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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06.07.2016   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αποθεµατικό του Ταµείου         

Αλλ/θείας. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης των Συνδικάτων ΟΤΑ 

όσο αναφορά της απόφασης της κυβέρνησης για την αλλαγή και τον 

τρόπο χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών µέσω ΕΣΠΑ. «Ύστερα 

από πρόταση της Κας Αργυροπούλου Σταυρούλα της ∆ΑΣ – ΟΤΑ» 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  Συζήτηση και ενηµέρωση για τις προτάσεις που κατατέθηκαν από µέλη 

του Συλλόγου για το Ταµείο Αλλ/θείας και λήψη απόφασης 

προσδιορισµού ηµεροµηνιών διεξαγωγής της νέας Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. 

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

ΘΕΜΑ 3
ο
:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  

673/10 06-2016  της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 119,56€, Πρακτικό ∆.Σ. 13/05/2016.   

ΘΕΜΑ 4
ο
:  Ενηµέρωση, συζήτηση  και λήψη απόφασης για την εξώδικη απάντηση 

της εταιρείας ACTA A.E. στην έγγραφη ειδοποίηση συµµόρφωσης που 

της είχε αποσταλεί από τον Σύλλογο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε σήµερα 06/07/2016, βάσει του άρθρου 30, παράγραφος 1 

του καταστατικού µας, µε το υπ’ αριθµ. έγγραφο 162/28-6-2016 σας έχω καλέσει σε 

συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Σας έχει δοθεί και η Ηµερήσια ∆ιάταξη µε 

τα θέµατα που αναγράφονται. 

Πριν ξεκινήσουµε θα ήθελα να βάλουµε ένα θέµα Προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το 

οποίο είναι συζήτηση και λήψη απόφασης για το αποθεµατικό του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας. 

Ήδη σας έχω δώσει το extrait της τραπέζης το σηµερινό, το τι λεφτά υπάρχουν 

µέσα, γιατί πολύ συνάδελφοι παίρνουνε και ρωτάνε. Θα δείτε ότι και µε το επόµενο 

– µε το θέµα 1 – έρχεται και κουµπώνει αυτό που είναι το Προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Το θέµα 1 είναι πάλι, µιλάει για το Ταµείο Αλλ/θείας. Να πάµε στο Προ Ηµερήσιας 

και µετά θα συνεχίσουµε µε το θέµα 1.  

Πρώτα απ’ όλα να δούµε ποιοι είναι παρόντες;  Ο Καλογερόγιαννης Ιωάννης είναι 

απών. Κούβαρης Γεώργιος - παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, απών, Παυλάκος 

Παναγιώτης - παρών, Στεφάνου Νικόλαος - παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, απούσα, 

Σκιζοπούλου Σταµατίνα - παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος - παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα - παρούσα, Ζούρδος Κωνσταντίνος - παρών. Άρα 

είµαστε 3, 5, 7, 8, άρα µπορούµε να συνεχίσουµε την συζήτηση των θεµάτων.  

 

1
ο
 Θέµα: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αποθεµατικό του Ταµείου Αλλ/θείας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σαν πρόεδρος της Τριµελούς Επιτροπής του Ταµείου Αλλ/θείας, σας 

ενηµερώνω ότι µετά απ’ τον έλεγχο της ορκωτού λογίστριας Ζαβαγιάννη Ηλιάδας 

και την πληρωµή αυτής, σήµερα 06/07/2016 στο λογαριασµό του Ταµείου Αλλ/θείας 

που διαθέτουµε στην  Alpha Bank και σύµφωνα µε το extrait αυτής υπάρχει το ποσό 

των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα ευρώ και τριάντα οκτώ 

λεπτών (133.370,38€) και ήδη σας έχω δώσει το αντίγραφο του παραστατικού της 

τράπεζας. 

Κατόπιν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον 11/2015 έγινε διακοπή  της 

λειτουργίας του Ταµείου Αλλ/θείας.  

Επειδή όλοι γνωρίζετε πως αυτά τα χρήµατα που υπάρχουν δεν φτάνουν για το 

σύνολο των υποχρεώσεων προς τα µέλη του Ταµείου Αλλ/θείας και µέχρι να παρθεί 

απόφαση από την Γενική Συνέλευση το τι θα γίνουν αυτά τα χρήµατα (θα 
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µοιραστούν – δεν θα µοιραστούν, θα πάµε στον εισαγγελέα – δεν θα πάµε στον 

εισαγγελέα, θα περιµένουµε δηλαδή να παρθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση) 

προτείνω να κλειστούν σε λογαριασµό της Alpha Bank για διάστηµα τριών (3) µηνών 

όπου θα τοκιστούν µε υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που ήδη τοκίζονται τώρα. 

Πιστεύω αυτό ότι έπρεπε να το είχαµε κάνει πιο νωρίς, αλλά δεν ξέραµε γιατί 

συνέχεια ήµασταν  από Γενική σε Γενική Συνέλευση και δεν είχε παρθεί µια τέτοια 

απόφαση. Γιατί λέγαµε µήπως - πιο πριν έχει παρθεί απόφαση από την Γενική 

Συνέλευση- και µοιραζόντουσαν τα λεφτά. Αλλά τώρα για ένα διάστηµα τριών (3) 

µηνών τουλάχιστον ας το τοκίσουµε µε περισσότερο επιτόκιο και ότι κερδίσουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πόσο δίνει την ηµέρα; Πόσο τόκο µας δίνει τώρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τίποτα. Τι να δώσει τώρα; Είναι 0,2, 0,3. ∆εν το ξέρω αυτό. Πρέπει να 

παρθεί απόφαση και µετά πας και συζητάς, παίζει ρόλο και το τι ποσό θα κλείσεις. 

Στη συζήτηση εισέρχεται ο ταµίας του Συλλόγου, ο κ. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η Alpha Bank πόσα δίνει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παίζει ανάλογα το ποσό. ∆εν το ξέρω για να σου απαντήσω. Όταν θα 

πάω να το κλείσουµε θα µας δώσουνε κιόλας µε τι το κλείσαµε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το λόγο µπορώ να τον έχω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Το λόγο έχει ο κ. Κουβάρης.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν εγώ διαφωνώ οριζόντια, κάθετα και διαγώνια µε την απόφαση 

αυτή, µε την πρόταση αυτή. Ούτε για τρίµηνο µπορούµε να το κλείσουµε. Θα πάµε 

λίαν συντόµως σε Γενική Συνέλευση, µπορεί να γίνει και αρχές Σεπτέµβρη, µπορεί 

να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση να µοιραστούν τα λεφτά. Έπρεπε ήδη για 

µένα τα λεφτά να έχουν µοιραστεί στους εργαζόµενους, το ταµείο έχει πάψει να 

λειτουργεί, δεν µπορούµε να κλείσουµε λεφτά σε τράπεζα. Μπορεί να παρθεί 

απόφαση από αρχές Σεπτεµβρίου – από τη Γενική Συνέλευση - να µοιραστούν τα 

λεφτά. Θα τα έχουµε κλειστά σε τράπεζα; Αυτά τα πράγµατα δεν είναι σοβαρά. 

Συγνώµη. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αν κλειστούνε τώρα αρχές Ιουλίου, Αύγουστος και Σεπτέµβρης είναι 

τρεις (3) µήνες µάνι-µάνι. Και απόφαση να πάρουµε στις 10 Σεπτεµβρίου… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ύο µήνες, δύο. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ύο µήνες. Απόφαση να πάρουµε στις 10 Σεπτεµβρίου µέχρι να γίνει 

η όλη κίνηση, να καθαρογραφτούν τα πρακτικά, θα έχει κλείσει το τρίµηνο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά µπορούµε να τα κλείσουµε για δύο (2) µήνες. Εγώ έκανα την 

πρόταση γιατί µπορεί να κερδίσουµε – να πούµε – 100 ευρώ. 100 ευρώ. Γι’ αυτό το 

είπα. ∆εν θα µοιραστούνε αύριο, ούτε µεθαύριο. Κι ούτε ξέρουµε αν θα γίνει, να 

πούµε, η Γενική Συνέλευση…. Όχι θα γίνει η Γενική Συνέλευση, αν θα φτάσουµε σε 

απόφαση. Ήδη είµαστε τόσους µήνες, έχουµε κάνει τόσες Γενικές Συνελεύσεις και 

ακόµα απόφαση δεν έχουµε πάρει. Εγώ να το βάλω, να πω ότι αφού θα κάνουµε 

Γενική Συνέλευση τον Σεπτέµβριο, να το βάλω για δύο (2) µήνες. ∆εν διαφωνώ.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Τρίµηνο. Τι δύο µήνες; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι για δύο µήνες και ξαναπαίρνουµε µετά απόφαση. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αφού και να κλείσει… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος το λόγο παιδιά. Άλλος για να πάµε  για ψηφοφορία. Ο κ. 

Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ συµφωνώ µε την πρόταση. Νοµίζω πως το τρίµηνο είναι ένα 

λογικό χρονικό διάστηµα. ∆ύο µήνες δεν νοµίζω να µας τα κλείσει η τράπεζα. 

Νοµίζω είναι τρίµηνο ή εξάµηνο, ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Η άποψή µου επί της προτάσεως είναι η εξής. Ότι το όφελος το 

οποίο θα έχουµε είναι τόσο µικρό που νοµίζω – κατά την προσωπική µου άποψη – 

δεν πρέπει να το κάνουµε γιατί όλο και κάποιος καλοθελητής συνάδελφος θα βρεθεί 

να προσάψει τα διάφορα σε µία τέτοια κίνηση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Έχω τρεις παρατηρήσεις επί του θέµατος. Η µία είναι αυτή που είπε ο κ. 

Φερεντίνος και συµφωνώ, ότι το όφελος είναι πολύ µικρό. Η δεύτερη παρατήρηση 

είναι ότι πριν κάποιους µήνες το Σώµα µας έδωσε, µας εξουσιοδότησε ουσιαστικά 

να µην κάνουµε καµία ενέργεια επί των χρηµάτων αυτών. ∆ηλαδή ούτε να 

δεχόµαστε εισφορές, ούτε να δίνουµε χρήµατα. Και το τρίτο είναι ότι αν µπούµε σε 

µία τέτοια διαδικασία που λέει ο Πρόεδρος είναι σαν να σπάµε αυτή την ενέργεια 

χωρίς να έχουµε το δικαίωµα. Γι’ αυτό κι εγώ νοµίζω ότι δεν πρέπει να κάνουµε 

κάποια κίνηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε δίνουµε χρήµατα, ούτε παίρνουµε χρήµατα. Το λογαριασµό 

αυτόν – αντί που είναι σε αυτό τον ίδιο το λογαριασµό - του κλείνεις τα λεφτά. Ούτε 

παίρνεις, ούτε δίνεις. Αλλά αφού δεν θέλει η πλειοψηφία του Σώµατος και 

καταθέσεις ενστάσεις, αποσύρεται το θέµα και πάµε στα θέµατα Ηµερήσιας 

∆ιάταξης.  

2
ο
. ΘΕΜΑ: Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

Συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης των Συνδικάτων ΟΤΑ όσο 

αναφορά της απόφασης της κυβέρνησης για την αλλαγή και τον τρόπο 

χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών µέσω ΕΣΠΑ. «Ύστερα από πρόταση 

της Κας Αργυροπούλου Σταυρούλα της ∆ΑΣ – ΟΤΑ». 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι όπως ξέρουµε ο µήνας Μάιος-Ιούνιος είναι ο µήνας που 

γίνονται όλα τα ζητήµατα για τους παιδικούς σταθµούς. ∆ηλαδή οι αιτήσεις, αν θα 

γίνουνε προσλήψεις κ.λπ., κ.λπ. για την καινούρια χρονιά. ∆υστυχώς τα τελευταία 

χρόνια έρχεται ο Σεπτέµβρης, οι παιδικοί σταθµοί υπολειτουργούνε χωρίς 

προσωπικό. Φέτος λειτουργήσαµε κανονικά τον Γενάρη. Απ’ το Σεπτέµβρη δηλαδή 

πήραµε δέκα (10) παιδιά µόνο. Μετά ήρθε µε το προσωπικό το ήδη υπάρχον το 

µόνιµο. Μετά ήρθανε κάποια 8µηνα και το τέλος Γενάρη ήρθε το προσωπικό από το 

ΕΣΠΑ, οπότε µπορέσαµε και λειτουργήσαµε. Λοιπόν το ζήτηµα το οποίο µπαίνει 

τώρα και νοµίζω ότι όλοι κάπως το ξέρετε. Είναι ότι το ΕΣΠΑ πια δεν θα δίνεται 

στους δήµους, θα δίνεται σαν voucher στους οφειλόµενους – δηλαδή στους γονείς – 

και αυτοί θα επιλέγουνε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το voucher τι είναι; Γιατί εµείς δεν ξέρουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µονάδες τιµής. Μια επιταγή. Λοιπόν και θα δίνεται στους 

γονείς και θα µπορούνε να πηγαίνουνε σε όποιον παιδικό σταθµό θέλουνε. ∆ηλαδή 

που αυτό τι σηµαίνει. Ότι θα κινηθούνε πιο πολύ προς τους ιδιωτικούς σταθµούς 

που κρατάνε και περισσότερες ώρες τα παιδιά τους, που έχουνε το αυτοκίνητο να τα 

πάει και να τα φέρει και λιγότερο στους δηµόσιους σταθµούς που είναι από τις 07:00 

µέχρι τις 16:00 και που θα πρέπει να αναγκαστεί η γιαγιά ή ο παππούς ή να 

πάρουνε ταξί να έρθουν, ας πούµε, να πάρουν το παιδί του. Που αυτό σηµαίνει τι; 

Ότι δεν θα έρθουνε χρήµατα τους δήµους, πρώτον. Και δεύτερον, και το προσωπικό 

του ΕΣΠΑ που ήδη υπάρχει µπορεί να µην ανανεωθεί η σύµβαση για τον 

Σεπτέµβρη και να µην παρθεί και άλλο προσωπικό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πότε λήγουν αυτοί; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και κάποια στιγµή όπως έγινε και µε τις τρεις συγχωνεύσεις-

καταργήσεις των παιδικών σταθµών Βώκου-Αγίων Αναργύρων και Θεµιστόκλειου, 

µπορεί στη συνέχεια… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας πω µετά. Στη συνέχεια να έχουµε και κάποιες τέτοιες 

συγχωνεύσεις. ∆ηλαδή να συγχωνευτούνε σταθµοί. Οι τρεις σταθµοί αυτοί – ο 

∆ηλαβέρης που άνοιξε είναι ιδρυτικός σταθµός του ΕΣΠΑ που θα είναι όχι για…. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ…. Χρηµατοδότηση θα είναι του ∆ηλαβέρη µόνο για δύο 

χρόνια και το προσωπικό που θα πάει θα είναι από ΕΣΠΑ, από άλλους σταθµούς ή 

ας πούµε συνάδελφοι από άλλους σταθµούς. Οι άλλοι τρεις σταθµοί καταργούνται. 

Που αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και υπηρεσιακό για να καταργηθούνε αυτές 

οι θέσεις και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα. Εδώ σαν συνδικάτο 

των ΟΤΑ έχουµε την ∆ευτέρα κινητοποίηση 13:00 η ώρα έξω από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Γιατί και θα υπάρχει και µείωση – πέρσι είχε 5% µείωση των 

χρηµάτων, φέτος θα έχει άλλες 5% µείωση – που θα σηµαίνει ότι λιγότερα παιδιά θα 

µπούνε στους σταθµούς.  

Και εάν – ένα παράδειγµα ας πούµε – στο 18ο σταθµό που είµαι εγώ, ας πούµε, 

δηλώσουνε ότι θέλουνε εκατό (100) παιδιά του voucher του ΕΣΠΑ να µπούνε στον 

σταθµό αυτόν και γίνει επιλογή και πούνε ότι όντως µπορούνε να µπούνε. Θα 

µείνουν έξω τα παιδιά των δηµοτών του Πειραιά, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και τα 

παιδιά των δηµοτικών υπαλλήλων που δεν µπορούνε να λάβουνε µέρος στο ΕΣΠΑ. 

Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα. ∆ηλαδή θα µπει ένας 

Σεπτέµβρης που θα είµαστε τελείως ξεκρέµαστοι και εδώ εµείς προτείνουµε σαν 

Σύλλογος να πάρουµε µία απόφαση, µία συνάντηση και µε την ∆ιευθύντρια και µε 

τον ∆ήµαρχο και µία …. Πώς το λένε; Συµπαράσταση στο συνδικάτο των ΟΤΑ που 

την ∆ευτέρα 13:00 η ώρα το µεσηµέρι θα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ΠΟΕ-

ΟΤΑ µέχρι στιγµής το µόνο που κάνει σαν ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι ένα διάλογο µε την 

κυβέρνηση και καµία απολύτως κινητοποίηση. Αυτά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καταθέτει την πρότασή της η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, η χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ να γίνεται στους 

δήµους – να παίρνουνε τα κονδύλια οι δήµοι - όπως γινότανε µέχρι πέρσι. Κάτσε 

τώρα γιατί συγχύστηκα. Ένα λεπτό, συγνώµη. 
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Λοιπόν, να κάνουµε µία πρόταση, µία συνάντηση µε την κα Ζηλάκου και µε την κα 

Βασίλαινα ή και µε τον κ. ∆ήµαρχο, να ανανεωθούνε οι συµβάσεις που λήγουνε – τα 

8µηνα – τον Ιούλιο γιατί τον Σεπτέµβρη δεν πρόκειται να έχει βγει ούτε ΕΣΠΑ ούτε 

τίποτα όπως είναι έτσι όλα µπλοκαρισµένα τα πράγµατα, για να µπορέσουνε να 

λειτουργήσουν οι σταθµοί. Ή εάν δεν µπορεί να γίνει αυτή η προέκταση του 8µηνου 

– που εµείς θα προσπαθήσουµε να το επιδιώξουµε – να γίνει άλλη µία προκήρυξη 

τώρα όµως και όχι να έρθει τον Νοέµβρη ένα 11µηνο ώστε να µπορέσουµε να 

λειτουργήσουµε. Αλλά 1η Σεπτέµβρη δεν θα ανοίξει ο παιδικός σταθµός µε ένα 

άτοµο προσωπικό ούτε χωρίς µάγειρα, ούτε χωρίς καθαρίστρια γιατί υπάρχει και 

αυτό το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε άπαντες για να κλείσει το θέµα; Και µετά συζητάµε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι συµφωνούµε στις προτάσεις αλλά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί 

να συµφωνήσουµε στην πρόταση να πηγαίνουν τα λεφτά στους δήµους – να µας τα 

εξηγήσει – να πηγαίνουν τα λεφτά στους δήµους και να µην πηγαίνουνε στους 

δηµότες. Αυτό εγώ δεν µπορώ να το καταλάβω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λεφτά…. Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κα Αργυροπούλου. Ποιοι συµφωνούνε µε την πρόταση 

της κας Αργυροπούλου; Ποιοι συµφωνούνε; 1,2,3,4,5. Εσύ; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 5. Άρα δεν είµαστε. 2,4,5,6. Εµφανίστηκε ο κ. Παυλάκος.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 6. Περνάει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα γίνεται δεκτή η πρόταση. ∆ηλώνει παρών ο κ. Ζούρδος και 

ο κ. Κούβαρης διαφωνεί. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να πω κάτι; ∆εν διαφωνεί. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆ιαφωνώ, διαφωνώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το θέµα των χρηµάτων. Για το θέµα µόνο των χρηµάτων διαφωνεί 

ο Κος Κούβαρης. 
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1
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και ενηµέρωση για τις προτάσεις που κατατέθηκαν από µέλη του  

Συλλόγου για το Ταµείο Αλλ/θείας και λήψη απόφασης προσδιορισµού 

ηµεροµηνιών διεξαγωγής της νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι προτάσεις απ’ όσοι όλοι γνωρίζουµε, οι προτάσεις που 

συγκεντρώθηκαν και αφορούν το Ταµείο Αλλ/θείας είναι η πρόταση της Τριµελούς 

Επιτροπής που καταθέσαµε στη Γενική Συνέλευση, είναι η πρόταση της ∆ΑΣ-ΟΤΑ 

και η πρόταση που ενηµερώσαµε όλο τον κόσµο και όλα τα µέλη µας – µε µια 

ορισµένη διορία που είχαµε βάλει, µιας εβδοµάδας – να κατατεθούν από τα µέλη, 

όπως είχαµε πάρει απόφαση από το προηγούµενο ∆.Σ. εδώ του Συλλόγου µας, τον 

προηγούµενο µήνα.  

Η πρόταση αυτή που σας µοιράστηκε, που κατατέθηκε από τα µέλη του Συλλόγου 

µας, είναι του κ. Παπαϊωάννου Νικήτα και του κ. Καναβού Ιωάννη, µία πρόταση. Το 

οποίο θα κατατεθούν να πούµε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει για να 

ψηφίσουν τα µέλη το ποια από τις τρεις προτάσεις θέλουν.  

Τώρα, όσο για το χώρο διεξαγωγής της νέας Έκτακτης Γενική Συνέλευσης και τον 

προσδιορισµό ηµεροµηνιών διεξαγωγής της θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι το 

ΣΙΝΕΑΚ έχει κλείσει και η ανάδοχος εταιρία που έχει αναλάβει τον χώρο έχει 

ξεκινήσει επισκευές και εργασίες οπτικοακουστικές καθώς και εργασίες 

απολύµανσης και απεντόµωσης του χώρου. Έτσι το ΣΙΝΕΑΚ θα παραµείνει κλειστό 

ως το τέλος Αυγούστου. Θα ξεκινήσει αρχές Σεπτεµβρίου. Στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία είναι δίπλα στο γραφείο του ∆ηµάρχου, δεν γίνεται 

να συζητηθεί ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα – πιστεύουµε εµείς – και όσο για την αίθουσα 

της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης είναι αρκετά µακριά και δεν θα έχουµε την απαραίτητη 

απαρτία. Εδώ που ήταν από κάτω, στο ΣΙΝΕΑΚ, δεν ερχόντουσαν τα µέλη. 

Σκεφτείτε να πάµε στο παλιό ταχυδροµείο στην αίθουσα της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης. Και ακόµα αυτή την περίοδο τα περισσότερα µέλη παίρνουν την άδειά 

τους για το καλοκαίρι. Γι’ αυτό, αυτό που είναι να προτείνουµε πιστεύοντας όταν θα 

ήταν το προτιµότερο να πραγµατοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τον 

Σεπτέµβριο που θα έχουνε επιστρέψει όλοι από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.  

Στη συζήτηση προσέρχεται η κα Κοντογιάννη ∆ικαία. 

Σας ακούω συνάδελφοι. Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εµένα πρότασή είναι µετά τις 15 µε 20 Σεπτέµβρη να ξεκινήσουνε οι 

συνελεύσεις. Μέχρι τότε είναι σε άδειες. Το βλέπω και από τους δικούς µου που 

παίρνουνε τις άδειες, αφού πάνε ανά 15 µέρες, φτάνουµε µέχρι τότε. Μετά τις 15, 20 

Σεπτέµβρη και βλέπουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος. Κανένας άλλος; Κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να µας πεις λίγο τις προτάσεις και τις τρεις ξανά από την αρχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τις προτάσεις τις έχουµε πει.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλη µια φορά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν τις έχω τις άλλες δύο. Έχουνε καθαρογραφεί στο πρακτικό 

που τις έχεις πάρει κιόλας, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

Την πρόταση του κ. Παπαϊωάννου την έχετε πάρει ήδη, διαβάστε τη να την 

καταλάβετε. Εγώ δεν µπορώ να πω το τι ζητάει ο κ. Παπαϊωάννου. Την λέει ο ίδιος. 

Την λέει. Σας είπα. ∆ιαβάστε τη – γι’ αυτό σας την έδωσα – δεν την κράτησα εγώ για 

µένανε. Την έχω. Αυτές θα τις καταθέσουµε, να πούµε, στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. Το θέµα µας δεν είναι τι πρόταση κατατέθηκε. Αυτή είναι η πρόταση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή είναι λίγο µπερδεµένο το πράγµα. Αυτός δηλαδή ζητάει 

να δοθούνε χρήµατα όπως αυτό που είπε η Άννα η Καψοκόλη. ∆ηλαδή εγώ αυτό 

κατάλαβα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μα αφού το…. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ταµείο το λέει πάνω-πάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για περισσότερες διευκρινήσεις στον κ. Παπαϊωάννου. Εµείς δεν 

µπορούµε να δώσουµε διευκρινήσεις για την πρόταση του κ. Παπαϊωάννου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα αυτό είπαµε. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα καθίσουµε να δώσουµε διευκρινήσεις για την πρόταση του 

καθενός; Η πρόταση είναι γραµµένη… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν λέω αυτό. Εγώ λέω ακριβώς το τι ζητάει. Να ξέρουµε 

ακριβώς τις τρεις προτάσεις. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ότι καταλαβαίνετε εσείς κα Αργυροπούλου το τι ζητάει, το 

καταλαβαίνουµε κι εµείς. 



 

12 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε κ. Κούβαρη, ένα λεπτό. Όχι, όχι. ∆ύο λεπτά, περιµένετε, 

περιµένετε.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΓΟΙ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μα δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σας. Θα διευκρινίσουµε 

εµείς την πρόταση του κ. Παπαϊωάννου; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το σκεπτικό µου είναι… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτό που σας έστειλε εσάς, το έχουµε και εµείς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Το σκεπτικό µου είναι… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆εν µας είπε κάτι παραπάνω σε εµάς, ούτε µας έδωσε διευκρινίσεις 

εµάς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρώτη πρόταση αυτό. ∆εύτερη πρόταση αυτό.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι ζητήστε το αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τρίτη πρόταση αυτό.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει. Αυτό που έχει γράψει… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή εδώ λέει διάφορα πράγµατα.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτά λοιπόν που λέει εκεί πέρα, αυτό είναι η πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό κα Αργυροπούλου, ακούστε. Εγώ δεν µπορώ να βάλω 

επικεφαλίδα σε ένα θέµα. Λέει «Θέµα. Πρόταση για τη διανοµή» και να πω το τι 

ζητάει. Λέει εδώ, γι’ αυτό σας την έδωσα, να την διαβάσετε. Και τι λέει; Και τι λέει; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τί λέει η πρόταση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η πρότασή του είναι η τελευταία. Έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό ρε παιδιά. Ένα λεπτό. ∆ηλαδή εδώ πέρα τι να πω τώρα;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι το λέµε για να διευκρινίσουµε. ∆εν είναι…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για να µην έχουµε…. Η συγκεκριµένη πρόταση ακούστηκε και 

από συναδέλφους. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με πολύ απλό τρόπο ναι λέει. «Τώρα καλό θα ήταν να 

συγκεντρωθούν τα χρήµατα και του ταµείου του Συλλόγου, ώστε µπορέσει να 

καταβληθεί σε κάθε µέλος το ποσό που του αναλογεί εφόσον γίνει εκκαθάριση για 

κάθε µέλος... Η συγκεκριµένη πρόταση ακούστηκε από συναδέλφους και µάλιστα 

µέλη της πρώην διοίκησης του συλλόγου και του ταµείου. Κ. Φραγκάκος και κύρια 

Καψοκώλη». Όπως αναφέρει ο Κος Παπαιωάννου στην πρόταση του. ∆ηλαδή τι δεν 

καταλαβαίνετε από εδώ; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η πρόταση είναι αυτή δηλαδή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μπορώ να πάρω το λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό παιδιά, ένα λεπτό. Εντάξει;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για τι συζητάµε τώρα; Θα πας να πεις στον άλλον…; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή δεν καταλαβαίνω… Περίµενε, περίµενε. Περιµένετε παιδιά. 

Περιµένετε λιγάκι να κρατάµε τη διαδικασία. Περίµενε ρε Γιώργο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όλοι συµφωνούν ότι δεν ισχύει αυτή η πρόταση. Μα δεν ισχύει.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Μπορώ να έχω το λόγο Γιώργο; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν µισό λεπτό να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Είµαι ο 

Γιώργος ο Κούβαρης. Λοιπόν για την πρόταση που έχει κατατεθεί απ’ τον κ. 

Παπαϊωαννου και τον κ. Καναβό είναι ένα κείµενο γραπτού λόγου.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν διαφωνώ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Που πιστεύω ότι ο καθένας µπορεί να το ερµηνεύσει όπως θέλει το 

γραπτό λόγο. Έχει για µένα κάποιες ασάφειες µέσα όπως και κάποιες ανακρίβειες 

γιατί αναφέρεται και το όνοµα του κ. Φραγκάκου. Ο κ. Φραγκάκος ποτέ δεν 

προσήλθε σε καµία Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι µέλος του συλλόγου. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆εν είναι µέλος του συλλόγου µας. ∆εν έκανε ποτέ καµιά πρόταση σε 

καµιά Γενική Συνέλευση. Ήτανε Πρόεδρος κάποιο διάστηµα της διοικούσας 

επιτροπής. Λοιπόν τώρα τι αναφέρει εδώ και τι τέτοιο; Ό,τι ο καθένας καταλαβαίνει, 
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το καταλαβαίνει. Εγώ δεν είµαι σε θέση ούτε να δώσουµε διευκρινίσεις για την 

πρόταση του κ. Παπαϊωάννου και του κ. Καναβού την οποία την συνυπογράφει. Αν 

θέλετε να ζητήσετε διευκρινήσεις περισσότερες, απευθυνθείτε στον κ. Παπαϊωάννου 

και στον κ. Καναβό. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Θέλουµε κάτι άλλο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ότι εσείς το καταλαβαίνετε…  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Θέλουµε… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ότι εσείς καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουµε κι εµείς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε έχει γίνει αυτό γραµµένο; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Θέλουµε κάτι άλλο Πρόεδρε. Είµαι ο Κώστα ο Ζουρδός. Η πρόταση 

είναι να µοιραστούν τα χρήµατα του Αλλ/θείας, του Συλλόγου µας και µετά να µην 

πάµε στον εισαγγελέα. Είναι κατανοητή η πρόταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο 

και θέλω την βοήθεια των έµπειρων συναδέλφων εδώ και του γραµµατέα και του 

αναπληρωτή και του Προέδρου, οι οποίοι γνωρίζουν το καταστατικό, αν το ∆.Σ. 

µπορεί να κάνει δεκτή µία παράλογη πρόταση. Αυτό θέλω εγώ να ξέρω από εσάς 

που είστε… Την πρόταση την κατάλαβα. Εγώ την θεωρώ παράλογη αλλά αυτή είναι 

δική µου άποψη. Θέλω λοιπόν να ξέρω αν το ∆.Σ. µπορεί να κάνει δεκτή µια 

παράλογη πρόταση και να την βάλει ως τρίτη ή ως τέταρτη. ∆ιότι θα µπορούσε να 

υπάρχει… Αυτό θέλω. ∆εν µε νοιάζει… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση. Με ποια 

υποσηµείωση; Ότι σύµφωνα µε το καταστατικό µας υπάρχουν δυο ξεχωριστά 

ταµεία. Αυτά τα δυο ξεχωριστά ταµεία δεν πρόκειται ούτε να συµπτυχτούνε και 

ακόµα θα κάνουµε στην Γενική Συνέλευση σαφές ότι ένα ποσό – ποσοστό µάλλον – 

των µελών που δικαιούται να πάρει το Ταµείο Αλλ/θείας και µάλιστα πολύ µεγάλο 

είναι κι από άλλους συλλόγους. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το λέει παρακάτω. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ας ζητήσουνε να πάµε να συζητήσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από εκεί και πέρα θα πάµε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκεί 

θα πούµε ότι πρέπει να µοιραστούν τα χρήµατα και θα παρθεί µια απόφαση από 

την Γενική Συνέλευση. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είµαι πάλι ο Γιώργος ο Κούβαρης. Η πρόταση αυτή για µένα έχει 

κάποιες ανακρίβειες κι έχω και κάποια ερωτήµατα. Αυτό που καταλαβαίνω από την 

πρόταση την συγκεκριµένη είναι ότι για να γίνει η πρόταση αυτή – να δοθούν τα 

χρήµατα από το σύλλογο το δικό µας, σαν πρόταση, στο Ταµείο Αλλ/θείας – πρέπει 

να γίνει: Πρώτον, αλλαγή καταστατικού του συλλόγου µας. ∆εύτερον, αλλαγή 

καταστατικού του Ταµείου Αλλ/θείας. Θέλουµε απαρτία τα 4/5 των µελών του 

συλλόγου για να κάνουµε αλλαγή στο ταµείο του καταστατικού µας, 4/5 των 

εγγεγραµµένων για να κάνουµε αλλαγή του Ταµείου Αλλ/θείας, να γίνει συγχώνευση 

των ταµείων και να µοιραστούνε τα λεφτά. Λοιπόν εγώ αυτό…. Εντάξει είναι µια 

πρόταση… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτά θα πούµε στη Συνέλευση ρε Γιώργο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι εδώ σας είπα για να διευκρινίσουµε κάποια πραγµατάκια. Εδώ 

σαν πρόταση να το έχετε εσείς κ. Ζούρδο που µου το ζητήσατε, διευκρινιστικά αν 

στέκει. Θέλει τροποποίηση καταστατικού. Είναι ξεχωριστά ταµεία. Είναι άλλο το 

ταµείο του συλλόγου µας, άλλο το Ταµείο του Αλλ/θείας για να συγχωνευτούν και να 

εισχωρήσουν χρήµατα πρέπει να γίνει αλλαγή του καταστατικού. Αυτά. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να µιλήσω; Να µιλήσω; Γιατί ρε παιδιά αφού έχουµε τα στατιστικά 

όλα. ∆εν γίνεται να περάσει. Πλάκα µου κάνετε µωρέ; ∆ηλαδή άµα έρθει ένας αύριο 

και γυρίσει και πει ότι να πάει ο Γαλάνης να βάλει… 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άκου κ. Παυλάκο, ένα λεπτό. Με απόφαση ∆.Σ. του προηγούµενου 

µήνα ζητήσαµε να καταθέσουν απόψεις. Από εκεί και πέρα είναι για τη Γενική 

Συνέλευση. Θα πάει για ψήφιση. Έχουµε πει και πώς θα κινηθούµε. Οι απόψεις 

τους είναι.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν µπορεί να…. Συγνώµη. Κα Αργυροπούλου. Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι να µην πείτε κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό να πω κάτι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι. Πάµε για ψήφιση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που κάνεις είναι αντιδηµοκρατικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε για ψήφιση. Για ψήφιση για να γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

από τις 15 Σεπτεµβρίου και µετά που θα έχουν επιστρέψει.  
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν µπορεί να είναι πιο πριν γιατί επιστρέφουνε από τις 10 

Σεπτεµβρίου. Μπράβο, πολύ σωστά. Από τις 10 Σεπτεµβρίου και µετά που θα 

έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές τους... Είµαστε σύµφωνοι;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρόεδρε µισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να βάλουµε από την 1η του µηνός να ξεκινήσουν …. 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ρε παιδιά δεν χάλασε τώρα… Άµα το κάνουµε από τη 1 ή αν τις 

κάνουµε από τις 10, να πιάσουµε τη µέση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 1η του µήνα δεν είναι Τετάρτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι το ξέρω, το γνωρίζω. Γι’ αυτό είπα µετά τις 10 του µηνός. Το 

γνωρίζω. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε οµόφωνα. Ωραία, πάµε στο θέµα 2. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κ. Πρόεδρε να πω κάτι ένα λεπτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι κυρία µου. Πάµε στο θέµα 2. Πάµε στο θέµα 2. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι καλούµε για τη Συνέλευση να έχουµε και τις τρεις 

προτάσεις, να στείλουµε στους συναδέλφους µας και τις τρεις προτάσεις ώστε να 

έρθουνε προετοιµασµένοι. Μη γίνει εκεί µέσα ένα αλαλούµ πάλι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι µα έχουµε πάρει… Στο προηγούµενο ρε παιδιά… Γιατί το 

κάνουµε; ∆εν µπορώ να το καταλάβω. Στο προηγούµενο ∆.Σ. κα Αργυροπούλου 

πήραµε µια απόφαση το πώς θα κινηθούµε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το τι 

θα κάνουµε. Συγκεκριµένα. ∆εν πρόκειται να λάβουν τον λόγο. Πάµε επί των 

προτάσεων. Το έχουµε πει. Τι το ξαναλέτε; Για να ξαναλέµε τα ίδια και τα ίδια ρε 

παιδιά; ∆ηλαδή ήµαρτον, να πούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι αλλά για να µη γίνει αυτό που είπε ο Κώστας 

προηγουµένως… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µη γίνει και να µη γίνει. Πάµε στο θέµα 2.   

 

 

 



 

17 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και µία διευκρίνιση. Έχουµε και µία διαγραφή την οποία έγινε σήµερα. 

Εισηγητής Αναπληρωτής Γραµµατέας, ο κ. Στεφάνου Νικόλαος.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν έχουµε δύο αιτήσεις εγγραφής του κ. Λιβανού ∆ηµητρίου µε 

αριθµ. πρωτ. 159/27-6 και του κ. Βουγιουκλάκη Ιωάννη µε αριθµ. πρωτ. 163/1-7 και 

µία αίτηση διαγραφής του κ. Ορφανού Ηλία µε αριθµ. πρωτ. 169/6-7. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό να ενηµερώσω για την διαγραφή. ∆ιαγράφεται για να πάει 

στο σωµατείο «Λεωνίδας» ο κ. Ορφανός. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Οπότε να προχωρήσουµε σε ψήφιση σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 

του καταστατικού µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε παιδιά για τις δύο εγγραφές και τη διαγραφή; 

Συµφωνούµε οµόφωνα. 

Θέµα 3 είναι ο κ. Καραµολέγκος.  

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  673/10-06-

2016  της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 

119,56€, Πρακτικό ∆.Σ. 13/05/2016. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αν το εγκρίνουµε αυτό ή δεν το εγκρίνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνουµε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό για ποιες αποµαγνητοφωνήσεις; ….εδώ πέρα, συγνώµη που το 

λέω… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αφορά το ∆.Σ. στις 13/5/2016 και το τιµολόγιο είναι 10/6. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για να είναι σαφές οι αποµαγνητοφωνήσεις γιατί έχουµε ένα θεµατάκι 

εδώ πέρα µε τις αποµαγνητοφωνήσεις κ.λπ. Καλό είναι να γράφουµε, να βλέπουµε 

ποια…; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μα τα βλέπουµε. Βλέπουµε ποια είναι. Μία 

αποµαγνητοφώνηση 13/5. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μία µαγνητοφώνηση είναι αυτή που κόστισε…; 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 119,56. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 119,56 για το ∆.Σ. της 13/5/2016.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πιστεύω πολλά. Λοιπόν να το κλείσουµε λιγάκι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όσο µιλάµε - το είπαµε και τις άλλες φορές – όσο µιλάµε και 

γράφονται όλο αυτό θα γίνεται. Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε όχι. Είναι πολύ 

απλά τα πράγµατα. 

Στην ψήφιση της απόφασης κ. Καραµολέγκο; Έλα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει τώρα να το ψηφίσουµε αυτό αλλά πρέπει κάτι να κάνουµε σ’ 

αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε; Την έχουµε πάρει την απόφαση και συµφωνούµε από 

την αρχή. Άµα θα µιλάµε λιγότερο, έχουµε και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, τι 

να κάνουµε ρε παιδιά; Τι να κάνουµε; Το είπαµε.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ….Κάνουµε πρακτικά ρε παιδί µου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποια πρακτικά µωρέ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας καθίσει εδώ… Να ο γραµµατέας, είναι εδώ; Νάτος. Ωραία. 

Συµφωνούµε οµόφωνα; Συµφωνούµε οµόφωνα για το θέµα 3. 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

 Ενηµέρωση, συζήτηση  και λήψη απόφασης για την εξώδικη απάντηση της 

εταιρείας ACTA A.E. στην έγγραφη ειδοποίηση συµµόρφωσης που της είχε 

αποσταλεί από τον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ. Σας την έχω δώσει; Σας τις έχω δώσει; 

Άστο, άστο, τέλος πάντων. Βγάλε ετούτο µια φωτοτυπία και προχωράµε στην 

εισήγηση. Έλα να το τρέξουµε λιγάκι. 

Όπως σας είχα ενηµερώσει και προφορικά στο προηγούµενο ∆.Σ. είχαµε στείλει 

εδώ σαν σύλλογος στην ACTA Α.Ε. µια εξώδικη πρόσκληση που ανέφερε την µη 

συνέχιση συνεργασίας µας, κρίνοντας: ότι χρησιµοποιούσαν την αίθουσα του 

Συλλόγου µας προς όφελος τους. ∆ηλαδή, το τελευταίο σεµινάριο που 

πραγµατοποιήθηκε αφορούσε άτοµα – µαθητές οι οποίοι δεν ήταν µέλη του 

Συλλόγου, ούτε συνάδελφοι µας, ούτε είχανε σχέση µε την οικογένεια των 

συναδέλφων µας. Και µετά την αναβάθµιση που κάναµε – που τα βλέπετε εδώ και 

µιλάµε τώρα σ’ αυτά εδώ – που κάναµε στην αίθουσα του Συλλόγου µας και την 
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τοποθέτηση του νέου υλικοτεχνικού υλικού για την καταγραφή των συνεδριών µας, 

αυτή η αίθουσα πλέον δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για φροντιστηριακούς 

σκοπούς. Μετά λάβαµε µια απάντηση της ACTA Α.Ε. στις 15/06/2016, η οποία 

αναφέρει τα κάτωθι: 

«Όπως σας είναι γνωστό στην από 19/10/2015 έγγραφη σύµβασή της µεταξύ µας 

συνεργασίας, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, σε ουδένα όρο της 

αναφέρονται οι λόγοι και οι δεσµεύσεις που επικαλείστε ότι δήθεν παραβιάσαµε, 

ελλοχεύοντας έτσι ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί προς τρίτους η εντύπωση για τη µη 

σωστή επαγγελµατική συµπεριφορά και επαγγελµατικό παράπτωµα εκ µέρους µας. 

Συνεπώς, η άκαιρη καταγγελία της σύµβασης σας γεννά εκ µέρους µας το δικαίωµα 

αξίωσης αποζηµίωσης», ρε παιδιά σταµατήστε λιγάκι, «σύµφωνα µε τη σχετική 

πρόνοια και όρο της εν λόγω σύµβασης».  

Κατόπιν αυτών που σας ανέφερα, προτείνω να απαντήσουµε στην ACTA Α.Ε. ότι 

εφόσον δεν παραβιάζονται οι λόγοι και οι δεσµεύσεις  της συνεργασίας µας δεν 

υφίσταται κανένας λόγος µη συνεργασίας, όµως η αίθουσα του Συλλόγου δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό, κατόπιν της τοποθέτησης των 

στέρεων – αυτά που βλέπουµε εδώ πέρα - ηλεκτρονικών µηχανηµάτων καταγραφής 

των συνεδριάσεων του ∆.Σ. Εάν όµως βρεθεί δευτερεύουσα αίθουσα είτε από εµάς 

είτε από την ACTA Α.Ε., είµαστε πρόθυµοι να συνεχίσουµε τη συνεργασία µας, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις δεσµεύσεις που έχουµε υπογράψει στην από κοινού 

σύµβασή µας.  

Σας ακούω.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή έχω µιλήσει και µε το δικηγόρο του Συλλόγου µας, ήταν 

αναγκασµένοι να απαντήσουν. Εµείς δεν λέει πουθενά… Λέει ότι θα τους 

παρέχουµε την αίθουσα αυτή. Από εκεί και πέρα όµως θα πρέπει κάθε φορά που θα 

χρησιµοποιούν την αίθουσα του Συλλόγου µας, για να χρησιµοποιηθεί η αίθουσα 

από εµάς θα πρέπει  να ξηλώνουµε εµείς όλα αυτά και να βάζουνε εκείνοι τα 

κοµπιούτερ τους από κάτω και πάει λέγοντας. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να 

απαντήσουµε και σας λέω, ότι εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο ούτε να παραβιάσουµε 

τις δεσµεύσεις µας, ούτε να µη συνεχίσουµε τη µη συνεργασία µας όµως όχι σε 

αυτή την αίθουσα. 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κλείσουµε το ∆.Σ; Αυτό λέω για την απόφαση. Συµφωνείτε να 

απαντήσουµε στην ACTA A.E.; Συµφωνούµε. Ότι ναι. Ότι δεν πληρούµε τις 

προϋποθέσεις και δεν είµαστε µη συνεργάσιµοι αρκεί να είναι, να πούµε, σύµφωνα 

µε την σύµβαση αλλά όχι εδώ µέσα. Απέξω κι όπου θέλουνε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς είµαστε κατά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσύ είσαι κατά τελείως.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά. Κατά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς επειδή έχουµε υπογράψει όµως µια σύµβαση δεν γίνεται να 

τρέχουµε στα δικαστήρια για τέτοια.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 8 υπέρ 2 κατά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µας πει ο δικηγόρος ότι είναι. Άρα απαντάµε µε αυτά τα στοιχεία 

που έχουµε αναφέρει ότι βρείτε µας µία αίθουσα γιατί δεν µπορεί εκεί και κάντε τα 

σεµινάρια.  Αρκεί όµως να είναι µέλη του Συλλόγου µας ή από τις οικογένειες αυτών.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τέλος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έκλεισε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Συµφωνούµε µε την πρόταση του Προέδρου. 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: 8 υπέρ, 2 κατά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 8 και 2… ∆εν είναι κατά. Και 2 που είναι όχι κατά της…. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είµαστε κατά της σύµβασης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσε να…. Πώς; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τώρα θα πρέπει να τελειώσει και η σύµβαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να λυθεί η σύµβαση τελείως. Η κα Αργυροπούλου και ο κ. Ζούρδος 

είναι κατά της σύµβασης και να λυθεί τελείως.   

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


