
 

 

 

 

 

 

 

Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09.05.2018  



 

2 
 



 

3 
 

Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09.05.2018   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή της συνδρομής στην 

Ομοσπονδία για τους μήνες Απρίλιος και Μάιος 2018.   

ΘΕΜΑ 2ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά SMS μηνυμάτων για 

αποστολή προς τα μέλη του Συλλόγου. 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ενημέρωση και διόρθωση της απόφασης για την αμοιβή του λογιστή στο 

από 18/04/2018 Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση πληρωμής λογαριασμού Cosmote για το χρονικό διάστημα    

                   21/01/2018 έως 22/03/2018. 

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση ποσού αποζημίωσης για τα οδοιπορικά και την διατροφή στην 

κα Καψοκόλη  ως εκπροσώπου του Συλλόγου στο 46ο Συνέδριο ΠΟΕ-ΟΤΑ 

στα Ιωάννινα. 

 

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. 
 

ΘΕΜΑ 2:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  
  
ΘΕΜΑ 3ο:  Ενημέρωση  Δ.Σ. για την κατάθεση ενός στεφανιού στην νεκρώσιμη 

ακολουθία μέλους του Συλλόγου μας.  
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση  Δ.Σ. για την επιστροφή χρημάτων από την διαμονή των 

αντιπροσώπων μας στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα 
Ιωάννινα.  

 
ΘΕΜΑ 5ο:  Ενημέρωση και έγκριση του Δ.Σ. της δαπάνης για την αγορά των 

εισιτηρίων της θεατρικής Παράστασης «Ο Ηλίθιος» στο Δημ. Θέατρο 

Πειραιά: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 09/05/2018 και μέρα Τετάρτη, ώρα 12:15μ.μ. σύμφωνα με το 

Άρθρο 30§1 του Καταστατικού μας έχουμε τη συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του συλλόγου μας Παρόντες, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, απών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, 

παρούσα,  Σκιζοπούλου Σταματίνα, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ . Παρόντες 8. Και τρεις απόντες. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε. 

Έχουμε κάποια θέματα Εκτός Ημερησίας τα οποία είναι, ήρθαν αυτή τη στιγμή, για 

να τα κλείσουμε, γιατί γίνονται μία φορά το μήνα.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή της συνδρομής στην Ομοσπονδία 

για τους μήνες Απρίλιος και Μάιος 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πληρώσει μέχρι τέλη Μαρτίου. Θα σας εξηγήσω μετέπειτα γιατί 

θέλω να κλείσω όλα τα οικονομικά, όσο μπορούμε να τα κλείσουμε. Συμφωνούμε 

για να συζητηθεί; Συμφωνούμε. Συμφωνείς, κα Βούλα;  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά SMS μηνυμάτων για αποστολή 

προς τα μέλη του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να το συζητήσουμε; Συμφωνούμε.  

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και διόρθωση της απόφασης για την αμοιβή του λογιστή στο από 

18/04/2018 Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πάρει μία απόφαση στο προηγούμενο και έχω κάνει κάποιο 

λάθος εκεί πέρα και το έχω φέρει για να διορθωθεί. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.  
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4ο Θέμα ΕΗΔ 

Έγκριση πληρωμής λογαριασμού διμήνου ΟΤΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα μας ήρθε και ένας λογαριασμός εδώ του συλλόγου, το 

4172079 που είναι δίμηνο από τον ΟΤΕ. Να το βάλουμε και αυτό. Είμαστε 

σύμφωνοι; 

 

5ο Θέμα ΕΗΔ 

 Έγκριση ποσού αποζημίωσης για τα οδοιπορικά και την διατροφή στην κα 

Καψοκόλη  ως εκπροσώπου του Συλλόγου στο 46ο Συνέδριο ΠΟΕ-ΟΤΑ στα 

Ιωάννινα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει και ο κ. Καραμολέγκος ένα θέμα που θα μας το πει τώρα. Ο κ. 

Καραμολέγκος έχει τον λόγο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι η αμοιβή της κα Καψοκόλη στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

για αυτό που πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με τα λεφτά τα οποία 

οφείλουμε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Κατά την άποψή της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει υπέρβαση. Να λέμε το τι γίνεται. Υπάρχει μία υπέρβαση και 

ζητάει παραπάνω. Είναι έτσι; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα λες σωστά. Όχι που οφείλουμε. Συμφωνούμε να το 

συζητήσουμε; Συμφωνούμε.  

Ξεκινάμε με το 1ο θέμα της ΕΗΔ. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή της συνδρομής στην Ομοσπονδία 

για τους μήνες Απρίλιος και Μάιος 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πληρώσει μέχρι και τον Μάρτιο μήνα και τώρα είναι για τους 

δύο μήνες. Είναι 696,00€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 



 

6 
 

 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά SMS μηνυμάτων για αποστολή 

προς τα μέλη του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί τελείωσαν. Βλέπεις κάνουμε πολλές Γενικές Συνελεύσεις. Είναι 

για την αγορά των 10.000 SMS σύμφωνα... ποια είναι η προσφορά; Πόσο κάνει; 

Κοστίζει 421,00€ και αφορά 10.000. 421,60€ από αυτή που μας έχει κάνει με τη 

μικρότερη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, την έχουμε ψάξει παντού. Η Τεχνικόμ. 

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και διόρθωση της απόφασης για την αμοιβή του λογιστή στο από 

18/04/2018 Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ έλειπες τότε; Είχαμε πάρει απόφαση να μπει λογιστή και να 

κρατάει. Γιατί; Γιατί ξαφνικά μάθαμε θα φάμε πρόστιμα τώρα για όλα αυτά, ότι κάθε 

χρόνο πρέπει να δίνουμε μία συγκεντρωτική στην Εφορεία από τους προμηθευτές 

μας. Εμάς δεν μας το είχε πει κανείς, ούτε οι προηγούμενοι το έκαναν. Αυτά είναι 

πρόστιμα. Και πήρα μία απόφαση, αφού είχαμε κάνει έρευνα, 70,00€ αλλά είχα πει 

με ΦΠΑ. Είναι χωρίς το ΦΠΑ και γι’ αυτό λέω. Δεν υπάρχει πιο φθηνός. Όλοι 

ζητούσαν 100,00€, 120,00€, 150,00€ με τον σύλλογο. Και τώρα εδώ που το 

φέρνουμε σύμφωνα με την απόφαση ότι πάρθηκε είναι 70,00€ χωρίς το ΦΠΑ. 

Είμαστε σύμφωνοι, κύριοι; Είμαστε σύμφωνοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Καραμολέγκο, έχετε δύο θέματα ΕΗΔ. Πάρτε τον λόγο. Τον λόγο 

έχει ο κ. Καραμολέγκος για τα υπόλοιπα θέματα. Θέμα 4ο είναι ΕΗΔ. 

 

4ο Θέμα ΕΗΔ 

Έγκριση πληρωμής λογαριασμού Cosmote για το χρονικό διάστημα 

21/01/2018 έως 22/03/2018. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 71,00€. Το εγκρίνουμε για πληρωμή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  
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5ο Θέμα ΕΗΔ 

Έγκριση ποσού αποζημίωσης για τα οδοιπορικά και την διατροφή στην κα 

Καψοκόλη  ως εκπροσώπου του Συλλόγου στο 46ο Συνέδριο ΠΟΕ-ΟΤΑ στα 

Ιωάννινα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Την αμοιβή της συναδέλφου κα Καψοκόλη στο συνέδριο της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ στα Γιάννινα. Έχει φέρει εδώ πέρα κάποιες αποδείξεις και ζητάει κάποια 

χρήματα. Στην κα Καψοκόλη δώσαμε 350,00€ όπως πήραν όλοι οι συνάδελφοι 

αλλά εδώ πέρα μου έχει φέρει αποδείξεις τα οποία υπερβαίνουν αυτό το ποσό και 

έχει χρεώσει και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν περνάνε κατά την άποψή μου. 

Δηλαδή έχει χρεώσει ξενοδοχείο 216,00€ και κάτι εδώ αποδείξεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θα ήθελα να γνωρίζω δύο πράγματα. Πόσα χρήματα δόθηκαν στον 

κάθε σύνεδρο, τα έξοδά του και ποιο είναι το συνολικό ποσό που απαιτείται από την 

κα Καψοκόλη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κάθε σύνεδρος πήρε 350,00€ τα οποία πήγαν, ήταν πληρωμένο το 

ξενοδοχείο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Από πού ήταν πληρωμένο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον σύλλογο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στα 350,00€ μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εκτός, ήταν το πρώτο που είχαμε πάρει απόφαση από τον 3ο. 

Ήταν εκτός. Και ήταν για το διάστημα... 350,00€ ήταν χωρίς το ξενοδοχείο. Ωραία;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το ξενοδοχείο πόσο κόστισε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 86,00€, σε 86,00€ το δίκλινο, ήταν 86,00€, 

4,00€ ο καινούριος φόρος, 90,00€. Ήταν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη... ναι. 

Ναι, για τόσες μέρες. Θέλω να σας ενημερώσω, η κα Καψοκόλη ήρθε στο συνέδριο 

την Τετάρτη, έκανε πιστοποίηση την Τετάρτη, την Τετάρτη ήρθε στο συνέδριο, για 

μία μέρα και ήταν 350,00€. Δηλαδή για μία μέρα το ξενοδοχείο της και την Πέμπτη 

έφυγε. Τώρα... Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συγνώμη, επειδή έχουμε πάει, και εγώ... συγνώμη, δώσαμε 350,00€ 

για τις τέσσερις μέρες, τα έξοδα. Αυτό είναι... δεν το κατάλαβα αυτό, αφού ήρθε δύο 

μέρες, μία μέρα, πόσο ήταν εκείνη τη μέρα αντιστοιχεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, για το ξενοδοχείο που λέτε είναι 45,00€ 

στο άτομο βγήκε, 45,00€ πρέπει να πάρει διότι εγώ μπορεί να ερχόμουν για μια 

μέρα και να έκλεινα στο Γιάννινα Palace που έχει 350,00€. Τι θα μου πλήρωνε ο 

σύλλογος; 350,00€ το μονόκλινο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτη, δύο λεπτά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: 45,00€ δεν είχαμε πάρει απόφαση ότι βγαίνει στο άτομο εδώ μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άκουσέ με λίγο. Αυτές οι τιμές που σας είπα, τα 90,00€ το δίκλινο ήταν 

5* ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει πιο ακριβό. Δεν υπάρχει. Τόσο ήταν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δεν με αφορά εμένα... ακριβό ή όχι δεν με αφορά. Εμένα με αφορά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισέρχεται και η κα Κοντογιάννη στο Δ.Σ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ γυρνάω και λέω ότι εδώ πέρα ο σύλλογος, τότε να μην κάνουμε 

συμβούλια, να μην παίρνουμε αποφάσεις είχαμε πάρει απόφαση και είπαμε ότι το 

ξενοδοχείο κοστίζει 45,00€ η βραδιά. Εντάξει; 45,00€. Πληρώσαμε αυτά τα λεφτά 

για το ξενοδοχείο; Αν εγώ ήθελα να έρθω μόνος μου, εγώ θα πάρω τα 45,00€ που 

αντιστοιχούν στην απόφαση του συλλόγου και τα υπόλοιπα θα τα βάλω από την 

τσέπη μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως θυμάστε πριν δύο μήνες που είχαμε πληρώσει το ξενοδοχείο, 

είχαμε πει τότε, η κα Καψοκόλη τότε δεν είχε αναφέρει στον κ. Καραμολέγκο το πώς 

θα πάει, πού θα μείνει, τι θα κάνει, και δεν το ξέραμε. Έτσι δεν μπορέσαμε να 

κλείσουμε ξενοδοχείο στο Ήπειρος Palace που είχαμε κλείσει εμείς. Από εκεί και 

πέρα πάρθηκε μία απόφαση 250,00€ για όλες τις μέρες που είχαμε πάει. Εμείς 

ανεβήκαμε με δύο αυτοκίνητα, πληρώσαμε όλα τα διόδια, πληρώσαμε όλα τα 

ξενοδοχεία, κάναμε τις οικονομίες μας, άλλες φορές τρώγαμε σουβλάκια, άλλοτε 

μπορεί να φάγαμε και λίγο καλύτερα, κάναμε και μια χαρά μας έφτασαν. Τώρα, από 

εκεί και πέρα, γιατί δεν της έφτασαν για μία μέρα που ήρθε την Τετάρτη η κα 

Καψοκόλη τα 350,00€ εκεί, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. 

Ο κ. Καλογερόγιαννης τον λόγο. 



 

9 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούστε να σας πω. Στο προηγούμενο συνέδριο που ήταν 

πρόεδρος η κα Καψοκόλη με τον Φραγκάκο, δεν μας έδωσαν λεφτά. Δεν πήραμε 

λεφτά. Μας έδωσαν 100,00€ και του λέω εγώ του Φραγκάκου ζητιάνοι είμαστε; Μας 

έδωσαν 100,00€ αλλά είχε έρθει μαζί και ο Φραγκάκος και χαλούσε αυτός, είχαν 

πληρώσει το ξενοδοχείο, και χαλούσε στην ταβέρνα, πλήρωνε αυτός. Δηλαδή εμείς 

δεν πήραμε λεφτά στην τσέπη μας. Στα προ-προηγούμενα που έχω πάρει, μας 

έδινε ο σύλλογος 400,00€ και κάναμε το κουμάντο μας. Τώρα τα λεφτά αυτά που 

πήρε η κα Καψοκόλη είναι αρκετά, εντάξει, είναι οι βενζίνες, είναι τα διόδια. Εντάξει, 

μην ζητάμε... εμείς στο ξενοδοχείο που πήγαμε δεν πληρώσαμε φράγκο, μόνο το 

ξενοδοχείο, τίποτα άλλο, ούτε καφέδες, ο καθένας τα πλήρωνε μόνος του. Ούτε 

ποτά. Εδώ έχει χρεώσει και ποτά στο ξενοδοχείο. Αυτά που πήρε είναι αρκετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εμένα η δική μου πρόταση είναι να γίνει αντιστάθμιση των 350,00€ 

δια των ημερών που παραβρέθηκε επάνω στο συνέδριο για να ζητήσουμε τα λεφτά 

πίσω και η απόφαση να είναι 45,00€, ήταν σε μονόκλινο; Να το κάνουμε 60,00€; 

70,00€ το μονόκλινο; Εντάξει, 70,00€, να γίνει αντιστοίχιση. Είχε πάρει 350,00€. Να 

της αφαιρέσετε τα κανονικά και τι περισσεύει και να μας επιστρέψει και λεφτά πίσω, 

όχι να της δώσουμε επιπλέον. Αυτή είναι η πρόταση η δική μου. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μην συζητάμε τώρα για 10,00€ και 20,00€. Τι να επιστρέψει; 

Μόνο τα διόδια και η βενζίνα είναι πάνω από 200,00€ τόσο. Και να φάει δύο μέρες 

που πήγε, Τετάρτη, Πέμπτη, τα λεφτά είναι αρκετά τα 350,00€. Εγώ αυτό λέω. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λιγάκι, ακούτε, να σας πω κάτι. Ακούτε, επειδή ήταν, δεν ξέρω, 

επειδή... εγώ λέω, έχετε δίκιο το σκεπτικό αυτό που λέτε ότι μπορούσε ο καθένας να 

πάρει το αμάξι του και θα μας πήγαινε ο κούκος αηδόνι, θα ήταν στον καθένα τους 

500,00€, θα πήγαινε στον καθένα. Επειδή πάρθηκε τότε η απόφαση 350,00€, για 

τον καθένα και ας τα έκαναν ό,τι ήθελαν τα 350,00€, εμείς δεν είμαστε ούτε να 

πληρώνει ο ένας, ο καθένας τα είχε βάλει στην τσέπη του, άλλος μπορεί να ήθελε να 

έτρωγε τη μία μέρα καλά και ο άλλος να έτρωγε σουβλάκι, δεν μας ένοιαζαν αυτά τα 

πράγματα. Εγώ λέω και προτείνω τα 350,00€ να πούμε έστω και για μια μέρα που 

τα πήρε αφού πήραν και οι υπόλοιποι και επειδή ήταν μόνη της και ανέβηκε μόνη 

της, ήταν επιλογή της που ανέβηκε μόνη της, ότι φτάνουν και περισσεύουν. Είμαστε 

σύμφωνοι; Άρα να μην δώσουμε που μας ζητάει τα παραπάνω. Συμφωνούμε; 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να της πάρουμε και πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, άστο, δεν χρειάζεται. Εντάξει; Ομόφωνα και από τους 9. 

ομόφωνα.  

 

 

1ο 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, ο κ. Γαλάνης. Τον Ιούνιο όπως γνωρίζετε όλοι 

κλείνουμε τα 3 χρόνια σαν σύλλογος. Άρα, πρέπει να πάμε για εκλογές. Άρα αυτή η 

έκτακτη Γενική Συνέλευση αφορά την εκλογο-απολογιστική συνέλευση. Θα πρέπει 

να γίνει Γενική Συνέλευση, να περάσει εκλογιστική ή δεν περάσει, να ορίσουμε και 

να πάμε για εκλογές της Εφορευτικής Επιτροπής. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω να 

γίνει η Γενική Συνέλευση για να πάμε και να γίνει και η Εκλογή της Εφορευτικής. Οι 

προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της έκτακτης εκλογιστικής για τις εκλογές 

που είπαμε του συλλόγου μας είναι 17/05, 23/05 και 31/05 που είναι στις έντεκα η 

ώρα. Οι άλλες δύο πρώτες όπως γνωρίζετε γίνεται ... γιατί δεν θα πιάσουμε την 

απαρτία, το βάζουμε στις τρεις και να δώσουμε και γι’ αυτό έγινε πριν και για τα 

μηνύματα, για να στέλνουμε στον κόσμο μηνύματα για να έρθει στην 3η Γενική 

Συνέλευση. Είμαστε σύμφωνοι; 

 Συμφωνούμε, κύριοι; Συμφωνούμε ομόφωνα. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο αναπληρωτής γραμματέας κ. Στεφάνου Νίκος.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Σύμφωνα με το Άρθρο 6§1 του Καταστατικού μας ζητώ την έγκριση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγγραφή της κα ... του Ιωάννη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  
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3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την κατάθεση ενός στεφανιού στην νεκρώσιμη 

ακολουθία μέλους του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο στεφανιών. Όπως γνωρίζετε όλοι, το ένα στεφάνι που στείλαμε 

αφορά τον Οικονομάκη Δικαίο που έγινε η κηδεία του την Τετάρτη που ήμαστε εμείς 

στο συνέδριο στα Γιάννινα. Τώρα θα σας πω την ημερομηνία δεν θυμάμαι. Μας 

εκπροσώπησε η κα Κοντογιάννη. Και σήμερα από ό,τι πληροφορηθήκαμε πέθανε η 

μητέρα του Κυρήμη Νίκου και γι’ αυτό βάλαμε ενώ στην εισήγηση έγραφε ένα 

στεφάνι, είπαμε σήμερα και για το δεύτερο στεφάνι. Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το 

δούμε. Εντάξει, εμείς ας πάρουμε την απόφαση αν είναι, όπως γνωρίζετε πάντοτε 

είναι 50,00€ το στεφάνι. Άρα είναι 100,00€ και για τις δύο νεκρώσιμες ακολουθίες. 

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την επιστροφή χρημάτων από την διαμονή των 

αντιπροσώπων μας στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα Ιωάννινα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Όταν είχαμε κλείσει το ξενοδοχείο το Ήπειρος 

Palace το Μάρτιο μήνα, είχε έρθει τότε το έγγραφο της Ομοσπονδίας που έλεγε για 

τέσσερις διανυκτερεύσεις. Τέσσερις διανυκτερεύσεις έκαναν 900,00€. Δύο βδομάδες 

πριν γίνει το συνέδριο, άλλαξε και είπε τρεις διανυκτερεύσεις και Πέμπτη φεύγουμε. 

Έτσι είχαμε μία διαφορά από τα 900,00€. Η διαφορά μας αυτή είναι 271,50€. 

Επιστροφή από τα 900,00€ που ήταν. Προέκυψε, γι’ αυτό σας ενημερώνω, ότι 

μπήκαν σήμερα στο ταμείο του συλλόγου μας 279, 50€. Ενημέρωση. Ωραία.  

Εισέρχεται ο κ. Κούβαρης και αποχωρεί ο κ. Φερεντίνος. 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση του Δ.Σ. της δαπάνης για την αγορά των εισιτηρίων 

της θεατρικής Παράστασης «Ο Ηλίθιος» στο Δημ. Θέατρο Πειραιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως και τον προηγούμενο μήνα, είχαμε πάρει μία απόφαση και 

μοιράσαμε κάποια εισιτήρια για την παράσταση «Σαολίν» έτσι ήταν για την 

παράσταση «Ο Ηλίθιος». Απλώς επειδή είχαν δηλώσει πάρα πολλοί συμμετοχή, 

πάρα πολλοί, όταν σας λέω, γι’ αυτήν εδώ, τι κάναμε; Δεν συμμετείχαν αυτοί που 
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είχαν εισιτήρια για το «Σαολίν» καθώς μας έμειναν γύρω στα 100 τόσες 

προσκλήσεις υπόλοιπο να πάρουν. 108 ή 106. κάναμε κλήρωση και πήραν 30 τόσα 

άτομα το οποίο είναι 58 εισιτήρια αγοράσαμε τα οποία είναι 31 άτομα, τα οποία είναι 

870,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με πόσο το εισιτήριο το ένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 25,00€, επί ένα μήνα βρισκόμαστε σε 

διαπραγμάτευση, το πήγαμε 23,00€, το πήγαμε 20,00€, την τελευταία φορά το 

κλείσαμε με 15,00€ το οποίο κλείσαμε βάσει του Άρθρου 3§2 «Σκοποί του συλλόγου 

μας. Η συμβολή στην αναβάθμιση, ενίσχυση και ανύψωση του κοινωνικού, 

πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων». Επίσης το Άρθρο 4§5 που 

αναφέρονται τα μέσα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών. Ζητώ να 

εγκριθεί το ποσό αυτό των 870,00€ για τη θεατρική παράσταση για 58 εισιτήρια 

«Ηλίθιος». Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Τέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


