
 

 

 

 

 

 

 

Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06.12.2017



 

2 

 



 

3 

 

Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06.12.2017   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά sms μηνυμάτων για 

αποστολή προς τα μέλη του Συλλόγου. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

 

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

Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα τέκνα των μελών του Συλλόγου 

μας και διάθεσης πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση.    

 

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

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018,  ορισμό ημερομηνίας κοπής αυτής και 

διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση της.   

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 100 δωροεπιταγών των 

30€ επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην 

πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  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 6ο:  Ενημέρωση και έγκριση για εξουσιοδότηση κλεισίματος λογαριασμού 

στον Ταμεία του Συλλόγου μας, Κον Καραμολέγκο Δημήτριο (σύμφωνα  

με την απόφαση του Δ. Σ. στις 27/7/2017 θέμα 2Ο   έγκριση κλεισίματος 

του λογαριασμού του Ταμείου Αλλ/θειας).  
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ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση  και λήψη απόφασης για την εντολή ανάθεσης σε  Λογιστή 

για τον έλεγχο που πραγματοποιείται για το Ταμείο Αλλ/θειας.  

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ενημέρωση και έγκριση της πληρωμής του Δικαστικού Αντιπροσώπου 

για την διενέργεια των εκλογών της εφορευτικής επιτροπής που 

πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017. 

 

ΘΕΜΑ 9ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των μελών της 

εφορευτικής επιτροπής και κάλυψης των ημερήσιων εξόδων αυτών. 

  

ΘΕΜΑ 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτύπωση του εκλογικού υλικού 

(ψηφοδέλτια – φακέλους – αφίσες), που θα χρειαστούν για την 

διενέργεια των  αρχαιρεσιών  στις 13 & 14/12/2017 ανάδειξης των 

αντιπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και έγκριση της πληρωμής του Δικαστικού Αντιπροσώπου για  

την διενέργεια των αρχαιρεσιών στις 13 & 14/12/2017. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά και διάθεση αναμνηστικών 

ημερολογίων (επιτραπέζια &  τοίχου) για τα μέλη του Συλλόγου μας.  

   

ΘΕΜΑ 13ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για την αγορά συμπληρωματικών 

αθλητικών ειδών για την εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Συλλόγου μας. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση και ανάκληση απόφασης για την έκδοση εφημερίδας του      

Συλλόγου. (απόφαση Δ.Σ. στις 22/09/2017 θέμα 4Ο) 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για 

                  τις  ημέρες των Χριστουγέννων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 06/12/2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30, , βάσει του 

άρθρου 30, §1 του Καταστατικού μας έχουμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του συλλόγου μας, τη μηνιαία που μας ορίζει. Παρόντες είναι, Γαλάνης 

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

παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, 

Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα,  Σχιζοπούλου 

Σταματίνα, είναι απούσα, βρίσκεται στο εξωτερικό, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, 

παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Ζουρδός Κωνσταντίνος, παρών. 

Το θέμα το 1ο είναι: 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας, ο κ. Κούβαρης.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουμε εκτός ημερησίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε. Πάμε τώρα με αυτά και αν θα το προλάβουμε, θα το 

βάλουμε, δεν είναι κάτι που επείγει.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είμαστε πάλι στην ευχάριστη 

θέση να σας αναγγείλουμε 10 καινούριες εγγραφές καινούριων μελών. Το είπε και ο 

πρόεδρος πριν, αυτοί οι 10 δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις επικείμενες 

εκλογές της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Θα έχουν δικαίωμα στις αμέσως επόμενες εκλογές που θα 

είναι για το Δ.Σ. ή για οποιεσδήποτε άλλες εκλογές.  

Τα 10 λοιπόν αυτά άτομα είναι οι κ.κ. Συνοδινός Μιχάλης, Μπραΐμης Φανούρης, 

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Βίγλας Παύλος, Καναβάρος Ιωάννης, Αυγουλής 

Νικόλαος, Χελιδώνη Ευριδίκη, Πρασάς Θεοφάνης, Πέτρου Ευθύμιος, και Αιγινίτης 

Ιωάννης. Το φέρνουμε προς έγκριση προς το Σώμα. Εγκρίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα από τους 10.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε.  
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2ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης  για την πραγματοποίηση της ετήσιας 

Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας και 

διάθεσης πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ενημερώσω. Είναι αυτό που είχαμε κάνει και πέρυσι με τις 

σφυριχτρούλες για τα παιδιά. Είναι μεγάλο το ποσό. Όμως θα σας πω κάτι. Ναι, 

γιατί κάθε χρόνο την ίδια είναι. Πέρυσι που την κάναμε, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε 

έρθει η Βούλα, μου φαίνεται είχε έρθει η Βούλα, ήταν καμία 30αριά παιδάκια, κάπου 

τόσο;  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Παραπάνω ήταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν. Ακούτε. Φέτος πλέον έχουμε καταγράψει και τα παιδιά των 

μελών του συλλόγου μας. Τα παιδιά για την ηλικία αυτή στα οποία απευθύνεται η 

εκδήλωση είναι στο σύνολο 160 παιδιά. Άλλοι σύλλογοι που κάνουν παρόμοιες 

εκδηλώσεις και σε άλλους δήμους τον πρώτο καιρό ξεκίνησαν με 30 παιδιά, 

ξεκίνησαν με 40 και σιγά-σιγά ανεβαίνει ο πήχης. Έχω την  άποψη ότι πρέπει όπως 

καθιερώσαμε και βραβεύονται τα τέκνα των παιδιών και είναι ένα κίνητρο, κίνητρο 

δεν είναι για τα 100,00€, είναι κίνητρο για τον πατέρα, ηθικό κίνητρο, όπως λέει ο 

Κώστας, εγώ λέω πλέον να καθιερωθεί η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα τέκνα 

είτε με τη μορφή αυτή που την κάναμε είτε με κάτι άλλο, αν μπορούμε να βρούμε 

κάτι πιο οικονομικό. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτό είναι 2.300,00€ όπως ήταν και 

πέρυσι συν ΦΠΑ., με όλα αυτά που είχε πέρυσι, με μαλλί της γριάς, με όλα τα 

τέτοια. 

Εγώ περίμενα, έχω κάνει και μία συζήτηση ακόμα την οποία όμως δεν έχει 

υλοποιηθεί, γι’ αυτό δεν την έφερα, για να σας φέρω τη μία και την άλλη και δεν 

ξέρω αν υλοποιηθεί. Έχω συζητήσει με τον επιχειρηματία εκεί που έχει στα Καμίνια 

το καινούριο... έναν παιδότοπο, .. εκεί που είναι επικεφαλής, με τον Γιώργο που 

ήταν, αυτόν τον ίδιον δεν τον έχω γνωρίσει. Μπράβο, ναι, το μεγάλο. Αν γίνεται να 

κάναμε εκεί. Την κοστολόγηση δεν την έχει βγάλει ακόμα. Και τι έλεγα εγώ; Να 

κάνουν, να φέρουν τα παιδιά τους εκεί, να είναι κλειστό για τον σύλλογο, η ημέρα 

που θα γίνει, εκεί όμως περιοριζόμαστε γιατί Σάββατο είναι πολύ δύσκολο να το 

κάνει γιατί έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Μου λέει για Παρασκευή απόγευμα, όπως 

και αυτοί εδώ έχουμε κλείσει την αίθουσα που την κάναμε πέρυσι, πώς την λένε την 

αίθουσα εκεί στα Καμίνια, στον Κωσταράκο, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, το οποίο τα 

παιδιά θα ήταν τελείως δωρεάν και ό,τι φάνε και ό,τι πιούνε οι μεγάλοι θα είναι 
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δωρεάν. Δηλαδή τι θα περιλαμβάνει; Δεν μπορεί να ... 10 σουβλάκια τώρα, δεν ξέρω 

αν έχει σουβλάκια, λέω, ένα τοστ για τον μικρό και έναν χυμό, και αυτός που θα πιει 

έναν καφέ, ένα ρόφημα, εντάξει. Να μην πλακωθεί και πιει 20 τσίπουρα και να τα 

πληρώνει ο σύλλογος, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. 

Όμως, αυτήν την προσφορά πέρα που έχω συναντηθεί με αυτόν και τον έχω πάρει 

δύο φορές στο τηλέφωνο, υπάρχει πρόβλημα με τις μέρες. Και ακόμα δεν είναι. Εγώ 

λέω να ψηφίσουμε γι’ αυτό, να το εγκρίνουμε όπως έχει εγκριθεί και αν είναι κάτι και 

βρεθεί πιο οικονομικό από εκεί, το ακυρώνουμε αυτό, το ακυρώνουμε, και πάμε στο 

άλλο. 

Όπως ακύρωσα και την εφημερίδα. Έχω ένα θέμα εδώ και θα σας πω γιατί την 

ακύρωσα την εφημερίδα. Γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Θα σου πω. Θα σου πω. 

Αυτός εδώ τι φτιάχνει; Δεν είναι το θέμα, ποιος την εκτυπώνει είναι. Θα σου πω 

τώρα. Και πήραμε από παντού προσφορές, από μεγάλες ... . Εγώ είμαι αυτής της 

άποψης. Ο κ. Παυλάκος τον λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Γεια σας και καθυστερημένα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

είχαμε κάνει μία κίνηση να ανέβουμε πάνω να ζητάγαμε το... ναι, είπαμε να το 

συνεχίζαμε, δεν το συνεχίσαμε. Έμεινε παγωμένο εκεί πέρα. Είπαμε να στείλουμε 

μία επιστολή επάνω και... 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θα καταθέσω την άποψή μου, Φερεντίνος, για το θέμα της 

εκδήλωσης που θέλουμε να κάνουμε για τα παιδιά. Θεωρώ ότι το κονδύλι αυτό το 

οποίο πρόκειται να ξοδέψουμε νομίζω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αν 

άκουσα καλά, ότι τα παιδιά των μελών είναι 160, να φροντίσουμε να τους πάρουμε 

ένα δώρο σαν σύλλογος της τάξεως των 15,00€-20,00€ περίπου το καθένα που θα 

είναι αντίστοιχα τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψουμε. Έτσι δεν θα μπούμε στην 

περιπέτεια να ψάχνουμε ημερομηνίες, ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει, να 

κάνουμε μία ολόκληρη διαδικασία για να μαζευτούν 30, 40 παιδάκια, ενώ μπορούμε 

έτσι όλα τα παιδιά των μελών να πάρουν ένα μικρό δώρο, νομίζω ότι θα είναι πιο 

χρήσιμο, πιο πρακτικό. Μπορούμε να το δώσουμε στην κοπή της πίτας που θα είναι 

και ένα κίνητρο για να μαζευτούν οι συνάδελφοι, και νομίζω ότι θα είναι πολύ 

καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστώ.  
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Να συμπληρώσω κάτι, Κώστα, πάνω σε αυτό. Δεν είναι άσχημη 

πρόταση,. Θα μπορούσε ίσως να δοθεί και ένα κουπόνι εισόδου σε έναν παιδότοπο 

που έχει 5,00€, της τάξης των 5,00€, για τα πιο μεγάλα κάτι άλλο. Έχει όμως ένα 

μειονέκτημα, ότι δεν θα έρθουμε σε κοινωνική επαφή μεταξύ μας και δεν θα 

αναπτυχθεί έτσι μία καλή σχέση που θα μπορούσε να βοηθήσει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 30 άτομα, Κώστα μου... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Έστω. Κοίταξε, 30 άτομα στην αρχή, του χρόνου θα είναι 50, μετά θα 

είναι 60. Επί της βάσης δεν είναι κακή πρόταση, προφανώς. Απλά θα υστερήσει σε 

αυτή τη μάζωξη την κοινωνική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε, λιγάκι, να σας πω. Κουπόνια που λες, Κωστή, κουπόνια που 

λες πρέπει να γίνει μόνο πρωί. Αυτό που λέει ο κ. Παυλάκος. Όχι, για το Γεννηματά 

λέμε. πάμε για τα κουπόνια. Για τα κουπόνια ήδη έχει κλείσει εκπτωτικό κουπόνι στο 

Allou Fan Park ο σύλλογος. Στο μεγάλο το τέτοιο έχει, δείχνεις την ταυτότητα και 

παίρνεις με έκπτωση το κουπόνι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα μπορούσε με ένα κουπόνι ελεύθερης εισόδου για μία χρήση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο. Εγώ γιατί έχω ένσταση γι’ αυτό με τον Κώστα; Γιατί μαθαίνεις 

παθητικά τον κάθε ένα συνάδελφο και δεν συμμετέχει. Κάνεις γενική συνέλευση, δεν 

πατάει κανένας, τρέχεις, βρίζεις, κάνεις, τρέχουν από εδώ τρεις, τέσσερις όλοι και 

όλοι. Η Βούλα τρέχει από το πρωί και ενημερώνει, ο άλλος από εδώ, ο άλλος από 

εκεί και δεν συμμετέχουν και έχουν μάθει το εύκολο. Ποιο είναι το εύκολο; Να 

έρθουν να πάρουν μόλις θα τους βάλεις είτε δώρο, αυτό που δίνουμε για τον 

Σκλαβενίτη, είτε... όλοι τότε έρχονται.  

Εμείς δεν το θέλουμε μόνο γι’ αυτό και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Καυτηριάσαμε 

την άλλη φορά, μου είπε η Βούλα ένας για κάποιον φίλο μου γνωστό ότι έβαλε 

laptop και γέλασα και δεν το είχα σκεφτεί και λέω πού καταντήσαμε. Για να βάλεις 

για να κατεβαίνουν οι υπόλοιποι να βάλεις τώρα ότι θα τους δώσεις και κάτι. Ενώ 

δεν υπάρχει πιο δύσκολος καιρός από τώρα. Και αν θα έρθει και αυτός που είναι να 

έρθει, εκεί να δείτε δυσκολίες που έχει να γίνουν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οπότε, Κώστα, να βελτιώσουμε τις τεχνικές συνθήκες ... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτής δεν είναι, είναι δεδομένο. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόσο ήταν και πέρυσι. Μα θέλεις όμως και ποσοστά. Πόσοι εμένα 

συνάδελφοι με έχουν πάρει και με έχουν ρωτήσει θα το κάνετε φέτος; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το περσινό ήταν καταπληκτικό. Εγώ είχα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... 

στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγαμε επάνω, αλλά έτυχε και έπεσαν με 

τα δικαστήρια με τον Μαρινάκη... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην τα... τώρα, ήταν δικά τους. Να ψηφίσουμε αυτό, αν περιμένουμε 

από τον παιδότοπο τον άλλο αν θα... εκεί. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κώστα, άσε τον άλλον τον παιδότοπο. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα και από τους 10.  

Πάμε στο θέμα 3. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της  

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018,  ορισμό ημερομηνίας κοπής αυτής και διάθεση 

πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι πάλι εγώ. Κάθε χρόνο, είναι η τρίτη φορά που θα 

κόψουμε την πίτα μας, πρέπει να την κάνουμε πιο νωρίς, ξεκινήσαμε πέρυσι, 

πρόπερσι, τέλη Φεβρουαρίου, πέρυσι τις πήγαμε αρχές Φεβρουαρίου από ό,τι 

θυμάμαι, τώρα ήρθε ο καιρός να το βάλουμε τουλάχιστον... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μετά τα Φώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το ορίσουμε για να μπορούμε να ετοιμαστούμε, να τα πάρουμε 

όλα αυτά. Ο κ. Κούβαρης τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλω να κάνω μία πρόταση προς το Δ.Σ. και θα είναι ευχής έργον αν 

γίνει. Να γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας όταν θα είναι κλειστά οι παιδικοί 

σταθμοί για να μπορέσουν να συμμετέχουν ή την τελευταία μέρα που θα είναι 

κλειστά, να μπορούν να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι εκεί, οι οποίοι ποτέ δεν 

έχουν δώσει... ναι, είναι φυσιολογικό, δεν μπορούν να φύγουν, εκ των πραγμάτων, 

δηλαδή. Γι’ αυτό προτείνω να βρούμε μία ημερομηνία που να μπορούν να 

συμμετέχουν και στην κλήρωση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από κάτω είναι μετά τα ποσά. Πάμε τώρα την ημερομηνία εμένα με 

καίει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπορούμε να την κάνουμε Παρασκευή, να είναι καμία Παρασκευή. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι και Παρασκευή, άμα έχεις και συνέλευση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, Τετάρτη, Πέμπτη, εκεί μέσα. Τετάρτη 10 Γενάρη. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, 10 Γενάρη είναι καλά.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μετά του Άι Γιαννιού και τελείωσες.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Φώτης σε αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό. Περιμένετε. Η 

συνέλευση αυτή που θα κάνουμε, πρώτα απ’ όλα δεν θα καλέσουμε τον 

Σεβασμιότατο. Μας έστειλε την άλλη φορά εκπρόσωπο και δεν τον καλούμε και 

τζάμπα... φυσικά, ούτε δώρο. Δεύτερον, εμείς, ήταν ο σύλλογός μας, ήταν συνέχεια 

το είχε τιμή να έρχεται και ερχόταν. Μας το έκανε αυτό, τελειώσαμε. Και εμείς το 

κρατάμε μανιάτικο. 

Δεύτερον, πάμε τώρα, εγώ, ακούτε, κόβουμε την πίτα να σας πω πώς το έχω 

σκεφτεί. Κόβουμε την πίτα, φεύγουν οι δήμαρχοι, οι γενικοί, όλοι, όλοι, το υπόλοιπο, 

φεύγουν και πάμε σε Γενική Συνέλευση. Περνάμε αυτήν την τροποποίηση του 

καταστατικού και μετά κληρώνουμε τις δωροεπιταγές, βραβεύουμε τα τέκνα, και τα 

κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν θα έχουν πάρει δωροεπιταγές και βράβευση 

των τέκνων, θα γίνει Γενική Συνέλευση κανονικά και με τον νόμο, και μετά θα 

περάσουμε την τροποποίηση του καταστατικού μας έτσι όπως πρέπει να την 

περάσουμε. Αν δεν μπορούμε να την περάσουμε γιατί πρέπει να έχουμε το μισό 

συν ένα, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τροποποίηση του καταστατικού είναι το μισό συν ένα ή παραπάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μισό συν ένα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το ξαναδούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε σύμφωνα και με το 

καταστατικό της ομοσπονδίας μας. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πάντοτε σε αυτή γίνεται.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στην αρχή; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν είπαμε στην αρχή. Στο τέλος. Όλα κόλλα στο τέλος. Εμάς, 

Κώστα, ο σκοπός μας εδώ και ο στόχος μας και από τη δική σας την παράταξη και 

από εδώ πέρα είναι να αλλάξουμε αυτό το καταστατικό που πλέον είναι 

αναχρονιστικό. Είναι... δεν... πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο ευέλικτο σε πολλά 

πράγματα. Να μπορούμε να δεχόμαστε, ήδη, δόξα σοι ο Θεός, να το μεγαλώσουμε, 

και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και θεωρώ ότι με αυτό, επειδή θα 

δώσουμε πολλά κίνητρα και μπορεί να δώσουμε και laptop, δεν ξέρω, μπορεί να 

κληρώσουμε και laptop, εγώ ήμουν της άποψης να κληρώσουμε γιατί αυτήν την ιδέα 

που μου είπε η Βούλα δεν την ήξερα, να κληρώσουμε και laptop και κινητά. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ένα tablet. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έκανε όμως. Tablet. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δύο tablet. Δύο κατοστάρικα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε, εμείς, ακούτε, εγώ... πάμε, για να την ολοκληρώσουμε... 

ακούτε. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και δεν θα έχουμε παπά; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συγνώμη, να πω εγώ κάτι άλλο; Γιατί να μην φωνάξουμε έναν παπά 

από τον Αγ. Κωνσταντίνο από την ενορία; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι τώρα έχουμε 12, έχουμε δώσει διορία μέχρι τις 14/12 και για μία 

βδομάδα και για δύο μετέπειτα να μας τα φέρουν τα δεχόμαστε. Εμείς θα 

προϋπολογίσουμε τώρα για 20 άτομα, άσχετα αν δεν θα πάρουμε για 20.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι το καταστατικό.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα φύγουμε πέντε η ώρα το απόγευμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τρεις η ώρα έχουμε φύγει. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10 ή 11 Ιανουαρίου και ώρα 11:00. πέρυσι για την κοπή της πίτας 

δώσαμε, γιατί κάθε χρόνο αυξάνονται τα μέλη, δώσαμε 773,78€, φέτος έχουμε 

προϋπολογίσει το μέγιστο μέχρι 900,00€. 
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πρόεδρε, συμφωνούμε, και αν προκύψουν παραστατικά, θα τα φέρεις 

και πάλι στο Δ.Σ. και θα τα περάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνονται αυτές οι ημερομηνίες και η ώρα και εδώ είναι μόνο 

για την αγορά της βασιλόπιτας, εντάξει; Εγκρίνεται;  

Εγκρίνεται;. Όχι, περιμένετε. Περνάει; Να πραγματοποιηθεί τελικά στις 

25/01/2018  και ώρα 11:00; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το ... δεν είναι το ίδιο. Για να ξέρουμε, πρέπει να πάρουμε 

απόφαση. Καθίστε να τελειώνουμε, να τα βάλουμε σε μία σειρά και θα τελειώσουμε. 

Ένα λεπτό. Περνάει ομόφωνα να πραγματοποιηθεί τελικά στις 25/01/2018  και 

ώρα 11:00. 

 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 100 δωροεπιταγών των 30€ 

επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη 

πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να κάνω μία τροποποίηση και λέω φέτος τις 100 γιατί 

έχουν αυξηθεί και τα μέλη μας, φτάσαμε μάνι-μάνι και άλλοι 10 που ήταν 612 και 

10... να τους κάνουμε 150 τις δωροεπιταγές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μισό λεπτάκι.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κ. Καραμολέγκο, συμφωνείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε συνεννοηθεί με τον ταμία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ λέω να τις κάνουμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πάει πολύ. Πάει πολύ. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εγώ λέω ξανά 150 που είναι πολύ περισσότερες των 30. 

Εγκρίνεται ομόφωνα για 150 επιταγές των 30,00€  Πάμε παρακάτω. 
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5ο 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: Αυτή τη στιγμή είναι... ναι, μίλα. Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα 

βραβεύσουμε τα τέκνα των συναδέλφων μας τα οποία πέρασαν στην Γ’ Βάθμια 

Εκπαίδευση. Η βράβευση αφορά, είναι ένα ευτελές ποσό, μία δωροεπιταγή των 

100,00€, ένα αναμνηστικό αγαλματίδιο με το σύμβολο του λέοντα, είναι τα μικρά μας 

λιονταράκια του Πειραιά, και ένας έπαινος που θα δοθεί από το Δ.Σ. του συλλόγου. 

Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την προσοχή σας. Εδώ τώρα θα βάλουμε το μέγιστο για 20 άτομα για 

να είμαστε εντός προϋπολογισμού, 20 επιταγές  επί 100€ που είναι η 

δωροεπιταγή, είναι 2.000,00€, συν αυτό το αναμνηστικό που τους κάνουμε. Δεν 

θυμάμαι το αναμνηστικό πόσο κοστίζει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 30,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς το ξέρεις; Γιατί είναι μάρμαρο. Μάρμαρο. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 και 86. Όχι 13. 13,00€; Είναι η μονάδα. Επί 10 είναι 130, επί 20 είναι 

260. Συν το ΦΠΑ. Ωραία, βάζουμε 20, τα 260 συν ΦΠΑ. Δεν θα είναι 20, θα είναι 

λιγότερα. Εντάξει. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για εξουσιοδότηση κλεισίματος λογαριασμού στον 

Ταμεία του Συλλόγου μας, Κον Καραμολέγκο Δημήτριο (σύμφωνα  με την 

απόφαση του Δ. Σ. στις 27/7/2017 θέμα 2Ο   έγκριση κλεισίματος του 

λογαριασμού του Ταμείου Αλλ/θειας). 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αντικαθιστώ τον κ. Καραμολέγκο. Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάρει τον λόγο ο κ. Καραμολέγκος, τον 7ο με απόφαση Δ.Σ. 

πήραμε την απόφαση να κλείσει ο λογαριασμός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας γιατί 

είναι πλέον μηδενικός εδώ και πολύ καιρό. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
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εξουσιοδοτήσουμε τον ταμία από το Δ.Σ. για να προβεί στις ενέργειες αυτές. 

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  και λήψη απόφασης για την εντολή ανάθεσης σε  Λογιστή για 

τον έλεγχο που πραγματοποιείται για το Ταμείο Αλλ/θειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Να σας ενημερώσω. Όπως ξέρετε ο σύλλογός 

μας είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τα περαιτέρω σύμφωνα με την απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης. Σωστά; Σωστά. Αυτό λοιπόν βρίσκεται σε στάδιο 

διερεύνησης από τον εισαγγελέα Πειραιά. Επειδή ζητάει κάποια στοιχεία τα οποία 

δεν μπορεί ούτε να τα γνωρίζει ο κ. Καραμολέγκος, θα πρέπει να δώσουμε την 

ανάθεση σε κάποιον λογιστή πεπειραμένο για να το προχωρήσει. Το πόσο κοστίζει 

δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν ξέρουμε και πόσες φορές θα πάει. Το κοστολόγιο 

θα έρθει μετέπειτα. Εμείς αναθέτουμε στον κύριο που την έχει... που ήδη μας έχει 

εκπροσωπήσει δύο φορές, τον κ. Μάριο Χιώτη και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι 

θα γίνει. Ο έλεγχος ήδη πραγματοποιείται, έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 

μήνα, από τον 9ο. Εγκρίνεται η εντολή ανάθεσης; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται γιατί μας έχουν πρήξει οι συνάδελφοι να δουν ποιοι θα πάνε 

φυλακή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

8ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση της πληρωμής του Δικαστικού Αντιπροσώπου για 

την διενέργεια των εκλογών της εφορευτικής επιτροπής που 

πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που πραγματοποιήθηκε στη Γενική μας Συνέλευση 24/11/2017. 

Εισηγητής είναι ο ταμίας ο κ. Καραμολέγκος. Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Για τη διενέργεια των εκλογών της εφορευτικής επιτροπής 

πληρώσαμε 99,48€ στον κ. Σπυριδαντωνάκη για τις ανάγκες της διαδικασίας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. Πάμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το φέραμε μετέπειτα από αυτό που έγινε. Το καταλαβαίνετε όλοι, γιατί 

δεν ξέραμε και πληρώναμε, πληρώνονται αυτοί πλέον που ορίζει ο Δικηγορικός 

Σύλλογος, ο εκάστοτε ανάλογα...  υπάρχει ΦΕΚ που ορίζει τις τιμές τους, παιδιά, για 

την ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι πολύ παραπάνω το ποσό από αυτό που πληρώσαμε. 

Εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα 8. 

 

9ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των μελών της εφορευτικής 

επιτροπής και κάλυψης των ημερήσιων εξόδων αυτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής... όχι, όχι, του δικαστικού είναι μετέπειτα. Όπως όλοι 

γνωρίζετε για πρώτη φορά σε γενική συνέλευση του συλλόγου μας έγινε με μυστική 

ψηφοφορία όπως ορίζει και ο συνδικαλιστικός νόμος εφορευτική επιτροπή και 

βγήκαν πέντε μέλη. Τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά. Επειδή για χ ψήφους, 

για 10, για 15 η διαφορά κρίνουμε, πιστεύω ότι κρίνουμε όλοι άπαντες και οι πέντε 

να είναι εδώ στη διενέργεια των εκλογών, να είναι παρούσες και παρών, παρών και 

παρούσα, μάλλον μία γυναίκα, παρόντες και δύο παρούσες, παρόντες όλοι, να είναι 

παρόντες. Εγώ προτείνω για τις δύο μέρες να τους δώσουμε καθαρά το ποσό των 

150,00€ στον καθένα, είναι δύο μέρες.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πολλά είναι. Ένα κατοστάρικο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κάνετε λάθος, παιδιά. Την άλλη φορά ο προηγούμενος σύλλογος 

είχε δώσει 180,00€ στο κάθε ένα μέλος για μία μέρα. Όχι με το δικό μας. 

Προηγούμενος λέω. Ξέρω τι λέω, άμα θα ψάξετε, θα τα βρείτε. Εγώ κρίνω για τις 

δύο μέρες ειδικά η δεύτερη που θα γίνεται διαλογή των ψήφων θα είναι καθώς και 

300,00€ για το φαγητό αυτών τις δύο μέρες. Καφέδες και το ένα και το άλλο. 

50άρικο είναι πολύ λίγο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: 50 την ημέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 50 είναι πολύ λίγο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: 100 ευρώ το άτομο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εκείνος λέει 150 για δύο μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 75 λέω εγώ τη μέρα. Γιατί στη δουλειά του εννέα με τρεις, όχι 150 τη 

μέρα, στη δουλειά του παιδιά παίρνει ένα πενηντάρικο. Θα καθίσει μέχρι πέντε ή έξι 
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η ώρα και θα πάρει 75. Και 75 την άλλη μέρα που θα καθίσει μέχρι τις οκτώ, εννιά η 

ώρα το βράδυ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το 50άρικο από τη δουλειά θα το πάρει όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. Τους δίνουμε κίνητρο να συμμετέχουν. 150 και 300 

ευρώ για το φαγητό τους και τα τέτοια τους, τους καφέδες τους. Μέσα είναι και το ... . 

εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

10ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτύπωση του εκλογικού υλικού 

(ψηφοδέλτια – φακέλους – αφίσες), που θα χρειαστούν για την διενέργεια των  

αρχαιρεσιών  στις 13 & 14/12/2017 ανάδειξης των αντιπροσώπων της ΠΟΕ-

ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει όλα αυτά που λέει καθώς 

επειδή έχει πρόβλημα το φωτοτυπικό μας και πρέπει να αλλάξει τύμπανο δεν θα 

αντέξει και δεν έχουμε αλλάξει ακόμα το τύμπανο. Μέσα στην τιμή είναι 750,00€, 

είναι όλα τα ψηφοδέλτια, πολλά από τα οποία θα δώσουμε σε όλα παραπάνω. 

Έχουμε δώσει ήδη, το μεσημέρι έφυγα εγώ πέντε... καθώς και τις αφίσες σας. την 

αφίσα θα πρέπει να την σκεφτείτε να μου το παραδώσετε πώς το θέλετε το 

αργότερο μέχρι αύριο, είμαι και σήμερα, ή μέχρι και σήμερα, το μεσημέρι ακόμα 

καλύτερα για να την πάω για να μην πηγαίνω και αύριο. Ούτε τη δική μας αφίσα, 

αλλά τη φτιάξαμε σήμερα τη δική μας αφίσα. Και περιλαμβάνουν ό,τι χρειάζεται ο 

καθένας μας.  

Τα ψηφοδέλτια πιστεύω, Βούλα, του έχω πει μέχρι την Παρασκευή να είναι έτοιμοι. 

Τώρα οι αφίσες επειδή θα είναι σε Α3, δεν μπορώ να σου απαντήσω γι’ αυτό, 

πιστεύω... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ανακοινώσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ανακοινώσεις; Εσείς μπορείτε να βγάλετε. Βγάλτε τα εδώ μία 

φωτοτυπία, μία απλή. Το άλλο δεν μπορεί να αντέξει. Και εντάξει, δεν πιστεύω να 

είναι... πόσα θα βγάλεις, 200; Εγκρίνεται ομόφωνα; Εγκρίνεται ομόφωνα και 

αυτό το θέμα 10ο . 
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11ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση της πληρωμής του Δικαστικού Αντιπροσώπου για  την 

διενέργεια των αρχαιρεσιών στις 13 & 14/12/2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάσει του ΦΕΚ. Είναι το θέμα 11. είναι με κόστος παράστασης, είναι 

για τις δύο μέρες που θα είναι 300,00€ συν ΦΠΑ. 372,00€. Το φαγητό του το 

πήραμε πριν. Σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθμό φύλλου 337/14-02-2012. Εγκρίνεται. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

12ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά και διάθεση αναμνηστικών 

ημερολογίων (επιτραπέζια &  τοίχου) για τα μέλη του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα βηματάκι λίγο παραπάνω. Έχουν 

προϋπολογιστεί όλα αυτά που σας λέμε. Ακούτε τώρα λιγάκι τι θέλω να πω. 

Βγάζουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη μάλλον να σας προτείνουμε, όχι 

βγάζουμε...  τα οποία είναι όλες οι κινητοποιήσεις του συλλόγου που έχουμε κάνει 

σαν σύλλογος αυτά τα τρία χρόνια. Είναι μέσα στις φωτογραφίες. Η κυρία... ανάλογα 

τον μήνα συμμετέχει. Είναι ένα επιτραπέζιο το οποίο θα βγουν 500 και θα 

μοιραστούν σε όλα τα τμήματα. Φέρε τις φωτογραφίες. Σε όλα τα τμήματα θα 

μοιραστούν. Είναι και 200 ημερολόγια τέτοια, αλλά πολύ πιο ωραίο από αυτό, με 

δέρμα, με σφραγίδα του συλλόγου μας. Θα έχει πίσω έναν... θα σας πω, θα έχει 

μέσα και έναν κόκορα που θα λέει ξυπνήστε και το ένα, το άλλο, τα τηλέφωνά μας. 

Αυτά είναι 200 ημερολόγια για...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα 200 για ποιους θα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους διευθυντές και τους τέτοιους, για τους διευθυντές και τους 

προϊστάμενους. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι τόσοι μέλη μας ή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο λίγα. Μόνο μέλη μας. Μόνο μέλη, μιλάμε μόνο, εμείς παίρνουμε 

αποφάσεις για τα μέλη μας. Είναι μέσα οι φωτογραφίες που θα γίνουν με τελευταία 

ανάλυση, τα οποία όλες είναι μέσα, είναι και η κα Βούλα, είναι παντού. Όλα, και εσύ 

είσαι. Όλοι είναι. Εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα 12ο . 
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13ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για την αγορά συμπληρωματικών 

αθλητικών ειδών για την εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Συλλόγου 

μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το αναβάλουμε, αλλά θα σας κάνω μία ενημέρωση. Ακούτε 

λιγάκι. Αρμόδιος για την ποδοσφαιρική ομάδα όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ο κ. 

Φερεντίνος. Είχαμε ζητήσει τη συνδρομή του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης την 

είχαμε ζητήσει τη συνδρομή του από τον Αύγουστο μήνα με σκοπό μας για να 

συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ που ξεκινούσε τέλη Οκτωβρίου. Είχαμε 

στείλει τον κ. Φερεντίνο στις συναντήσεις με την ΑΔΕΔΥ το πώς γίνεται για να 

είμαστε έτοιμοι. Για χ λόγους όλα αυτά που είχαμε ζητήσει πήραμε ένα μέρος, ένα 

ελάχιστο μέρος και το πήραμε τον Νοέμβριο μήνα. Ακόμα δεν έχουμε βρει πού θα 

γίνουν οι προπονήσεις. Αυτό λοιπόν που μας έφερε, αυτό που μας έδωσε δωρεάν 

ήταν ένα σορτσάκι λέγκια, λίτζια, πώς λέγεται, τα οποία, ένα προπονητικό σετ τα 

οποία όλα αυτά περίπου είναι κοστολογημένα στα τρία κατοστάρικα και πολλά λέω. 

Αν το ξέραμε αυτό, γι’ αυτό πλέον δεν ξαναζητάμε ούτε συνδρομή, ούτε τίποτα. 

Δόξα σοι ο Θεός έτσι όπως είναι τα οικονομικά μας αντέχουμε. Και είχαμε πει τότε 

για να μην είμαστε σαν γύφτοι. Είχα πει του Κώστα να αγοράσει ο σύλλογος και τα 

υπόλοιπα. Γι’ αυτό το αναβάλλουμε και είμαστε σε θέση να το αγοράσουμε. Υπάρχει 

το τέτοιο. 

Από εκεί και πέρα ας βρούμε πρώτα, για να γίνονται οι προπονήσεις, και το 

ξαναφέρνουμε για να το συζητήσουμε. Χορηγός... ναι, έτσι. Εντάξει, συμφωνούμε; 

Συμφωνούμε. Αναβάλλεται.  

 

14ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της Clevermedia, 

εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ : Για την πληρωμή της εταιρείας clevermedia για το                       
Τιμ. 853/5-10-2017. για τα Δ.Σ. του Συλλόγου μας στις :Δ.Σ. 28/6/2017 
& Δ.Σ. 27/7/2017 το ποσό είναι συνολικής αξίας 39,24€.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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15ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και ανάκληση απόφασης για την έκδοση εφημερίδας του      

Συλλόγου. (απόφαση Δ.Σ. στις 22/09/2017 θέμα 4Ο). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε παρθεί απόφαση στις 22/09/2017 και θέμα 4ο. Είμαστε σε θέση 

παρόλο που...  κοιτάξτε, ο σύλλογος έχει έσοδα τον μήνα 1.200,00€ και όσο πάει 

ανεβαίνουμε. Η εφημερίδα μας κόστιζε σε τυπογραφείο, γιατί όχι εδώ, γιατί εδώ θα 

κόστιζε πάρα πολύ με τα μελάνια και όλα αυτά, σε τυπογραφείο, θα κόστιζε περίπου 

γύρω στα 650,00€ τον μήνα. 650,00€ τον μήνα δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε συν 

τα τρέχοντα που έρχονται και ερχόμαστε κάθε τέλος του χρόνου.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μηνιαία για χίλια τέτοια. Ναι, βεβαίως, για την έγχρωμη. Είναι 

έγχρωμη. Γι’ αυτό αποφασίσαμε  να το ανακαλέσουμε.  

 

16ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για 

τις  ημέρες των Χριστουγέννων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών για τις ημέρες των 

Χριστουγέννων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η Συνεδρίαση. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


