, λείπει, είναι απούσα.  

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση σε συνάδελφο για ιατρικούς 

λόγους. 

Πάμε τώρα στα θέματα ΕΗΔ. Είπαμε ένας συνάδελφός μας τη Δευτέρα εισήχθη 

ξαφνικά στο Ζάννειο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε μετά, βρίσκεται ακόμα στην 

εντατική, διαπιστώθηκε ότι είναι όλα βουλωμένα, όλες οι αρτηρίες του είναι 

βουλωμένες και πρέπει να γίνει τριπλό by-pass. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη 

διαδικασία, επειδή θα χρειαστεί κάποιο χρηματικό ποσό, έχω καλέσει όλη την 

καθαριότητα και έχουμε συμφωνήσει και κάνουμε μία οικονομική ενίσχυση από τους 

εργαζόμενους ό,τι θέλει ο καθένας. Άλλος θέλει 5, άλλος 10, άλλος 15. 

Εγώ προτείνω να βγάλει μία ανακοίνωση ο σύλλογό μας χωρίς να αναφέρουμε το 

όνομα, το όνομα είναι ένας επόπτης της καθαριότητας, όταν θα το κλείσουμε από 

εδώ πέρα, το οποίο, γιατί και αυτά για να γίνουν, να μαζέψουμε τι ποσό είναι, 

έχουμε ζητήσει τη συνδρομή από τη Δημοτική Αρχή, έχουμε ζητήσει συνδρομή από 

τη μειοψηφία, έχουμε ζητήσει, από όπου μπορούμε θα ζητήσουμε τη συνδρομή 

τους. Απ’ ό,τι καταλαβαίνετε περίπου θα είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000,00€ και 

πάνω, και θα δούμε τι θα μαζέψουμε. 
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Εγώ προτείνω, λοιπόν, ο σύλλογός μας να βγάλει μία ανακοίνωση χωρίς ν 

αναφέρει, όποιος ενδιαφερθεί να έρχεται, να του δίνουμε μία απόδειξη τι 

εισπράχθηκε από τον Γαλάνη, ξέρω εγώ, 10,00€, 15,00€. Αυτό μπορούμε να 

κάνουμε. Και μετά από εκεί και πέρα αφού δούμε τι ποσό έχει μαζευτεί μήπως 

συνεννοηθούμε και με τους άλλους συλλόγους μήπως κάνουμε κάποια έξτρα 

οικονομική ενίσχυση γιατί δεν το προβλέπει το Καταστατικό μας. Υπήρχε ένα άλλο 

παλιότερο Καταστατικό που ήταν το Ταμείο Αλληλοβοηθείας για τέτοια πράγματα. 

Τα οποία, να δούμε και πώς θα το προσπεράσουμε. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. 

Τώρα, δεν ξέρω, όποιος θέλει να είναι, μόνο λίγο μην το πλατειάσουμε το θέμα γιατί 

δεν κάνουμε να το πλατειάσουμε και το θέμα. ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους άλλους συλλόγους 

να κάνουμε έστω μία λαχειοφόρο αγορά; Γιατί το να κόψουμε αποδείξεις θα είμαστε 

μόνιμα καλυμμένοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, αφού είναι... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει, τελείωσε. Όχι, εγώ μιλάω επειδή από παντού μας βαράνε, γι’ 

αυτό έλεγα και έλεγα μήπως μπορούσαμε να έρθουμε με άλλους συλλόγους να 

κάναμε μία έκτακτη, μία λαχειοφόρο αγορά, κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζεις, οι άλλοι σύλλογοι έχουν 100 άτομα, 50 άτομα, 30 

άτομα. Η συνδρομή τους, αν θα είναι, θα είναι άστα να πάνε. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δω αν είμαστε σύμφωνοι να κάνουμε μία ανακοίνωση και ό,τι 

έρχεται ο καθένας ό,τι θέλει να δώσει. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε άπαντες. 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή της συνδρομής στην Ομοσπονδία 

για τους μήνες Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να το συζητήσουμε; Συμφωνούμε. Εισηγητής είναι ο κ. 

Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε να πληρώσουμε το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-

Μαρτίου του ’18, που είναι 1044,00€ για τη συνδρομή μας στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  
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3ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση του ποσού για τη διαμονή των συμμετεχόντων μελών 

του Συλλόγου μας (5 άτομα) στο 46ο συνέδριο της Ομοσπονδίας στα 

Ιωάννινα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Εγκρίνετε να το συζητήσουμε τώρα; Πολύ ωραία, 

εγκρίνεται. Να σας ενημερώσω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά. Προ Ημερήσιας είναι αυτό. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως θα γνωρίζετε, έχουμε 23, 24, 25 και Πέμπτη, μέχρι και Πέμπτη 

είναι το συνέδριό μας, Απριλίου, ναι, και βάσει του άρθρου 26, του Καταστατικού 

μας, Παράγραφο 5β, πληρώσαμε το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο δεν είναι στον 

Ντουλάκ, γιατί έχουν κλείσει εκεί που γίνεται το συνέδριο. Δυστυχώς αργήσαμε, 

έπρεπε να είχαμε κάνει όλες τις ενέργειες τον Ιανουάριο. Σχεδόν τα 3/5 είναι 

κλεισμένα γιατί έχει πολλές εκδρομές. Βρήκαμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο το οποίο 

είναι φθηνότερο από το Ντουλάκ. Το Ντουλάκ είχε 90,00€, συν 4,00€ που είναι ο 

νέος φόρος. Εκεί το κλείσαμε 86,00€ συν 4,00€ και δαπανήσαμε το ποσό μόνο για 

το ξενοδοχείο, των 900,00€. Δίκλινα είναι οι τιμές. Μόνο πρωινό έχει, δεν υπάρχει 

φαγητό πουθενά. Τρία δίκλινα. Πληρώσαμε για πέντε άτομα. Η κυρία... ακόμα δεν 

έχει... δεν θέλει να έρθει, θα έρχεται, λέει, με αεροπλάνο και αυθημερόν θα έρχεται 

και θα έρθει. Το 6ο, εμείς έχουμε πληρώσει για τα πέντε άτομα το ξενοδοχείο. Το 6ο 

που θα έρθει, ο κ. Μαργιώλης, θα το πληρώσει εκείνος. Όχι, αυτό λέω, γιατί είναι για 

τρία δίκλινα. Εμείς πληρώσαμε για 5 άτομα τα 900,00€. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατάλαβε πολύ καλά. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο το πρωινό. Δεν υπάρχει αλλού διατροφή, πουθενά δεν υπάρχει 

διατροφή. Και στα δεύτερα που έστειλε τα δύο έχουν κλείσει όλα της Ομοσπονδίας 

και το Palladium τι έχει κάνει, δεν έχει διατροφή καθόλου και λέει κόστος 76,00€, 

όταν παίρνεις σου λέει ότι είναι κλεισμένο, και μεσολαβεί ένα γραφείο πρακτορείο.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν είναι διατροφή. Είναι μέσα στο πρωινό μόνο.  
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δεν είπες 900,00€; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 900,00€ είπα. Δεν είναι διατροφή. Είναι για τη διαμονή μας στο 

ξενοδοχείο. Το πρωινό. Δεν υπάρχει φαγητό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 225,00€ την ημέρα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, θέλει να σου πει δεν θα υπάρχουν άλλα έξοδα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς δεν θα υπάρχουν; Ακόμα δεν το ξέρουμε τι θα είναι. Εγώ σας 

είπα μόνο για το ξενοδοχείο. Το ανέφερα. Πάμε τώρα. Θέμα άλλο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εισιτήρια, αυτά δεν μας τα είπες. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν ξέρω. 

4ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την παρέμβαση του Συλλόγου αναφορικά με την έγκαιρη 

ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να συνεχιστεί 

η καταβολή του επιδόματος των βαρέων και Ανθυγιεινών στους δικαιούχους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση είναι. Στείλαμε ένα έγγραφο στον δήμαρχο, στείλαμε στο 

Ανθρώπινο Δυναμικό, στείλαμε και στη Διεύθυνση Διοίκησης και στο Γενικό 

Γραμματέα και του λέμε ότι οι Υπηρεσίες του δήμου μας θα πρέπει να ενημερώσουν 

το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το έγγραφο... έχει στείλει ένα έγγραφο το 

Υπουργείο Οικονομικών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ζητάει 

κατεπειγόντως από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να ενημερωθούν σχετικά 

με την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με καταληκτική 

ημερομηνία στις 14/03. Εμείς το στείλαμε εξαιρετικά επείγον στις 09/03 και τους 

ενημερώνουμε για όλα αυτά ότι πρέπει να ενημερώσουν σύμφωνα με το... ότι θα 

πρέπει να προλάβουν την προθεσμία μην τυχόν κάποιες ειδικότητες βγουν έξω από 

το ανθυγιεινό. Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος για τα περαιτέρω. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σε συνεννόηση που είχαμε με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, το Τμήμα Προσωπικού, ήδη έχει κάνει από καιρό τις ανάλογες ενέργειες 

ώστε να περαστούν μέσα όλοι οι υπάλληλοι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όλοι οι υπάλληλοι είναι μέσα.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Που δικαιούνται, φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Πιστεύω... 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, εμείς κάναμε μία... πολύ ωραία, δεν διαφωνώ.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ένα άλλο.  

5ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφανιών στις 

νεκρώσιμες ακολουθίες: α) του πατέρα του συναδέλφου Κόκκινου 

Ιωάννη, β) της δικηγόρου Κοντού Δήμητρας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Εγκρίνετε; Πολύ ωραία. Σε αυτές τις δύο κηδείες 

που είπαμε, της κα Κοντού που έγινε πάνω στο Σχιστό στείλαμε ένα στεφάνι γιατί 

συνεργαζόμαστε χρόνια με την κα Κοντού που πέθανε άξαφνα και ήταν μία πολύ 

καλή δικηγόρος και στείλαμε και χθες, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα ήταν, χθες είναι; Τη 

Δευτέρα, ναι, και στον πατέρα του συναδέλφου μας του Κόκκινου Ιωάννη. Αυτό το 

ποσό για δύο στεφάνια όπως γνωρίζετε όλοι είναι 50,00€ το καθένα, είναι 100,00€. 

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

6ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση για την πρώτη νίκη ενάντια στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της κα Όλγας 

Γεροβασίλη. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το έχουμε δει και αυτό. Πάμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού το έχεις δει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στο e-mail που μας έχετε στείλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι που τα διαβάζετε. Άλλοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Εγώ 

είμαι... ακούτε, σύμφωνα με όλα αυτά που μας έστελνε ότι άμα γίνουν αξιολογήσεις, 

θα πρέπει να ενημερώσουμε το συνδικαλιστικό μας όργανο, αυτή τη Β’ βάθμια 

οργάνωση και μετά την ΑΔΕΔΥ με έξοδα της ΑΔΕΔΥ, η πρώτη κίνηση που έγινε και 

είναι η πρώτη νίκη της ΑΔΕΔΥ, δηλαδή του συνάδελφου μας, συναδέλφου μας, γιατί 

ήταν γυναίκα αυτή, ήταν απέναντι που την είχαν θέσει εκτός, έκανε δεκτή την 

προσφυγή της, την οποία στήριξε, όπως είπαμε, νομικά η ΑΔΕΔΥ, είναι στο ΤΕΙ 

Ηπείρου και τη βάζουν μέσα για να αξιολογηθεί κανονικά. Εντάξει; Τελειώσαμε. 

Τελειώσαμε τα θέματα εκτός ημερήσιας. 
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Έχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας ο κ. Παυλάκος. Θα έπρεπε να γνωρίζει, τα εκτός 

ημερήσιας τα φέρνει μόνο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα έπρεπε να 

έχει ενημερώσει τον πρόεδρο για να εισαχθεί στο Σώμα. Τώρα... 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μας, κ. Παυλάκο, το θέμα σας.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.  

1ο Θέμα ΗΔ 

Eνημέρωση για την ΤΡΙΤΗ Τακτική Γενική Συνέλευση που δεν 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΙΝΕΑΚ. 

& 

2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέων ημερομηνιών για την 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 

& 

4ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 80 δωροεπιταγών των 30€ 

επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας κάνω μία ενημέρωση για την τρίτη Γενική Συνέλευση 

που δεν πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΙΝΕΑΚ. Κανονικά, αφού όλοι 

γνωρίζουμε, αφού δεν πιάσαμε την απαρτία στην τρίτη Γενική Συνέλευση... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Την πιάσαμε, Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, αφού την ώρα που μπήκαμε κάτω είχαμε πει 11:00 η 

ώρα, να είναι, ξεκίνησαν να έρχονται οι άνθρωποι από τις 11:00 μέχρι τις 12:30 η 

ώρα. Κάποιοι άνθρωποι, γιατί οι υπογραφές που είχαν μπει ήταν πραγματικές 

υπογραφές, είχαν έρθει, αλλά αυτοί που ήρθαν όμως στις 11:00 κάποιοι 

κουράστηκαν και έφυγαν. Όταν κατεβήκαμε κάτω, ήμαστε γύρω στους 75 

ανθρώπους. Δεν μπορούσαμε και ούτε ήταν σωστό να προχωρήσει έτσι. Άσχετα τι 

γινόταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν γίνονταν και με 30 και με 40. Άρα, όπως 

καταλαβαίνετε, ξαναπάμε πάλι για να γίνει η τακτική Γενική Συνέλευση. Θα ορίσουμε 
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τις ημερομηνίες, μακάρι να γίνει με την πρώτη, Κώστα, άμα γίνει με την πρώτη, θα 

ήμαστε εκεί πέρα. Καταληκτική ημερομηνία, δεν τις έχω βγάλει και τις ημερομηνίες, 

θα είναι μέχρι τη Μ. Βδομάδα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μέσα στη Μ. Βδομάδα θα γίνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Η τελευταία θα γίνει. Μάλλον πιστεύω ότι θα γίνει μέχρι τη 

Μεγάλη, ή Μ. Δευτέρα ή Μ. Τρίτη για να μπορεί να φύγει και  κόσμος μετά γιατί 

κάποιοι θα πάρουν άδειες και θα φύγουν. Δεν τις έχω βγάλει, αυτό δεν χρειάζεται να 

γίνει να παρθεί απόφαση γιατί αφού δεν έχει γίνει αναγκαστικά ξαναπηγαίνεις. 

Απλώς μία ενημέρωση ήθελα να κάνω. Την 1η και τη 2η σας τη λέω γιατί εγώ τηρώ 

τα λόγια μου και έτσι όπως είναι, θα γίνουν τρεις η ώρα για να μην γίνουν για να 

πάμε με την τρίτη. Εντάξει; Τις τρεις η ώρα που το βάζουμε στην πρώτη και τη 

δεύτερη βάσει εμπειρίας ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Καταλάβατε; Και γι’ αυτό 

βάζουμε την τρίτη να γίνει 11:00. Τον χώρο θα τον κλείσουμε στο ΣΙΝΕΑΚ θα είναι, 

και επειδή... θα σας πω πιο κάτω πού είναι, να συμψηφίσουμε το θέμα το 1 και το 

θέμα να το ορίσουμε από τώρα και τις ημερομηνίες, το θέμα 1 που συζητείται τώρα 

που σας κάνω ενημέρωση, το θέμα 2 και το θέμα 4, είναι συναφή, για να τα 

τελειώνουμε. 

Να πάμε στο θέμα 2 να σας πω κιόλας τι θα είναι και ημερομηνίες, να το δούμε. 

Ακούτε. Λέει, από τη μέρα που θα βγει η ημερήσια διάταξη να ορίζει τα θέματα της 

Γενικής Συνέλευσης, θέλει τουλάχιστον 8 ημέρες να είναι αναρτημένα στον χώρο 

δουλειάς. Ξεκινάμε. Τετάρτη μία, σήμερα, 2, 3, που θα γίνουν το μεσημέρι, θα 

ακολουθούν, 4, 5, 6, να μην βάλουμε Τετάρτη σημερινή, Πέμπτη να βάλουμε. Μία. 

Παρασκευή δύο, Σάββατο-Κυριακή 4, Δευτέρα 5, Τρίτη 6, Τετάρτη 7, Πέμπτη 8. 

Παρασκευή 23/03. 1η Γενική Συνέλευση, ώρα 15:00. Μετά, λέει, μετά από δύο 

μέρες.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα το βάλουμε. Σαββάτο-Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Τρίτη 27. Β’ 

Γενική Συνέλευση, ώρα 15:00. Και μετά, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και πάμε για 

Μ. Δευτέρα. Γίνεται 2 του μήνα, 12:00 η ώρα, Γ’ Γενική Συνέλευση Μ. Δευτέρα. Τα 

θέματα είναι γνωστά, είναι τα ίδια. Μ. Δευτέρα. Ο Χριστός με τη Μαχαίρα. 12:00 η 

ώρα, 02/04/2018. Τα θέματα είναι ίδια όπως γνωρίζετε. Και επειδή πάμε για το 

Πάσχα, και επειδή έχουμε καλομάθει τα μέλη μας, θα κάνουμε μία ταυτόχρονα, 

πρώτα θα γίνει η Γενική Συνέλευση με τα θέματα και μετά θα, προτείνω εγώ, να 

μοιράσουμε 60 δωροεπιταγές των 30,00€. Θα το κάνουμε 60 γιατί τους έχουμε πολύ 
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καλομάθει. 60 δωροεπιταγές θα κληρώσουμε πάλι στα μέλη, για να συνδράμουμε 

και οικονομικά σε αυτά τα 60 μέλη για το Πάσχα που έρχεται. Όποιος έχει άλλη 

γνώμη, μπορεί να την καταθέσει και να τον ακούσουμε. Κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, συμφωνώ με τις ημερομηνίες, αλλά δεν συμφωνώ με 

την κλήρωση των 60 δωροεπιταγών γιατί πιστεύω ότι όπως είπες και εσύ, τους 

έχουμε καλομάθει. Δεν είναι για το Πάσχα ότι τους δίνουμε μία δωροεπιταγή σαν 

δώρο για το Πάσχα όπως είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα στην κοπή της πίτας, αλλά 

είναι για να έρθουν, ναι, αλλά είναι όμως συγχρόνως με τη Γενική Συνέλευση. 

Πιστεύω ότι είναι δηλαδή σαν να τους πληρώνουμε για να έρθουν στη Γενική 

Συνέλευση. Ο ρόλος μας δεν είναι εδώ πέρα αυτός, ούτε πρέπει να τους μαθαίνουμε 

σε αυτό το σκεπτικό, ότι ξέρετε κάτι, κάνουμε Γενική Συνέλευση, θα κουβεντιάσουμε 

τα προβλήματα και ελάτε για να πάρετε δωροεπιταγές. 

Μπορούμε ένα δωράκι, ένα ποτό, ή ένα τσουρέκι, κάτι, να το δώσουμε ή στη Γενική 

Συνέλευση που θα γίνει, ή κάποια άλλη μέρα μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα και αυτό είναι ένα δωράκι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι ένα δωράκι να δώσεις 30 δωροεπιταγές. Άλλο να 

δώσεις ένα μπουκάλι κρασί γιατί πια το πάμε στον τζόγο. Έρχονται εκεί πέρα και 

όποιος τύχει και όποιος πετύχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα βάλεις, κα Αργυροπούλου, 650 άτομα επί 3,00€ που κάνει το 

μπουκάλι, βγάλε να δεις το ποσό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι άλλο όμως, να σου πω κάτι, Κώστα, θα έρθουν με άλλο 

σκεπτικό να έρθουν να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα που έχουμε σαν 

εργαζόμενοι και άλλο για να έρθουν να πάρουν μόνο τις δωροπιταγές, γιατί άμα το 

κάνουμε έτσι θα έρθουν μόνο για τις δωροεπιταγές. Νομίζω δεν είναι σκοπός μας 

αυτός σαν σωματείο να φωνάζουμε τους εργαζόμενους μόνο και μόνο για τους 

δίνουμε τις δωροεπιταγές. Έχουμε τόσα προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζουρδός. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Συμφωνώ σε αυτό και είπε και ο Κώστας, και ο Παναγιώτης, σωστά το 

είπαν, βέβαια, ότι δεν θα γίνει ποτέ συνέλευση, αλλά ουσιαστικά έτσι παγιοποιούμε 

ένα έξοδο σε κάθε συνέλευση που θα μας στοιχίζει, ξέρω εγώ, 2, 3 χιλιάρικα και 

αυτό ουσιαστικά είναι άκαιρο. Παρόλο που η πρόθεση του προέδρου είναι σε μία 

«λογικής» δυστυχώς, αλλά ουσιαστικά βάζουμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και 

πολύ μεγάλο ποσό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα ήθελα να απευθύνω στην 

κα Αργυροπούλου, δεν πληρώνουμε κανέναν συνάδελφο. Αυτά είναι λεφτά των 

εργαζομένων που τα έχουν συνεισφέρει στον σύλλογο και δεν πληρώνουμε κανέναν 

συνάδελφο, επαναλαμβάνω. Το ότι συμπίπτει η Γενική Συνέλευση του οικονομικού 

και διοικητικού απολογισμού με τη Γενική Συνέλευση και τις δωροεπιταγές που θα 

κάναμε ούτως ή άλλως για το Πάσχα, νομίζω δεν υπάρχει λόγος επειδή θα έχουμε 

διοικητικό και οικονομικό απολογισμό να ευθυνόμαστε εμείς για να μην κάνουμε ή να 

τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι για να μην πάρουν δωροεπιταγές. Βάλαμε 60 

δωροεπιταγές των 30,00€, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι και τις έχουμε μειώσει και 

λίγο φέτος, ναι, 100,00€ βάλαμε πέρυσι, πιστεύω, εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα ότι 

παγιώσαμε κάτι στις Γενικές Συνελεύσεις, όλα αυτά που έχουν ειπωθεί τώρα. Δεν 

γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται μόνο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και, εντάξει, και δεν 

πληρώνουμε τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους 

στον σύλλογο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με κάλυψε εμένα ο κ. Κούβαρης. Έχουμε πει ότι αυτός ο σύλλογος 

είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ό,τι μπορούμε θα το ανταποδίδουμε πίσω στους 

εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, δεν είναι δική μας ευθύνη ότι δεν έγινε η τρίτη 

Γενική Συνέλευση με τον αριθμό αυτόν. Σίγουρα έχουμε μερίδιο ευθύνης που θα 

έπρεπε, δεν ξέρω τι, να είμαστε πιο δραστήριοι, τέλος πάντων. Δεν έγινε, και πέφτει 

ταυτόχρονα το Πάσχα. Έτσι και αλλιώς δεν είναι έκτακτο αυτό, είναι τακτικού η 

Γενική Συνέλευση, δεν είναι κάτι το έκτακτο. Έκτακτο κάναμε πέρυσι για να δώσουμε 

στους συναδέλφους μας τις δωροεπιταγές. Αφού συνδυάζονται αυτά τα δύο και εν 

μέρει καταλαβαίνω την κα Αργυροπούλου, ορθώς, γιατί το λέει και πώς το λέει, η κα 

Αργυροπούλου έχει το δικό της σκεπτικό, ταυτόχρονα, όμως, είπαμε, συμβαδίζει 

αυτά τα δύο. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουμε εμείς και να εγκριθεί η αγορά των 60 

δωροεπιταγών των 30,00€. Ποιοι συμφωνούμε; Ο κ. Ζουρδός. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Πρόεδρε, αν και αυτή η τρίτη συνέλευση δεν γίνει, θα τις κάνει 150 μετά; 

Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν μαζευτούν 100, δεν θα γίνει η κλήρωση που είναι 

οι δωροεπιταγές το Πάσχα; Θα το χάσουμε το Πάσχα εμείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κλήρωση θα γίνει. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Και με 50 άτομα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με 50, ναι. 
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Ωραία. Αν δεν γίνει η τρίτη Γενική Συνέλευση, μετά θα τις κάνουμε 200 

τις δωροεπιταγές την επόμενη φορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την επόμενη φορά, κ. Ζούρδο, όταν θα σου έρθω με 200 εδώ πέρα, 

όταν θα έχουμε, τότε να ακούσουμε τον αντίλογό σου. Εδώ ήρθαμε συγκεκριμένα 

και λέμε για την τρίτη 60. είναι για την εορταστική. Αν δεν γίνει, και έχουμε μετά και 

σου βάλουμε αυτό, να ακούσουμε το σκεπτικό σου και την ειρωνεία σου. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Δεν είναι ειρωνεία. Σε ρωτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε για ψήφιση του θέματος. Ποιοι συμφωνούμε για την 

αγορά των 60; Περνάει το θέμα. Καταψηφίζουν ποιοι; Ο κ. Ζουρδός και η κα 

Αργυροπούλου. Περνάει με 8 ψήφους. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, καταγράφεται αυτό, ότι είναι κατά. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ κανονικά έπρεπε να κάτσουμε να δούμε... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

3ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας του συλλόγου μας, κ. Κούβαρης 

Γεώργιος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Φέρνω στο Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή της κα Γιαννοπούλου 

Ελένης, του Ευσταθίου, η οποία με αίτησή της ζητά να εγγραφεί στον σύλλογό μας. 

Εγκρίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

Λήξη της Συνεδρίασης. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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