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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16.11.2016   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση  ετήσιας 

Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα μέλη του Συλλόγου μας και 

των παιδιών και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00€.    

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017 και διάθεση πίστωσης 750,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση  και λήψη απόφασης για την βράβευση και την χορήγηση 

επιταγών των 100€ και αναμνηστικών στα τέκνα των μελών του 

Συλλόγου, που εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. 

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση δωροεπιταγών των 

50€ επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην 

πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση πίστωσης (50επιταγών χ 50,00€) 

2500,00€.   

ΘΕΜΑ 6ο:   Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ,  από 10/2016 έως 12/2016, συνολικού ποσού 734,40€.   

ΘΕΜΑ 7ο:   Ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 

24/11/2016 με κύριο θέμα τα εργασιακά.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 16/11/2016 και ημέρα Τετάρτη στις 11:30 στα γραφεία του 

Συλλόγου μας βάσει του άρθρου 30 παρ. 1 του καταστατικού μας είναι το μηνιαίο 

που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε Δ.Σ.  

Αφού σας έχουμε ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ., παρούσες και παρών είναι 

Γαλάνης Κωνσταντίνος – παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης – παρών, Κούβαρης 

Γεώργιος, απών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απών, Παυλάκος Παναγιώτης – 

παρών, Στεφάνου Νικόλαος – παρών, Κοντογιάννη Δικαία, απούσα, Σχιζοπούλου 

Σταματίνα – παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος – παρών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα - παρούσα, Ζούρδος Κωνσταντίνος, απών. Άρα είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. Επτά από τα έντεκα μέλη έχουμε απαρτία συνεχίζουμε με τα θέματα που σας 

έχουμε αποστείλει με την ημερήσια διάταξη.   

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στον Σύλλογο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας ο κ. Κούβαρης, (αφού απουσιάζει) τον 

αναπληρώνει ο κ. Στεφάνου. Πάμε για το θέμα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ότι δεν μας ενημέρωσες ότι ήρθαν τα φάρμακα που είχαμε κάνει τα 

φαρμακεία για να τα δώσουμε.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν Θέμα 1ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή 

μελών στον Σύλλογό μας.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Έχουμε εφτά αιτήσεις εγγραφών για τον Σύλλογό μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστικά. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ονομαστικά. Σάββας Ιωάννης του Θεοδώρου, Πατσωκού Μαρία του 

Ιωάννη, Παπαελευθερίου Χρήστος του Στράτου, Ματούση Θεοδώρου του Ζήση, 

Χιονίδης Χρήστος του Στυλιανού, Βαμβακάκης Δημήτριος του Νικολάου και 

Γιαννίκου Δήμητρα του Γεωργίου και ζητώ την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 

παρ.1 του καταστατικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζεται ομόφωνα από τους παρόντες, δηλαδή από τους εφτά.  
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως βλέπετε συνέχεια κάθε μήνα αυξάνεστε και πληθύνεστε.   

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση  ετήσιας 

Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα μέλη του Συλλόγου μας και των 

παιδιών και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υπάρχει και ένα έντυπο ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Ακούτε. Τα περισσότερα θέματα τα 

έχουμε βάλει για να τα συζητήσουμε στο μήνα Νοέμβριο, για να μην τρέχουμε 

βάσει ημερομηνιών τον Δεκέμβριο και να βρούμε κενές ημερομηνίες από το 

ΣΙΝΕΑΚ. Ένα λεπτό.  

Το κάναμε αυτό και βάλαμε αυτό το θέμα κάπως ένα… δεν ξέρω μπορεί να το 

υπερβούμε αυτό το ποσό , τώρα… δεν ξέρω για πάνω-κάτω το που θα κινηθούμε 

για αυτό σας είπα για τα 1.300 πλέον ΦΠΑ. Λέμε να κάνουμε μια 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση μόνο για τα παιδιά των μελών του Συλλόγου μας. 

Τώρα θα πρέπει – δε σας έχω βάλει ημερομηνίες γιατί δεν ξέρουμε τι κενές 

ημερομηνίες θα υπάρχουν από το ΣΙΝΕΑΚ. Σας έχω μοιράσει εδώ στο θέμα 2ο 

που λέει κάποια πράγματα και που έχουνε στείλει κάποιες προσφορές. Ακόμα δεν 

έχουμε μιλήσει ούτε έχουμε συμφωνήσει με κανέναν.  Με αυτές τις εταιρίες όπως 

είναι το «Πολύχρωμο», όπως είναι «Οι Σφυριχτρούλες». Τις προσφορές σας τις 

έχουμε δώσει – μοιράσει. 

Αυτά τα έντυπα που μας έχουν αποστείλει αυτές οι εταιρίες έχουν και τα 

κοστολόγια, ότι τόσο κάνει τόσο, κάνει… Εμάς πιο πολύ μας ένοιαζε βάσει των 

κενών ημερομηνιών που θα έχει το ΣΙΝΕΑΚ – γιατί απ’ ότι γνωρίζετε τους έχουμε 

τρελάνει τον τελευταίο χρόνο με τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις – γιατί μετά θα το 

ξαναζητήσουμε (Σινεακ) μάλλον για το Ιανουάριο ή αρχές Φεβρουαρίου για την 

κοπή της πίτας και μετά θα το ξανασυζητήσουμε πάλι για την τακτική γενική 

συνέλευση που είναι οικονομικο-απολογισμός ο ετήσιος. Άρα δεν μπορούμε να 

τους επιβαρύνουμε συνέχεια γιατί αντιδρούν και είναι και δικαιολογημένοι. Το έχει 

πάρει ιδιώτης και το νοικιάζει ιδιώτης.  

Το θέμα το έχω βάλει  να δούμε, να επεξεργαστούμε,  να ακούσω τις γνώμες σας 

αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή το οποίο 
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είπαμε θα περιλαμβάνει διάφορα happening τα οποία θα είναι πάνω-κάτω θα 

δούμε ποιο πρόγραμμα είναι και να έχουμε στο περίπου ένα κοστολόγιο το οποίο 

θα κινηθούμε. Εάν δείτε τις προσφορές  που σας έχω βάλει,  γράφει και 

τιμοκαταλόγους και το πόσο κοστίζουνε. Δείτε τα μία και μετά το συζητάμε. 

Προσέρχεται στο Δ.Σ. ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος. 

Το έχει ο κ. Παυλάκος. Ένα λεπτό - ένα λεπτό Τάκη. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ 

πολύ όποιος θα παίρνει το λόγο μπορεί να το ξεχνάμε έχουμε πρόβλημα συνέχεια 

με τα πρακτικά, να λέτε το όνομά σας. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Παυλάκος λέγομαι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το μικρό;  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Παναγιώτης. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπράβο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τα λεφτά τα 1.300 που έχουμε βάλει άμα θέλουμε να κάνουμε γιορτή 

για τα παιδιά, από τις προσφορές που βλέπω είναι μηδαμινά, δεν φτάνουνε 

πουθενά. Το ένα μας δίνει 1.990 συν ΦΠΑ που πάμε στα 2.500, δύο τόσο. Το άλλο 

με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, έναν κλόουν να φωνάξεις, έναν 

καραγκιόζη, κάνα ταχυδακτυλουργό πάει στα πέντε κατοστάρικα, έξι συν ΦΠΑ, 

άρα πάμε στα οχτώ κατοστάρικα και για τα παιδιά δεν θα μείνει τίποτα να πάρουμε 

να δώσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να δώσουμε; Στα παιδιά δεν δίνουμε τίποτα. Γιορτή κάνουμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τη διασκέδασή τους θα δώσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιορτή κάνουμε στα παιδιά. Δεν δίνουμε τίποτα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πού να τα βρούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά δείτε τα άλλα θέματα. Παιδιά γι’ αυτό σας είπα, δείτε τα 

θέματα το τι θα κάνουμε και δωροεπιταγές θα δώσουμε στους εργαζόμενους, και 

θα πάρουν από το δήμο Πειραιά τις δωροεπιταγές που δίνει ο ΟΛΠ, και θα 

πάρουν… Εμείς κάνουμε μια γιορτή. Έβαλα το ελάχιστο αυτό που λέει ο κ. 

Παυλάκος – τα έχω υπολογίσει πιο πριν εγώ από τον κ. Παυλάκο – και έβαλα το 

ελάχιστο με το ΦΠΑ για ένα ωραίο πακετάκι. Αν θέλουμε να το μεγαλώσουμε,  εγώ 

και μαζί με τον κ. Καραμολέγκο έπρεπε να βγάλουμε ένα οικονομικό 

προϋπολογισμό το τι θα μας στοιχίσει όλο αυτό το πραγματάκι. Και όχι μόνο αυτό 

γιατί μετέπειτα έρχονται και άλλα θέματα. Να ξέρουμε το που θα κινηθούμε. Εγώ 
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μπορώ να ακούσουμε… αν θέλετε να κάνουμε λίγο καλύτερη να βάλουμε ότι να 

φτάσει … αυτό είναι χωρίς το ΦΠΑ μέσα, τα 1.300. Δεν αναφέρεται το ΦΠΑ. 

Πίστωση 1.300 χωρίς ΦΠΑ. Δεν το αναγράφω εγώ στα θέματα. Βλακεία μου είναι. 

Λάθος δικό μου είναι. Είναι χωρίς το ΦΠΑ. Άμα θέλετε μπορούμε να βάλουμε μέχρι 

2.000 χωρίς το ΦΠΑ. Δεν πάμε να δώσουμε παιχνίδια. Κάνουμε ένα happening. 

Τίποτα άλλο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ως βοήθεια δηλαδή. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, Παυλάκος. Εγώ δεν είπα να δώσουμε παιχνίδια στα παιδιά 

προς Θεού. Τα παιχνίδια θα τα πάρουν από άλλες περιπτώσεις. Αλλά είθισται 

εκείνες τις ημέρες έστω ένα χυμό, μία σοκοφρέτα ή δύο καραμέλες να τα 

προσφέρουμε στα παιδιά. Έτσι ξέρω ότι γίνεται πάντοτε είτε στο τέλος, είστε στην 

αρχή, είτε κάποιος τους μοιράζει κάτι όταν μπαίνουνε, όταν φεύγουνε, αναλόγως 

πως θα γίνει όλη η δουλειά. Έτσι γίνεται πάντοτε για τα παιδιά γιατί.. εντάξει. 

Παιδιά είναι το ξέρουμε όλοι και με αυτά ευχαριστούνται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κανένας να κάνει κάποια ερώτηση άλλη; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή η εταιρία..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα Αργυροπούλου. Δυο λεπτά είπαμε να λέμε και το είπα εγώ. Κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν κα Αργυροπούλου. Εγώ νομίζω ότι εντάξει είναι πάρα 

πολύ καλό αυτό που θα κάνουμε αλλά μήπως να κοιτάγαμε και την περίπτωση 

ενός θεάτρου. Ενός παιδικού θεάτρου δηλαδή για να μην δώσουμε τόσα χρήματα. 

Και επειδή και ο χώρος του ΣΙΝΕΑΚ είναι μικρός, όλα αυτά εδώ πέρα και αυτή ήταν 

και η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Δηλαδή αυτοί εδώ προσφέρουνε όλο αυτό εδώ 

το πακέτο. Μήπως είναι πολύ μικρός ο χώρος για να γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή ένα 

Καραγκιόζης και ένα ταχυδακτυλουργός πάνω στη σκηνή νομίζω ότι είναι αρκετό. 

Και ας πούμε να έχουμε και αυτά που λέει ο Τάκης, να προσφέρουμε και κάτι στα 

παιδιά. Δηλαδή να μην πάρουμε όλο αυτό εδώ το πακέτο αν γίνεται, να 

διαλέξουμε…. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Είναι στα τελευταία, να διαλέξετε από κάτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τρία πακέτα Βούλα. Έχει τρία πακέτα, διαλέγεις. Άκου. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έχει τα πακέτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε λιγάκι, γι’ αυτό σας είπα να τα δείτε… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό είπα να κάνω την ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς… ακούτε, ακούτε. Λιγάκι τι θέλω να καταλάβετε. Ο χώρος του 

ΣΙΝΕΑΚ όπως λέει και η κα Αργυροπούλου – ορθώς το λέει – είναι ιδανικός όμως 

ο χώρος του ΣΙΝΕΑΚ, γιατί; Πρώτα θα γίνει ο Καραγκιόζης, μετά θα ανέβει ο 

ταχυδακτυλουργός να κάνει τα δικά του. Είναι καλός αυτός ο χώρος  γιατί έχει και 

την αυλαία μπροστά. Αλλιώς θα πρέπει να βρούμε ένα θέατρο το οποίο δεν 

πιστεύω ότι θα έχει την ίδια επιτυχία στους εργαζόμενους γιατί αυτόν τον χώρο  

τον ξέρουν όλοι και θα έρθουν. Μας έχουνε στείλει και από την Πειραιώς κάποια 

άλλα «Το Μαγικό Βιολί» απ’ ότι έχω δει και κάτι άλλα. Είναι μακριά όμως από τον 

Πειραιά.  

Εγώ έλεγα να προσαρμόσουμε  αυτά τα πακέτα… Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε 

μόνο από αυτόν. Έχει στείλει κι άλλη προσφορά και θα το δούμε. Να δεσμεύσουμε 

ένα ποσό, να το ξέρει και ο ταμίας του Συλλόγου μας ο κ. Καραμολέγκος ότι θα 

φτάσουμε μέχρι 2.000 χωρίς το ΦΠΑ για να ξέρουμε να κινηθούμε. Αυτό είναι. 

Εμένα με ένοιαζε να σας θέσουμε τον προβληματισμό εδώ σα Προεδρείο του Δ.Σ. 

και να δείτε λίγο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε με αυτό. Αν συμφωνείτε με αυτό το 

πράγμα και μετά από εκεί και πέρα θα σας ενημερώσουμε τι θα κάνουμε, ό,τι θα 

είναι και τι δε θα είναι.  

Τώρα το άλλο για το χυμό, αφού θα τον φέρει στην γιορτή ο μπαμπάς του και η 

μαμά του, ας του πάρει και ένα χυμό. Θα είναι κάτω ο θα τους κάνει κόλπα, θα 

έχουνε… Εγώ όπου έχω πάει τα παιδιά μου δεν μου έχουν προσφέρει ποτέ ούτε 

ένα χυμό, ούτε ένα τοστ. Πηγαίνω και βλέπω τα happening.  

Και αναλαμβάνει ο κ. Παυλάκος, που είναι και των δημοσίων σχέσεων, να μας βρει 

χώρο ή στο “Κωσταράκο” συγκεκριμένες ημερομηνίες ή στο πώς το λένε; Ή στο 

Ρέντη είτε να πούμε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι στο Ρέντη. Στο RED στο Καραϊσκάκη μέσα. Να ζητήσουμε από το 

δήμαρχο… 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: O.k.  

ΟΜΙΛΗΤΙΑ: Πόσες αίθουσες έχει. 



 

9 

 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ξέρεις Πρόεδρε τι γίνεται; Είναι καταπληκτικά εκεί να το κάνουμε 

αλλά περνάμε στα οπαδικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε τώρα για το ποσό; Θέλετε να το μεγαλώσουμε; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: 2.000€ εγώ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συμφωνούμε όλοι να πούμε με 2.000€ να γίνει αυτή η γιορτή  

χωρίς το ΦΠΑ; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Χωρίς το ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς το ΦΠΑ. Συμφωνούμε; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι οι παρόντες που είμαστε τρεις και τρεις, έξι και 

δύο οχτώ. Οχτώ μεγαλώνει το ποσό αντί για 1.300,00 να γίνει 2.000,00 χωρίς το 

ΦΠΑ. Πάει και αυτό και με την δέσμευση ότι θα μας ενημερώσει μέσα στην 

επόμενη εβδομάδα για να αρχίσουμε να το οργανώνουμε ο κ. Παυλάκος που θα 

μας έχει βρει χώρο εδώ γύρω-γύρω στον Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017 και διάθεση πίστωσης 750,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 600 τόσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι μας είχε στοιχίσει …  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 600 τόσα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για να κοπεί η πίτα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε παιδιά. Πέρυσι παιδιά όταν τελειώσουμε συζητήστε ότι 

θέλετε. Πέρυσι μας είχανε στοιχίσει 630€ ή 640€. Δεν θυμάμαι. Τόσο. Έχουμε 

μεγαλώσει σαν Σύλλογος και έχουμε βάλει 750€ και εγώ λέω να τα αλλάξουμε 

τώρα. Έπρεπε να την είχα φέρει την πρόταση, να το είχα διορθώσει, να το πάμε 

800€ και θα σας εξηγήσω το γιατί. Πέρσι ήμασταν πολύ λιγότεροι, φέτος είμαστε 
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πολύ περισσότεροι. Και όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ οι συνάδελφοί μας από αυτούς 

που δεν έρχονται και δεν έχουν πάρει κομμάτι πίττας περνάνε από τον Σύλλογο 

και περνούν δυο – τρία ο καθένας ….. Βάζει το ένα στην μια  τσέπη, βάζει το άλλο 

στην άλλη τσέπη, βάζει στην άλλη τσέπη, βάζει στην κωλότσεπη, βάζει από εδώ, 

βάζει παραπέρα. Εγώ λέω το ποσό αυτό…   

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 800,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 800€. Συμφωνούμε; Έχουμε φτάσει, έχουμε μεγαλώσει από την 

περσυνή χρονιά  γύρω στα 60 μέλη παραπάνω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 800,00€ πλέον ΦΠΑ εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 

οχτώ παρόντες. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κλείσε το.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έρχεται στο Δ.Σ. ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

Μισό λεπτό εδώ. Μισό λεπτό Τάκη μου, Τάκη μου εδώ τώρα πολύ ωραία όλες οι 

προτάσεις που κάνετε. Εδώ δεν κλείσαμε ότι θα πάμε στον (α). Θα γίνει 

διαδικασία, θα απευθυνθούμε σε τρία-τέσσερα-πέντε ζαχαροπλαστεία τι θα μας 

δώσει και θα πάρουμε πάλι τη χαμηλότερη τιμή, όπως έγινε και πέρυσι. Δεν 

αναλάβαμε κάποιον. Εγώ...  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τον προϋπολογισμό κλείνουμε εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον προϋπολογισμό κάνουμε, το ότι θα στοιχίσει μέχρι τόσο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία αφού την εγκρίναμε και οι οχτώ παρόντες, συνεχίζουμε στο 

θέμα 4.  

4ο Θέμα ΗΔ 

 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την βράβευση και την χορήγηση επιταγών 

των 100€ και αναμνηστικών στα τέκνα των μελών του Συλλόγου, που 

εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εισηγητής, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. Πάρε το άλλο, το άλλο. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν καλημέρα κι από μένα. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι όπως 

και πέρσι καθιερώσαμε και πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός και για τους επόμενους την 

βράβευση των παιδιών των μελών του Συλλόγου που περνάνε στα Τριτοβάθμια 

Ιδρύματα. Θέλω να σας πω ότι μπορεί το ποσό να είναι χαμηλό – τα 100€ - κάποια 

στιγμή πιστεύω να αυξηθεί. Περισσότερο είναι ο συμβολικός χαρακτήρας που 

δίνεται σε αυτήν την παρουσίαση, σε αυτή την βράβευση και το συμβολικό 

χαρακτήρα που έχει το λιοντάρι του Πειραιά που δίνουμε στα παιδιά των 

συναδέλφων μας. Θέλω να το εγκρίνετε ομόφωνα όπως και πέρσι και πιστεύω ότι 

του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο να σας κάνω μια ενημέρωση. Ήδη έχουμε στείλει παντού με e-

mail και με φαξ, ήδη ανταποκρίνεται ο κόσμος, έρχονται οι πρώτες που αφορούν 

τις βεβαιώσεις σπουδών να έρχονται. Θα βγει και αφίσα, θα βγουν και αφίσες για 

να κολλήσουμε πλέον. Αλλά επειδή έχουμε διάφορα τώρα μέσα στον Νοέμβριο για 

να μην φορτώσουμε με αφίσες, θα το ξαναστείλουμε με e-mail. Ήδη 

ανταποκρίνεται ο κόσμος, γι’ αυτό δεν έχουμε βάλει το πόσο θα στοιχίσει, όσο και 

να στοιχίσει, όσα παιδιά και να είναι, είτε είναι δέκα, είτε είναι είκοσι, είτε είναι 

τριάντα, είτε είναι σαράντα, θα πάρουν αυτό το 100€ τη δωροεπιταγή όπως και 

πέρσι και το αναμνηστικό με το κεφάλι του λιονταριού. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Η βεβαίωση μέχρι πότε πρέπει να έρθει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε πει μέχρι πότε; Μέχρι τις 15 έχουμε πει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οι παιδικοί σταθμοί λέει δεν ξέρουνε τίποτα πάλι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέλνουμε και με φαξ το έχουμε στείλει, θα το ξαναστείλουμε πάλι 

και σήμερα. Το λόγο έχει ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να κοιτάξουμε να γίνει ενημέρωση γιατί πέρσι αν 

θυμόσαστε ήρθανε κάτι παιδιά μετά από την εκδήλωση που δεν το ξέρανε. Ναι 

αλλά πρέπει να ενημερώσουμε γιατί κι εγώ ας πούμε είχα το τέτοιο. Πρέπει να το 

ενημερώνει ο κάθε ένας στο πόστο που είναι να τον ενημερώσει ας πούμε. 

Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά άμα θα ερχόσαστε πιο συχνά εδώ πέρα θα ενημερωνόσαστε 

για τα πάντα. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποια πάντα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα πάντα. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σου λέει δεν έχει πάει φαξ, σου λέει δεν έχει πάει τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε στείλει. Το ψηφίζουμε. Για το θέμα 4, ψηφίζεται 

ομόφωνα άπαντες από τους 2,4,6,8,9. Εννέα. Πάμε θέμα 5. 

 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση δωροεπιταγών των 50€ επί 

των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη 

πίτα και διάθεση πίστωσης (50επιταγών χ 50,00€) 2500,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής. Κάτσε να σου κάνω την εισήγησή μου και μετά μου 

πετάγεσαι. Προτείνω την θετική λήψη απόφασης για την κλήρωση δωροεπιταγών 

των 50 από super market στα μέλη που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη 

πίτα. Το τονίζω που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη πίτα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε αυτό εκεί επάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που θα παραστούν.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν το άκουσε. Που θα παραστούν. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που θα παραστούν όχι όπως ήτανε πέρυσι. Που θα παραστούν στην 

πρωτοχρονιάτικη πίτα συνολικού ποσού 50 επιταγών Χ 50, 2,500,00€. 

Να σας κάνω μια υπενθύμιση ότι πέρυσι κληρώσαμε είκοσι και δέκα δωρεά που 

μας είχε κάνει ο Σκλαβενίτης, τριάντα. Φέτος δεν ξέρω τι θα πάρουμε δωρεά, ήδη 

έχουμε στείλει, παντού έχουνε φύγει. Έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος, έχουμε 

πάρει και δύο αρνητικές απαντήσεις μέχρι τώρα για διάφορα είδη και τώρα θα 

αγοράσουμε εμείς με λεφτά του συλλόγου μας 50 επιταγές. Όχι είκοσι. Είναι το 

διπλάσιο και. Ωραία. Θες να πεις τίποτα; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Χρηματικές θα είναι οι επιταγές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως. Επιταγές λέμε των 50€. Επιταγές χρηματικές όπως 

ήταν. Πάμε για την ψήφιση. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μόνο να γίνει αυτό, να γίνει απόγευμα για να έρθουν οι συνάδελφοι, 

θα έχουμε προβλήματα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άμα γίνει στην βδομάδα του…. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφιση παιδιά. Συμφωνούμε άπαντες, όλοι και οι εννιά. Ομόφωνα 

και οι εννέα .   

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κλείσε το λίγο.  

 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

 

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

από 10/2016 έως 12/2016, συνολικού ποσού 734,40€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο ταμίας του Συλλόγου, ο κ. Καραμολέγκος. Πριν 

πάρει το λόγο ο κ. Καραμολέγκος, να σας ενημερώσω ότι είναι πρώτη φορά που 

όχι μόνο είμαστε συνεπείς  στις πληρωμές με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, έχουμε αρχίσει όπως 

θυμόσαστε και την άλλη φορά και προπληρώνουμε ήδη. Ήδη το κάνουμε, ήδη 

γίνεται αυτό, και θέλω να σας ενημερώσω ότι πάμε 4,5,6, και 7 μου φαίνεται – δεν 

θυμάμαι τώρα αν είναι 7 – τρεις μέρες είναι. 5,6, και 7/12 είναι το συνέδριο της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ στο Novotel. Θα παραστούν αυτοί που έχουνε βγει αντιπρόσωποι της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ, από εδώ είμαστε πολύ ελάχιστοι. Πάμε για το θέμα του κ. 

Καραμολέγκου. 

Εγώ είμαι μόνο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ο κ. Τερζάκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχεις βγει. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν έχω βγει δίκαια. Τι λες τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τι λέω; Πάμε. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να πληρώσουμε όπως σας ανέφερε και ο Πρόεδρος την 

ΠΟΕ-ΟΤΑ, τα 734€ που είναι μέχρι και τον Δεκέμβριο του ’16. Μέχρι και τον 

Δεκέμβριο του ’16, 734,40€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους εννιά.  
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7ο Θέμα ΗΔ 

 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 

24/11/2016 με κύριο θέμα τα εργασιακά. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι η κα Αργυροπούλου. Σας έχω επισυνάψει.. 

Ένα λεπτό κ. Φερεντίνο. Σας έχω επισυνάψει πίσω και την εισήγηση της κας 

Αργυροπούλου και τα δελτία τύπου που έχει βγάλει η ΑΔΕΔΥ μακροσκελέστατα με 

κάθε τι σαφήνεια και λεπτομέρεια. Πες μου Κώστα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Εκτός μικροφώνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα Αργυροπούλου το λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η πρόταση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για το θέμα της πανελλαδικής 

απεργίας στις 24 του Νοέμβρη είναι να ορίσουμε για τις 21 του μήνα την Δευτέρα 

δηλαδή – δύο μέρες πριν την απεργία – γενική συνέλευση όλων των μελών μας 

ώστε να τους εξηγήσουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει για την καθολική 

συμμετοχή τους στην απεργία. 

Όπως ξέρουμε τα μέτρα τα οποία έρχονται και που φέρνει η κυβέρνηση μαζί με 

τους εταίρους της, έτσι θα είναι πάρα πολύ οδυνηρά για όλους τους δημόσιους 

υπαλλήλους όπως και για όλους τους εργαζόμενους και γι’ αυτό θα πρέπει να 

δούμε την καταλληλότερη προετοιμασία αυτής της απεργίας, όπου εκεί θα 

συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, θα πούνε τις απόψεις τους, τα τις πουν οι 

παρατάξεις τις απόψεις τους και από κοινού έτσι να βαδίσουμε για την καλύτερη 

επιτυχία αυτής. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κανείς το λόγο; Νομίζετε ότι άμα θα καλέσουμε να γίνει γενική 

συνέλευση οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας; Αν τον καλέσουμε 

σε ποιόν χώρο θα τον καλέσουμε; Νάτο. Πάρε από εδώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κα Αργυροπούλου. Μπορούμε να το κάνουμε πάνω στην 

αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου αν δεν μπορούμε στο ΣΙΝΕΑΚ, γιατί είναι πάρα 

πολύ σοβαρό το ζήτημα και ο ρόλος ο δικός μας ο βέρος συνδικαλιστικός είναι 

αυτό. Το πώς να κινητοποιήσουμε τους εργαζόμενους, το ξέρω ότι είναι πάρα 

πολύ δύσκολο το να έρθουνε στις γενικές συνελεύσεις, δεν έρχονται, αλλά το 

ζήτημα είναι πως εμείς σας Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα θα τους 

κινητοποιήσουμε για να έρθουν και για να συμμετέχουν στην απεργία. Αυτός είναι 

ο δικός μας ο ρόλος.  
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν ο Κούβαρης ο Γιώργος είμαι. Η ενημέρωση που έχει γίνει 

στους συναδέλφους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσέρχεται στο Δ.Σ. η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η ενημέρωση που έχει γίνει σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις 

προς τους συναδέλφους είναι… Εντάξει επειδή δεν πιστεύω να υπάρχει 

εργαζόμενος που να μην είναι ενημερώνεται για την απεργιακή κινητοποίηση, ούτε 

για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Με τις αφίσες, τις ανακοινώσεις, τα e-mail. 

Να γίνει τώρα μια έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 24ωρη απεργία… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Που δεν θα γίνει κιόλας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και για μόνο αυτό το λόγο το θεωρώ κάπου… μπορώ να το 

αντιληφθώ και να το καταλάβω και το συμμερίζομαι αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν 

έχει… δεν θα έχει την προσέλευση των εργαζομένων που πρέπει να υπάρχει για 

το μεμονωμένο αυτό θέμα.  

Εγώ πιστεύω ότι η ενημέρωση των εργαζομένων πρέπει να γίνει γυρνώντας τους 

χώρους εργασίας, μοιράζοντας το κατάλληλο υλικό της απεργιακής κινητοποίησης, 

τοιχοκολλώντας τις αφίσες έτσι όπως κάνουμε σε κάθε απεργιακή κοινοποίηση και 

βέβαια στην επόμενη γενική συνέλευση που θα γίνει μπορούμε να θέσουμε όλο 

αυτό το…. την καταιγίδα των θεμάτων που μας έρχεται και σε μια πιο ευχάριστη 

ατμόσφαιρα. Δηλαδή θα έρθουν να ακούσουν μόνο δυσάρεστα είναι λίγο δύσκολο. 

Λοιπόν εγώ αυτό είναι το… Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεσμευτούμε εδώ, ο καθένας μας που ανήκει, η κα 

Αργυροπούλου είναι πολύ καλό αυτό που λέει να γίνει αλλά να μη μαζευτούμε… 

δηλαδή να το κάνουμε στο δημοτικό συμβούλιο και να είμαστε οι δέκα εδώ 

παρόντες και να είναι να πούμε άλλοι τριάντα δεν έχει λόγο να γίνει. Εκτός από 

εδώ αν θα δεσμευτούμε όλοι ότι ο καθένας θα κινητοποιήσει να πούμε την 

υπηρεσία του και την διεύθυνσή του και θα είναι άπαντες εκεί. Τώρα αλλάζει άμα 

έχουμε 80 ή 100 άτομα, αυτοί που ενδιαφέρονται. Να το κάνουμε μόνο για να 

είμαστε τριάντα-σαράντα άτομα, εγώ λέω αυτό που είπε και ο κ. Κούβαρης. 

Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ ρε παιδιά να πω κάτι; Να κάνουμε Γενική Συνέλευση γιατί εδώ 

πέρα μας είχανε ζαλίσει τον έρωτα για το αλληλοβοηθείας το πότε θα πάρουνε τα 

λεφτά τους και στο τέλος φτάσαμε να παρακαλάμε και να τους τραβάμε από το 

χέρι για να έρθουνε να ψηφίσουνε το αυτονόητο. Να πάρουνε τα λεφτά τους. Και 
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δεν ερχόντουσαν. Να κάνουμε Γενική Συνέλευση εγώ το θεωρώ κοροϊδία δηλαδή 

και προς εμάς τους ίδιους δηλαδή να ταλαιπωρηθούμε. Να τρέχουμε, να 

τραβήξουμε κόσμο και δεν θα έρθει κανένας. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Δουλειά 

μας είναι να ενημερωθούνε οι εργαζόμενοι για την απεργία και όχι να τους 

πιέσουμε ή να τους παρακαλάμε να κάνουνε Γενική Συνέλευση για κάτι που τους 

αφορά. Αν αυτοί οι ίδιοι δεν τους αφορά…. Και όχι δεν τους αφορά παιδιά τώρα 

μην τρελαινόμαστε, οι απεργίες είναι γιατί δεν κατεβαίνει κανείς πια γιατί δεν 

φτάνουν τα μεροκάματα για πουθενά. Εντάξει; Άμα έχουμε κάθε μήνα δυο 

απεργίες, τέσσερις στάσεις εργασίας από 1.000€ θα παίρνουμε 50 στο τέλος. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Σε λίγο θα έρθουν απολύσεις. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και θα έρθουν και οι απολύσεις, ναι δεν το καταλαβαίνουνε όμως. 

Δεν το καταλαβαίνουνε, δεν πειράζει. Ο Μητσοτάκης θα μας απολύσει όλους. Το 

έχει δηλώσει όμως ο Μητσοτάκης ότι δεν απολύει κανέναν υπάλληλο του 

δημοσίου. Το δήλωσε σε συνέντευξη στην έκθεση Θεσσαλονίκης πριν ένα μήνα. 

Εντάξει; Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακούσω αν θα είναι, αν θα έχει επιτυχία να κάνουμε αυτό που 

λέει η κα Αργυροπούλου, το ξαναλέω είναι πολύ σωστό. Δηλαδή αυτά είναι το 

σκληρότερο που έρχεται, είναι οι νόμοι που αλλάζουν όλα τα εργασιακά, 

κατεβαίνουν τον κατώτατο μισθό τον κάνουν υπο-κατώτατο είναι προς συζήτηση. 

Δε μιλάμε τώρα για τους συνδικαλιστικούς νόμους. Μιλάμε ένα νόμο που θα 

περάσουνε που θα είναι για την απεργία ότι θα χρειάζεται στις γενικές συνελεύσεις 

για να παρθούν αποφάσεις 50 συν ένα, άρα επειδή… Απαντάω τώρα γι’ αυτό που 

λίγο ακούσαμε και τον κ. Παυλάκο και εγώ που έχω τις αμφιβολίες μου, ποιος θα 

είναι σε γενική συνέλευση για να παρθεί, 50 συν ένα για να κάνεις απεργία; 

Κανένας. Τι να πω; Άμα σας ακούσω και μου πείτε ξέρετε κάτι ότι θα έρθει 

σύσσωμο, δεν θα δουλέψουνε οι φύλακες, δεν θα δουλέψει η καθαριότητα, δε θα 

δουλέψει το ένα και θα έρθουνε. Ναι έτσι είναι γενική συνέλευση δεν δουλεύει 

κανένας. Έρχονται άπαντες. Το θέμα είναι να πάρουμε λίγο σοβαρά και ενεργά το 

ρόλο μας. Ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κ. Παυλάκο και με τον κ. 

Κούβαρη. Μην ξεχνάμε πως σήμερα έχουμε 16 του μήνα. Αν θεωρήσουμε πως 

παίρνουμε απόφαση για να το κάνουμε αυτό για τις 21, έχουμε ουσιαστικά δύο 

εργάσιμες… Όχι 21 λέει τη γενική συνέλευση. Έχουμε ουσιαστικά δύο εργάσιμες 
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για να ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν νομίζω πως θα μαζευτεί ο κόσμος παιδιά. Δεν 

νομίζω πως θα μαζευτεί κόσμος έστω κι αν το θέμα είναι πολύ σοβαρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ένα λεπτό θα πάρουμε την απόφαση. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Και η κάθε απεργία Σταυρούλα μου θέλει και στόχους να έχει. 

Κάνω απεργία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα.. άρα πάμε… Θα το συζητήσουμε μετά. Θα το συζητήσουμε. 

Πάμε για ψήφιση, πάμε για ψήφιση. Άρα για γενική συνέλευση βλέπω ότι δεν… 

είναι αρνητικό το κλίμα. Ωραία. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εδώ για Τα λεφτά τους δεν ήρθανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συμμετέχουμε τότε την ημέρα της απεργίας. Ωραία. Ποιοι 

ψηφίζουν για την γενική συνέλευση; 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Υπέρ. Μόνο η… και εμείς οι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Κι εγώ υπέρ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρεις είμαστε. Ψηφίζουνε υπέρ της γενικής συνέλευσης ο κ. 

Φερεντίνος, ο κ. Γαλάνης, η κα Αργυροπούλου και ο κ. Καλογερόγιαννης και οι 

υπόλοιποι πέντε κατά της γενικής συνέλευσης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι δεν είμαι κατά της γενικής συνέλευσης. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ρε μας δουλεύετε τώρα; Τόση ώρα λέμε ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν είμαι κατά. Άμα θέλετε να γίνει γενική συνέλευση εγώ δεν είπα 

να μη γίνει. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Την άποψή σου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ωραία. Τελειώσαμε. Ωραία. Τελείωσε και ο κ. Κούβαρης, πέντε, υπέρ. 

Οι υπόλοιποι είμαστε κατά. 1,2,3,4. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πέντε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πέντε είμαστε κατά. Τέσσερις υπέρ, πέντε κατά. Τελείωσε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναγυρίζουμε λίγο στο θέμα το τελευταίο που είναι για την 

κινητοποίηση στις 24 του μηνός που είναι η απεργία για αν θα γίνει γενική 
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συνέλευση στις 21 ή 22 του μηνός. Ποιοι είναι υπέρ; Ποιοι είναι υπέρ της γενικής 

συνέλευσης; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ έχω πει όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα είμαστε τέσσερις. 1,2,4 υπέρ της γενικής συνέλευσης… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και πέντε κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και οι υπόλοιποι πέντε είναι κατά.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έξι είναι κατά. Ωραία. Εμείς θα σας δώσουμε πάλι είπαμε αυτό το 

υλικό, να το μοιράσετε, να το βγάλετε πολλές φωτοτυπίες. Το έχεις φτιάξει; 

Τελείωσε κλείνει το Δ.Σ. τελείωσε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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