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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07.11.2017   

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ. 

 

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. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

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

Εισηγητής : Γραμματέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή της εταιρείας 

Copierleader για την επισκευή και συντήρηση του  φωτοτυπικού 

μηχανήματος του Συλλόγου μας.  

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση  Δ.Σ. για την κατάθεση δύο στεφανιών στις νεκρώσιμες 

ακολουθίες συγγενών μελών του Συλλόγου μας.  

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 07/11/2017 και μέρα Τρίτη, ώρα 12:15μ.μ. έχουμε 

συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, σας έχουμε καλέσει με 

Ημερήσια Διάταξη με τα θέματα που αναφέρονται, τα θέματα συνεδρίασης που 

αναφέρονται στην πρόσκληση που σας έχουμε στείλει. Παρόντες είναι, Γαλάνης 

Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, 

απών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απών, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου 

Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, απούσα,  Σκιζοπούλου Σταματίνα, παρούσα, 

Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα, είναι 

άρρωστη, Ζουρδός Κωνσταντίνος, παρών. 

Είμαστε 7 και σύμφωνα με το καταστατικό μας προχωράμε στο επόμενο, πάμε για 

συζήτηση τα θέματα της συνεδρίασης. 

Πριν πάμε στα θέματα της συνεδρίασης, πάλι με το άρθρο 30, § όμως 2, ότι όταν ο 

πρόεδρος κρίνει αναγκαία την έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να βάλει θέματα Εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης, έχω φέρει ένα θέμα ΕΗΔ που δεν αναφέρεται στην ημερήσια, 

το οποίο είναι πληρωμή της ομοσπονδίας ΠΟΕ- ΟΤΑ, για να τελειώνουμε και με το 

2017, είναι το θέμα: 

 

1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον 10ο. Έχουμε πληρώσει μέχρι και τον Σεπτέμβριο την 

προηγούμενη φορά. Άρα τον Οκτώβριο, δηλαδή, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο  

συνολικού ποσού 1040,00€. Εγκρίνεται; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Θα τους πληρώσουμε και τον 12ο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα τους πληρώσουμε, να μην το έχουμε, να τελειώνουμε. 

Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 7 που είναι παρών και παρούσα στην έναρξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Πάμε τώρα στα θέμα της ΗΔ.  

 

1
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση ή μη έκτακτης γενικής 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι προτείνω 

τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, § 2 του 
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καταστατικού μας για να πάμε για την εκλογή αντιπροσώπων με θέμα δηλαδή η 

έκτακτη γενική συνέλευση να έχει τις αρχαιρεσίες, δηλαδή να εγκρίνει να πάμε για 

εκλογές για την εκλογή αντιπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο β’ βάθμιο όργανο που θα 

γίνει το συνέδριο  τον Απρίλιο. Θα πρέπει να βγει η εφορευτική επιτροπή και να 

εγκρίνει η γενική συνέλευση ότι πάμε για εκλογές, για την εκλογή πάμε βάση των 

αντιπροσώπωντου Συλλόγου μας για την  β’ βάθμια οργάνωση.  

Προτείνω και τις ημερομηνίες σύμφωνα με το καταστατικό μας και τα όρια και τις 

διαθέσιμες που λέει ότι γίνεται η 1η συνεδρίαση γενική συνέλευση μετά από κάποιες  

μέρες τάδε, αφού έχει γίνει η ημερήσια διάταξη των θεμάτων και προτείνω τις 

παρακάτω έκτακτες.. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προσήλθε ο κ. Καραμαλέγκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...ημερομηνίες διεξαγωγής. Ναι, προσέρχεται ο κ. Καραμολέγκος στο 

Δ.Σ.. Την 1η έκτακτη γενική συνέλευση στις 15/11/2017 και ώρα τρεις στον χώρο του 

ΣΙΝΕΑΚ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, 20/11/2017 και ώρα τρεις και την 3η έκτακτη 

γενική συνέλευση 24/11, ώρα έντεκα στο χώρο του ΣΙΝΕΑΚ. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 8.  

Ξέχασα να σας πω ότι έχουμε ενημερώσει και τον Δικηγορικό Σύλλογο γιατί πλέον ο 

δικαστικός εκπρόσωπος με τον καινούριο νόμο του 2016 ορίζεται από τον 

Δικηγορικό Σύλλογο του κάθε δήμου. Εμείς είμαστε στον Πειραιά, έχουμε στείλει 

έγγραφο, και περιμένουμε να μας στείλουν από τον Δικηγορικό Σύλλογο έναν 

δικηγόρο το οποίο θα είναι ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, το οποίο θα ορίσει, 

θα είναι και ως δικαστικός αντιπρόσωπος στις ερχόμενες εκλογές. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μου λες, Πρόεδρε, ο Γιάννης κ Καλογερόγιαννης, θα 

έρθει και τις τρεις φορές ο δικηγόρος ή μόνο τη μία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τον έχουμε ενημερώσει, σωστή η παρατήρησή σου, Γιάννη, τον 

έχουμε ενημερώσει να έρθει μία στις 24/11 για να υπάρξη απαρτία με την Γ΄ Εκτακτη 

Γενική Συνέλευση για να πληρωθεί μία φορά. Αν ερχόταν τρεις φορές θα 

πληρωνόταν και τις τρεις φορές χωρίς να υπήρχε απαρτία. Πάμε στα θέματα. Όχι, 

το θέμα 1ο το περάσαμε. Τελειώσαμε. 
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2
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας ο κ. Κούβαρης. Απουσιάζει. Είναι ο 

αναπληρωτής γραμματέας, ο κ. Στεφάνου Νικόλαος. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Σύμφωνα με το άρθρο 6, § 1 του καταστατικού μας ζητούμε την 

έγκριση για την εγγραφή των ανωτέρω μελών, Ταμπουράκης Δημήτριος, 

Τσαντούλης Ιωάννης, Μόσχος Κωνσταντίνος, Πηλιώνης Ιωάννης, και 

Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης. Παρακαλώ για την έγκριση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 8.  

 

3
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή της εταιρείας Copierleader 

για την επισκευή και συντήρηση του  φωτοτυπικού μηχανήματος του 

Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο ταμίας του συλλόγου μας ο κ. Καραμολέγκος. Πριν 

λάβει το λόγο  ο κ. Καραμολέγκος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πέρα από την 

επισκευή που έγινε τον επόμενο μήνα θα πρέπει να αλλαχτεί για τι έχει πρόβλημα το 

τύμπανο. Είναι δύο χρόνια, που το έχουμε και το τύμπανο όταν βγάζει ορισμένες 

εκατοντάδες – χιλιάδες φωτοτυπίες κλειδώνει, κλειδώνει το τύμπανο και μου είπε ότι 

θα έχετε πρόβλημα. Αυτός νομίζει ότι βγάζουμε λίγες φωτοτυπίες και του λέω καλά, 

τώρα που ήρθε εδώ γιατί δεν το έβαλες; Γιατί, μου λέει, μπορείτε να βγάλετε άλλο. 

Μου λέει δεν το έχει βγάλει, αλλά θα το βγάλει, μου λέει. Θα το βγάλει. Του λέω 

άνθρωπε, γιατί δεν το παίρναγες να τελειώναμε; Θα το βγάλει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:..επισκευάσαμε το φωτοτυπικό για κάποια θέματα τα οποία είχε. Το 

κόστος είναι 155,00€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έπαιρνε από πάνω τα χαρτιά και αλλάξαμε αυτήν την κασέτα 

τροφοδότησης αντιγράφων. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, πάμε, πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, εγκρίνεται; Εγκρίνεται, ομόφωνα και από τους 8. 
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4
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την κατάθεση δύο στεφανιών στις νεκρώσιμες 

ακολουθίες συγγενών μελών του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε, να σας πω κάτι. Στις νεκρώσιμες ακολουθίες καταθέτουμε 

τα στεφάνια και , το φέρνουμε πάντοτε, σας έχουμε πει και σε παλαιότερο Δ.Σ, για 

ενημέρωση της οφειλής και αυτό γίνεται γιατί είναι ένα αιφνίδιο γεγονός. Θα σας τα 

πει τα ονόματα που είναι. Ναι, εντάξει, γι’ αυτό σας λέω, ενημέρωση. Να πάρουμε 

ότι εγκρίνουμε και την αγορά που είναι τα 110,00€. Ο κ. Καραμολέγκος... 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ήταν δύο στεφάνια τα οποία πληρώσαμε 110,00€ για τη 

συνάδελφο την κα Κορκολή Βασιλική και για τη μητέρα του μέλους Κισαπίδη 

Κωνσταντίνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κορκολή ήταν και συνάδελφός μας και είναι και η σύζυγος, ήταν 

η σύζυγος του κ. Χονδροκούκη Γιάννη. Εγκρίνεται, είναι 55,00€ το στεφάνι άρα 2 

στεφάνια 110,00€. Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 8. 

Τελειώσαμε. Ένα λεπτό. Κηρύσσω τη λύση της συνεδρίασης. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


