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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.12.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση πληρωμής της 
δαπάνης για την φιλοξενίας του v-server & των Domain name της 
ιστοσελίδας μας.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για τον ορισμό Γενικής Συνέλευσης  

                 – αφορά και το θέμα 12 της ημερήσιας Διάταξης, όπου θα 
πραγματοποιηθεί και η κοπή της πίτας – ορισμός ημερομηνίας και 
συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας.  
(άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού μας – αποφασίζει για κάθε 
τροποποίηση του καταστατικού μας η Γενική Συνέλευση).  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος). 

         

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση ενός 
στεφανιού, στην επικήδεια τελετή συγγενή μέλους του Συλλόγου.   

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή των 
βάσεων των υπολογιστών του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή 
μέλους του Συλλόγου, για την εγκατάσταση των νέων υπολογιστών. 
(Βάση του Άρθρο 29 παρ. 6 του καταστατικού μας).   

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κω/νος 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 
λογιστή του Συλλόγου.    

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΘΕΜΑ 6Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την επισκευή της 
μήτρας του λέιζερ του φωτοτυπικού του Συλλόγου.    

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την αγορά των 
αφισών & των ψηφοδελτίων της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των 
αιρετών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης διαφόρων εξόδων κατά την 
διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ.  για τη ανάληψη μετρητών για τις 
διάφορες ανάγκες του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 10Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ.  για έκδοση ημερολογίων 2019 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 11Ο : 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 της.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της                    
πρωτοχρονιάτικης πίτας 2019,  ορισμό ημερομηνίας κοπής αυτής και 
διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση της.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 100 δωροεπιταγών                    

των 25€ επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην 

πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 14: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για 

                  τις  ημέρες των Χριστουγέννων. 

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΘΕΜΑ 15: 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.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά sms μηνυμάτων για 
αποστολή προς τα μέλη του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

 ΘΕΜΑ 17ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τον 13Ο & 14Ο μισθό.  

  Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 13/12/2018 και μέρα Πέμπτη, και ώρα 11:30μ.μ. στα γραφεία 

του Συλλόγου μας, βάσει του Άρθρου 30§2Α του Καταστατικού μας έχετε 

προσκληθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.  

Πριν πάμε στα θέματα της Η.Δ. έχουμε δύο θέματα εκτός ημερήσιας που έχουμε 

συνάφεια με τα θέματα της ημερήσιας, για να μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες 

οι εκδηλώσεις που αναφέρονται στην Η.Δ.. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση πληρωμής της δαπάνης 

για την φιλοξενίας του v-server & των Domain name της ιστοσελίδας μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να συζητηθεί; Είναι μέσα στα πάγιά μας κάθε χρόνο για 

τη σελίδα μας.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για τον ορισμό Γενικής Συνέλευσης 

– αφορά και το θέμα 12 της ημερήσιας Διάταξης, όπου θα πραγματοποιηθεί 

και η κοπή της πίτας – ορισμός ημερομηνίας και συζήτηση για την 

τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας.  (άρθρο 16 παρ. 2 του 

καταστατικού μας – αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού μας 

η Γενική Συνέλευση). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε σύμφωνοι; Είμαστε σύμφωνοι. 

Πάμε τώρα στις παρουσίες. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα, Παυλάκος 

Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, απών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, 

παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. Άρα, προχωράμε στα θέματα Εκτός 

Ημερησίας. Και πηγαίνουμε όπως κάθε χρόνο. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση πληρωμής της δαπάνης 

για την φιλοξενίας του v-server & των Domain name της ιστοσελίδας μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στα θέματα εκτός ημερησίας. Όπως κάθε χρόνο, θέμα 1ο, 

όπως κάθε χρόνο μήνα Δεκέμβριο έρχεται η ανανέωση της ιστοσελίδας μας από τη 

συγκεκριμένη εταιρεία που μας φιλοξενεί και είναι και η καταχώρηση του domain 

name. αυτή ακριβώς είναι ίδιο το ποσό που έχουμε πληρώσει. Ό,τι πληρώσαμε και 

πέρυσι, είναι 1.030,00€. Θα μου πείτε γιατί είναι το ίδιο. Γιατί ανεβάζουμε πλέον 

πολύ λιγότερα πράγματα και δεν χρειάζεται, φαίνεται, ο όγκος αρκεί γι’ αυτό το 

πράγμα. Είμαστε σύμφωνοι; Είμαστε σύμφωνοι.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για τον ορισμό Γενικής Συνέλευσης 

– αφορά και το θέμα 12 της ημερήσιας Διάταξης, όπου θα πραγματοποιηθεί 

και η κοπή της πίτας – ορισμός ημερομηνίας και συζήτηση για την 

τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας.  (άρθρο 16 παρ. 2 του 

καταστατικού μας – αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού μας 

η Γενική Συνέλευση). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 2ο. Θα συζητηθεί και με το θέμα 12 που έχει 

συνάφεια. Εισηγητής είμαι εγώ. Θα σας πάω και στο θέμα 12. 

 

12ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της                    

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2019,  ορισμό ημερομηνίας κοπής αυτής και διάθεση 

πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα όπως έχουμε πει, εδώ πέρα, όλοι γνωρίζετε, σας είχα πει 

ότι και είχαμε συνεννοηθεί και με την ΔΑΣ-ΟΤΑ ότι θα πάμε με την κοπή της πίτας 

θα κοιτάξουμε να γίνει και η Γενική Συνέλευση για να κάνουμε την τροποποίηση του 

καταστατικού μας. Η τροποποίηση του καταστατικού μας θα αφορά, έχει γίνει μία 

δουλειά πριν δύο χρόνια, δεν μπορέσαμε να την περάσουμε, μία δουλειά είχε κάνει 

ο κ. Στεφάνου μαζί με την κα Αργυροπούλου, τα ίδια πράγματα δηλαδή θα είναι, τα 

οποία τι περιλαμβάνει; Να ανοίξουμε τον σύλλογο στους 8μηνίτες, και να πάμε και 

διάφορα άλλα θέματα που είναι, πιο δημοκρατικά και πιο λειτουργικά, να 

απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο, και ένα από όλα αυτά τα θέματα θα είναι από 

2,50€ να πάει σε 3,00€ όπως είναι οι υπόλοιποι άλλοι σύλλογοι. 
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Αυτό για να πραγματοποιηθεί από ό,τι είμαστε όλοι ενήμεροι και βλέπουμε ότι 

δύσκολα πλέον ο κόσμος έρχεται, πρέπει να το κάνουμε με την κοπή της πίτας που 

θα κάνουμε και τις δωροεπιταγές. Άρα, θα πρέπει να πάρουμε σύμφωνα με το 

καταστατικό μας που είναι όλες οι νόμιμες διαδικασίες, να ορίσουμε από τώρα ότι θα 

γίνει μετά τις γιορτές, δηλαδή να γίνει από τις 10 του μηνός έως τις 20, να βγει... 

εμείς θα προτείνουμε, το πότε θα μας δώσουν το ΣΙΝΕΑΚ είναι άλλου παπά 

Ευαγγέλιο, δεν το αποφασίσουμε εμείς. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να το ζητήσουμε από τώρα για να έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τώρα, γι’ αυτό λέμε. λέμε από 10-20 Ιανουαρίου θα πρέπει εκεί 

να γίνουν τα μόνιμα. Δηλαδή ποια είναι τα νόμιμα; Ότι τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές, 

μάλλον αρχές Ιανουαρίου θα βγει τα θέματα Η.Δ. όπως λέει το Καταστατικό μας να 

είναι ενήμερα τα μέλη μας ότι θα γίνουν αυτά, αυτά και αυτά. Δηλαδή τι θα γίνουν; 

Θα γίνει η κοπή της πίτας, θα γίνει η τροποποίηση του καταστατικού μας, η έγκριση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής. Δεν θα πάμε σε απολογισμό οικονομικό και διοικητικό, το 

γιατί τον κάναμε στις εκλογές. Άρα, έχουμε ένα περιθώριο για υπερχρήσεις, όπως 

γίνεται πάντα, δεν θα πάμε για έξι μήνες. Θα το περάσουμε του χρόνου τον 

οικονομικό απολογισμό, όπως γίνεται συνήθως σε όλα τα σωματεία και αφού 

έχουμε κάνει απολογισμό του μισού χρόνου τον Μάιο μήνα που πήγαμε για τις 

εκλογές. Θα βάλουμε την τροποποίησή μας, θα βάλουμε την βράβευση των παιδιών 

μας που είναι κάθε χρόνο, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τι άλλο κάνουμε; Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο 

κάνουμε. Και πρέπει να πάρουμε μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Είμαστε σύμφωνοι; 

Να υπενθυμίσω τώρα μια που είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, το έχω πει, η Βούλα θα 

πρέπει από τον Ιανουάριο να δει το καταστατικό τι άλλο έχει να μας φέρει για να 

βγάλουμε μία σούμα, το οποίο θα το δουλέψω εγώ με τη Βούλα αυτή τη φορά. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το διοικητικό;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που θα φτιάξουμε δεν πρέπει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την τροποποίηση. 

Έτσι και αλλιώς αφού είσαι σύμφωνη εσύ, είμαστε σύμφωνοι και εμείς, τι θα πούμε; 

Εντάξει; Δεν υπάρχει κάτι. Το θέμα ήταν να μην είσαι σύμφωνος εσύ και εμείς σαν 

παράταξη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η μόνη διαφωνία που έχω προς το παρόν είναι με τα χρήματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τα χρήματα θα πρέπει να είναι απαραίτητο Βούλα, μου, γιατί αν 

γίνεται δεν μπορεί οι άλλοι σύλλογοι να έχουν 3,00€ και εμείς να έχουμε 2,50€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και νομίζω τα 0,50,€ δεν θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ον, κάνει ο σύλλογος αυτός πλέον ένα κάρο πράγματα. Για να 

συνεχίσει να μοιράζει δωροεπιταγές, θα τα πούμε και πιο πέρα, για να συνεχίσει να 

κάνει την Τσικνοπέμπτη δωρεάν, για να συνεχίσει να βραβεύει αυτά, θα πρέπει 

τουλάχιστον αυτά τα 0,50€ για να μπορεί να συνεχίζει. Εκτός αν θέλετε να πούμε 

στη Γενική Συνέλευση ότι είστε κατά αυτών των πραγμάτων να μας πείτε να το 

ξέρουμε και εμείς, να το πούμε στη Γενική Συνέλευση ότι αυτό το ζητάμε για να 

πραγματοποιούνται κάποια πράγματα. Άρα, εσείς δεν θέλετε να 

πραγματοποιούνται; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ νομίζω ότι 2,50,€ είναι εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν θέλετε να πραγματοποιείται, να βραβεύουμε τα παιδιά; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι αυτό το πράγμα, μην το βάζεις έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς το βάζω; Πώς, αλλιώς; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και τα 6,00€ που είπε ο Κώστας 

εδώ πέρα τον χρόνο, ο άλλος πάει και παίρνει, ξέρω εγώ, ένα κιλό κιμά. Εντάξει, 

2,50€ είναι πολλά. Άλλα σωματεία έχουν 1,00€. Άλλα σωματεία έχουν 1,50€. 2,50€ 

είμαστε πάρα πολλά άτομα. Δεν χρειάζεται νομίζω. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στη 

συνέλευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουθενά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Αν θέλετε, μισό λεπτό, καλά που γράφονται τώρα αυτά, 

μισό λεπτό, ακούτε, από εδώ και πέρα που έχουμε πράγματα, αφού προτείνετε, 

θέλετε να το μειώσουμε; Θέλει να πάει 1,00€; Κάντε το μας γραπτώς για να πούμε 

και εμείς από εδώ και πέρα ότι δεν βραβεύουμε γιατί δεν θέλει η ΔΑΣ-ΟΤΑ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, μην το βάζεις έτσι. Συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα έτσι είναι. Πώς θα βραβεύσουμε; Με 1,00€; Γίνεται; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαστε ένας σύλλογος που έχει πολλά χρήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι γίνεται, τι μου λέτε, μας κοροϊδεύετε; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...είμαστε κοντά 700 άτομα, και τα λεφτά το χρονιάτικο είναι 

πάρα πολλά. 700 άτομα επί 2,00€ το μήνα βάλε πόσα είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα σου κάνω γνωστό τώρα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, θα κάνουμε και λιγότερα έξοδα. Ας μην κάνουμε ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα σας το κάνω, γιατί εγώ ό,τι λέω τώρα το πραγματοποιώ και 

δεν το κάνω ούτε κρυφά, ούτε τίποτα. Εγώ στη Γενική Συνέλευση αυτά που μας λέτε 

τώρα εδώ θα τα προτείνω για να τα γνωρίζουν και τα μέλη του συλλόγου μας για να 

ξέρει και ο καθένας, η κάθε μία παράταξη τι πρεσβεύει και τι προτείνει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το πιο ωραίο είναι για την αύξηση, επειδή αφορά τα μέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα έτσι και αλλιώς αυτό, για τροποποίηση του καταστατικού ψηφίζουν 

τα μέλη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα χρήματα είναι περίπου 15.000,00€ τον χρόνο. Εντάξει; Δεν 

έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή στο ταμείο μας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε 16.000,00€. Για να τα κάνεις όλα αυτά, χάλασε το 

φωτοτυπικό, δώσαμε 800,00€ συνολικά.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 800,00€ αγοράζεις καινούριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 800,00€; Για φέρε μας εσύ ένα καινούριο. Για φέρε μας εσύ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ νομίζω ότι 16.00,00€ τον χρόνο είναι αρκετά τα χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήγαινε μέσα να το δεις. Εσύ, μισό λεπτό, γιατί όλοι... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι αρκετά χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, ακούτε, όλοι εδώ... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η ... βλέπει τις προμήθειες και βλέπει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να δει; Μόλις θα το δει, είναι 10 φορές καλύτερο από αυτό που έχει 

επάνω. Μόλις το δει, θα μας πει το τι παίρνει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχουμε φτιάξει τόσες φορές και δεν το χρησιμοποιούμε στο 

τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι οι πονηροί έρχονται και λένε εδώ το...  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είμαι πονηρή, δεν ..., πήγαμε και δώσαμε λεφτά αλλού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνούμε τώρα; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε τώρα για τη 

λήψη απόφασης για τον ορισμό της Γενικής Συνέλευσης; Για να τελειώνουμε. Το 
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θέμα μας ήταν συζήτηση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό Γενικής 

Συνέλευσης. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε σε όλα. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα θέματα Η.Δ. Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. Όλα τα μέλη τα 

νέα να ξέρετε είναι από το Κανάλι 1.  

ΚΑΒΟΥΡΑΣ: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε αιτήσεις για νέες εγγραφές μελών 

στον σύλλογό μας. Είναι ο κ. Ξανθάκος Νικόλαος, κ. Παπαδάκης Δημήτριος, 

Τσατσαρούνος Περικλής, Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Κουτσογιώργου 

Ιούλιος, Παππά Ευθυμία, και Φαρούπου Ελισάβετ. Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται ομόφωνα.  

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση ενός 

στεφανιού, στην επικήδεια τελετή συγγενή μέλους του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας Φερεντίνος. Είναι για την κα Κεραμίδα; 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι. Καταθέσαμε ένα στεφάνι στη μητέρα του συναδέλφου μας 

Κεραμίδα το οποίο κόστος ήταν 50,00€. Υπάρχει απόδειξη από το γραφείο τελετών. 

Εγκρίνεται η δαπάνη αυτή; Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. Της κα Μονογιού η πεθερά ήταν. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή των 

βάσεων των υπολογιστών του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Με την αγορά των υπολογιστών και την αντικατάσταση την οποία 

έγινε προέκυψε το θέμα να αγοραστούν και τρεις βάσεις για να μπορέσουν να 

τοποθετηθούν επάνω οι πύργοι. Υπάρχουν δύο τιμολόγια, το συνολικό κόστος είναι 

115,16€ γιατί σε αυτά προστέθηκε και ένα επιτοίχιο ρολόι το οποίο πήραμε και είναι 
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στο γραφείο μέσα. Το συνολικό κόστος όπως προανέφερα είναι 115,16€. Ζητώ την 

έγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή μέλους 

του Συλλόγου, για την εγκατάσταση των νέων υπολογιστών. (Βάση του 

Άρθρο 29 παρ. 6 του καταστατικού μας). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εισηγητής είμαι εγώ. Ο κ. Καραστάθης Απόστολος που δουλεύει 

στην Πληροφορική έκανε όλες τις διεργασίες και μας τοποθέτησε τους καινούριους 

υπολογιστές. Πέρασε τα προγράμματα μέσα. Είπαμε βάσει του Άρθρου 29, 

Παράγραφος 6 του Καταστατικού μας. Καλό είναι να διαβάζουμε, όσοι δεν ξέρουν το 

Καταστατικό μας, να το διαβάζουν. Καθώς πέρα από την εγκατάσταση των νέων 

υπολογιστών μας πήρε τους παλιούς υπολογιστές, τους αναβάθμισε με καινούρια 

προγράμματα για να μπορούμε να τους κληρώσουμε στην γιορτή που έχουμε 

καινούριο λειτουργικό έβαλε, γιατί ήταν XP Windows και έβαλε Windows 7 στα 

καινούρια για να μπορούμε να τα κληρώσουμε στα μέλη να τα πάρουν. Και 

πληρώθηκε ο κ. Καραστάθης με 200,00€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.. 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 

λογιστή του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το τιμολόγιο το οποίο πληρώσαμε για τον λογιστή είναι ένα ποσό 

260,40€ και αφορά τις υπηρεσίες οι οποίες μας παρείχε μέχρι και τον 10/2018. Στο 

σημείο αυτό θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι στα πλαίσια των γενικότερων 

περικοπών των οποίων θα υπάρξουν στις δράσεις αλλά και στα έξοδα του 

συλλόγου, ότι έχω να προτείνω ότι από την καινούρια χρονιά, μόλις ολοκληρώσει τη 

χρήση ο συγκεκριμένος λογιστής, να πάμε, να γίνει έρευνα για να πάμε σε 

οικονομικότερη λύση. Ζητώ την έγκριση της υπάρχουσας δαπάνης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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6ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την επισκευή της 

μήτρας του λέιζερ του φωτοτυπικού του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το φωτοτυπικό χρειάστηκε να κάνει μία επισκευή. Φωνάξαμε τον 

τεχνικό, και διαπίστωσε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα το οποίο κόστος για να 

αντικατασταθεί το ανταλλακτικό αυτό ήταν 334,80€. Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γράψε πόσες σελίδες, είχαμε πει να πεις πόσες σελίδες έχουν βγει με 

αυτή τη μήτρα του λέιζερ. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Δεν αναφέρεται εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είχε βγάλει 54.000 φωτοτυπίες. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Από πού βγήκαν όλες αυτές οι φωτοτυπίες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκέψου τι γίνεται.  

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την αγορά των αφισών 

& των ψηφοδελτίων της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι εκλογές που έγιναν για 

το Υπηρεσιακό στις 04/12 χρειάστηκε να γίνουν κάποια έξοδα τα οποία αφορούσαν 

την έκδοση των αφισών που βγάλαμε, και τα ψηφοδέλτια. Το συνολικό κόστος 

ανέρχεται στα 477,40€ που αφορά τα 434,00€ ήταν οι αφίσες, υπάρχει τιμολόγιο, 

και για τα ψηφοδέλτια 43,40€ επίσης τιμολόγιο τα οποία μας κάνουν τη σούμα όπως 

προανέφερα 477,4,€. Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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8ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης διαφόρων εξόδων κατά την 

διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Σε συνέχεια των παραπάνω δαπανών του προηγούμενου θέματος 

χρειάστηκε επίσης να υπάρξει μία δαπάνη για τη σίτιση, καφέδες της Εφορευτικής 

Επιτροπής αλλά και των μελών, και διαφόρων μελών, ένα ποσό 115,00€. Υπάρχουν 

οι αποδείξεις. Επίσης, μας αντιστοιχούσε σαν σύλλογος η πληρωμή δύο μελών της 

Εφορευτικής Επιτροπής προς 80,00€ το κάθε μέλος. 160,00€. Ζητώ, λοιπόν, την 

έγκριση των δαπανών αυτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

9ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ.  για τη ανάληψη μετρητών για τις 

διάφορες ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται.  

ΚΑΒΟΥΡΑΣ: Καλύπτουν τα προηγούμενα έξοδα, συν αυτά συν θα μείνουν λεφτά 

μέσα για να υπάρχουν για διάφορες δαπάνες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να σηκώσουμε μετρητά υπάρχει μία διαδικασία, επειδή είναι 

χρονοβόρα. Γι’ αυτό 10 φορές να έχεις στο συρτάρι σου δύο κατοστάρικα και αν θα 

χρειαστεί, όπως χρειάστηκαν και τα...  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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10ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για έκδοση ημερολογίων 2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Επειδή έχουμε πει, όπως προαναφέραμε —

προσήλθε ο κ. Παυλάκος Παναγιώτης από το θέμα 7ο,— όπως προείπε ο ταμίας 

του συλλόγου μας και μετρ του είδους του, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει σαν 

σύλλογος θέλουμε να είμαστε με διάφορες υπηρεσίες ανταποδοτικές στα μέλη μας. 

Πέρυσι είχαμε βγάλει κάποια ημερολόγια. Όμως για να μπορούμε να 

αντεπεξέλθουμε στα έξοδα του συλλόγου συν να πραγματοποιήσουμε πάλι όλα 

αυτά που θα κάνουμε, που κάναμε, για να μην τα σταματήσουμε, μειώνουμε 

δραματικά τα διάφορα πράγματα, όπως είπαμε ότι έξοδα κυλικείου δεν 

ξαναϋπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον, μέχρι και τον 12ο ήταν και τελειώσαμε τα 

έξοδα του κυλικείου. 

Την προηγούμενη φορά είχαμε βγάλει 500 ημερολόγια τοίχου. Διαπιστώθηκε ότι 

ήταν πάρα, μα πάρα, πάρα πολλά, και 200 σαν και αυτό που έχω εγώ που είναι 

επιτραπέζια. Και σε υπαλλήλους δόθηκαν. Όποιος ερχόταν από εδώ και ζητούσε, 

του δίναμε και ένα τέτοιο. Επειδή μπήκαμε σε δραστικές μειώσεις του συλλόγου, 

αυτή τη φορά επειδή όμως συνέχεια ταυτόχρονα όμως το ενδιαφέρον των 

συναδέλφων δεν έχει πάψει να υφίσταται και παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα και 

ζητάνε, τα ημερολόγια είπαμε ότι θα τα κόψουμε και θα πάρουμε 200 φέτος, του 

τοίχου, και θα κοιτάξουμε να μην φύγουν όπως έφευγαν που ο καθένας έπαιρνε για 

το σπίτι του και για το εξοχικό του και για ό,τι ήθελαν. Και την ατζέντα αντί 200 

τεμάχια να τα κάνουμε 100 τεμάχια. Ή 150, θα δούμε τώρα. Αλλά το ποσό που 

είχαμε δαπανήσει, τα 2.300,00€ τότε, δεν θα ξεπερνάνε φέτος τα 1.200,00€. 

Εγκρίνεται;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, να πω κάτι; Γιατί πρέπει να βγάλουμε και ατζέντα και 

ημερολόγιο; Να βγάλουμε ένα μονόφυλλο ημερολόγιο και να δοθούν σε όλους τους 

εργαζόμενους. Δηλαδή τώρα αυτά ποιος θα τα πάρει; Όποιος προλάβει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό όπως θα θυμάσαι πέρυσι, γιατί ήσουν πέρυσι, το παίρνουν οι 

διευθυντές και οι προϊστάμενοι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά οι απλοί εργαζόμενοι συνάδελφοί μας δεν θα πάρουν 

τίποτα. Γιατί, δηλαδή, θα πρέπει να το βάλουμε για τους διευθυντές και για τους 

προϊστάμενους αυτό; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλουμε 5.000, πού να τα βρούμε; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, να μην βγάλουμε αυτό το πράγμα. Να βγάλουμε ένα 

ημερολόγιο μονόφυλλο ωραίο, και να το δώσουμε. Και ο εργάτης χρειάζεται 

ημερολόγιο για να βλέπει να γράφει τις  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βάλουμε από πίσω και αυτά του Ερωτόκριτου που λέει τα 

ποιηματάκια, κάθε μήνα που λέει και τα ποιηματάκια. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σου είπα να βγάλεις του Ερωτόκριτου. Εγώ σου είπα ένα 

μονόφυλλο με μία ωραία φωτογραφία εδώ του συλλόγου μας από κάποια 

κινητοποίηση, και από κάτω να είναι οι μήνες και να δοθεί σε όλους τους 

εργαζόμενους. Δηλαδή θα δώσουμε λεφτά για να πάει να πάρει ο διευθυντής και ο 

προϊστάμενος; Δηλαδή οι συνάδελφοί μας τι θα κάνουμε; Εγώ το βλέπω τελείως 

κουφό.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γι’ αυτό βγάζουμε τοίχου, για να πάρουν τα μέλη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα δεν πρόκειται να πάρουν, αφού θα είναι λιγότερα τα 

ημερολόγια. Οι εργαζόμενοι που έχουμε στο σύλλογό μας είναι 600 τόσοι. Δεν 

πρόκειται να πάρουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα τους δίνουμε για το σπίτι, Βούλα.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα γραφεία είναι. Λέει για την ατζέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ατζέντα από 200 είπαμε 100.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και σε ποιους θα δώσεις; Γιατί να το κάνεις αυτό;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στους προϊσταμένους και στους διευθυντές. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποιον λόγο;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι χρήσιμο.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποιον λόγο; Ας πάνε να πάρουν από το περίπτερο ένα, από 

το βιβλιοπωλείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν τιμής ένεκεν, Βούλα, το κάνουμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει τιμής ένεκεν. Συνάδελφοι είναι. Και ο συνάδελφος 

που μαζεύει τα σκουπίδια κάνει περισσότερη δουλειά από αυτόν που κάθετα σε ένα 

γραφείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου είπε κανένας... δεν θα πεις τώρα ποιος κάνει περισσότερη 

δουλειά. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε σύγκριση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το βλέπω σωστό αυτό το πράγμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο άλλος που κάθεται στο γραφείο του δουλεύει γι’ αυτούς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να βγάλουμε ένα ωραίο ημερολογιάκι μονόφυλλο και να το 

δώσουμε σε όλους τους εργαζόμενους. Και να γίνει στην κοπή της πίτας αυτό το 

πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλη άποψη υπάρχει; Σεβαστή. Άλλη άποψη;  

ΚΑΒΟΥΡΑΣ: Βουλίτσα, να σου πω κάτι, άλλο κάνει ο εργάτης, άλλο κάνει ο 

διοικητικός, άλλο κάνει ο προϊστάμενος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε ένα σωρό λεφτά για να δώσουμε 

στον διευθυντή μία ατζέντα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βούλα, ο εργάτης δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει αυτή. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα βγάλουμε τέτοιο πράγμα. δεν χρειάζεται να βγάλουμε. 

Ένα ημερολόγιο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο διευθυντής και ο προϊστάμενος τη χρησιμοποιούν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να δώσουμε στον διευθυντή και στον προϊστάμενο; Γιατί; 

Γιατί τέτοιο γλείψιμο; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου. Θέλω και εγώ ατζέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πήρες πέρυσι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν πήρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μας λες; Μας κοροϊδεύεις; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ημερολόγιο πήρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας ζήτησες. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν πήρα. Εγώ δεν την χρειάζομαι, μπορώ να πάω να πάρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα για την ψήφιση. Πολύ ωραία. Πάμε. 

Ψηφίζει, περνάει κατά πλειοψηφία, εφτά. 

 

11ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση και λήψη απόφασης  για την πραγματοποίηση της ετήσιας 
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Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας και 

διάθεσης πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Ψάχναμε να βρούμε, πέρυσι κάναμε στα 

Ζαβολάκια, σε ένα παιδικό σταθμό ο οποίος παρήχε και ήταν και παιδότοπος, το 

οποίο κόστισε από την πρώτη φορά πολύ λιγότερο. Τώρα είμαστε σε μία... φέτος θα 

κάνουμε κάτι άλλο. Κλείσαμε το ΣΙΝΕΑΚ για τις 22 του μήνα, ημέρα Σάββατο, στις 

12 η ώρα και θα δείξουμε στα παιδάκια, στα τέκνα των μελών του συλλόγου μας ή 

και στα εγγόνια των μελών του συλλόγου μας θα προβάλλουμε μία υπέροχη ταινία, 

«Ο Ασπροδόντης» το οποίο θα είναι μόνο για τα μέλη του συλλόγου μας και είναι η 

ημέρα, το ξανατονίζω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κλείσουμε, και την ταινία, 

ημέρα Σάββατο, το οποίο ανάλογα με την προσέλευση ή θα στοιχίσει 3,00€, ή 

4,00€. 4,00€ θα στοιχίσει άμα θα είμαστε πολύ λιγότεροι ή 3,00€ θα στοιχίσει αν θα 

είμαστε περισσότεροι. Όχι μόνο το παιδάκι, και ο συνοδός του. Βεβαίως, και ο 

συνοδός πληρώνει στην ταινία.  

Θα ήθελα ακόμα να πω αν γίνεται, αυτό τώρα θα οριστεί από την προσέλευση. Αν 

είναι η προσέλευση όπως ήταν πέρυσι, δηλαδή ήταν καμία 50αριά παιδάκια και μαζί 

με τους συνοδούς τους φτάναμε στα 110 άτομα, στα παιδάκια, όπως πέρυσι 

πήραμε ένα χάμπουργκερ, κάτι να φάνε, εκεί να προτείνουμε να τους πληρώσουμε 

ένα ποπ-κορν ή πατατάκια, ή έναν χυμό. Σας λέω, όλα αυτά όμως θα είναι ήδη 

έχουν βγει αφίσες για να μας δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη αυτήν που μας έρχεται, 

γιατί θα πρέπει... ναι, θα το κάνουμε γνωστό παντού, θα πρέπει... και τι προσέλευση 

θα έχουμε. Ναι, θα πρέπει να δηλώσουν, γιατί δεν μπορείς. Μέχρι την Τετάρτη 

έχουμε πει.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι; ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε παραπέρα. Θα πάρουμε, είπαμε, και παιχνιδάκι.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, εγώ λέω μέχρι 800,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βάλε 1.000,00€ να είσαι μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, πολλά είναι. Έως 800,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βάλε το ανώτερο 1.000,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά είναι, πάρα πολλά είναι, δεν πρόκειται... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 800,00€ και πάμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12 είναι που είχε συνάφεια με το 2ο Εκτός Ημερησίας ότι αφού 

πάμε για Γενική Συνέλευση θα κόψουμε και την πίτα για να μπορούμε να κάνουμε 

την τροποποίηση του Καταστατικού μας.  

Θα σας πω μια... επειδή έχουμε μπει και ψάχνουμε τα πάντα πλέον και γυρίζουμε 

δεξιά και αριστερά, κοιτάτε, θα σας πω τώρα, έχουμε δύο προσφορές, η μία είναι 

760,00€ χωρίς Φ.Π.Α., βγαίνει κοντά στα 900,00 τόσα ευρώ, και η άλλη είναι για 

κοπή της πίτας. Θα ξέρετε ότι από πέρυσι και από πρόπερσι είναι παραπάνω... 

πρόπερσι που είχαμε κάνει την πολύ-πολύ καλή που μας είχαν φέρει τα 

ζαχαροπλαστεία Παλόγλου, μας στοίχισε 770,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α.. Πρόπερσι. 

Πέρυσι είχε στοιχίσει περισσότερο γιατί ήταν περισσότερα τα άτομα. Φέτος είναι 

περισσότερα τα άτομα. Θα έχουμε μία μεγάλη βασιλόπιτα των 5kg, που θα 

αναγράφει Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά και θα 

έχουμε 750 τεμάχια τυλιγμένα. Αυτά φέτος θα κοστίσουν 650,00€ με Φ.Π.Α.. Θα 

κοστίσουν πολύ λιγότερα που είχαμε πληρώσει από έναν συνάδελφό μας 

ζαχαροπλαστεία Μούσιου. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

13ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση 100 δωροεπιταγών των 25€ 

επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη 

πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα, για όλη αυτήν την εκδήλωση πρέπει να πάρουμε 

απόφαση έγκρισης και λήψη απόφασης για την κλήρωση 100 δωροεπιταγών των 

25,00€, επί των παρευρισκομένων μελών που θα παραστούν στην 

πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 25x100. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, στα πλαίσια της περικοπής δαπανών μήπως, 100 

δωροεπιταγές, συμφωνώ, αλλά τα 25 να τα κάναμε 20,00€; Είναι καθαρά 

εθιμοτυπικό, ο σύλλογος έρχεται ανταποδοτικά και...  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί του θέματος. Θα πω την άποψή μου επί του 

θέματος. Στα πλαίσια των περικοπών η πρόταση η δική μου θα είναι να υπάρξει η 

κλήρωση για την περίοδο των Χριστουγέννων 60 δωροεπιταγών και αντίστοιχα 

άλλες 60 για την περίοδο του Πάσχα. Να μην μείνουμε το Πάσχα χωρίς να δοθούν 

οι δωροεπιταγές. Νομίζω ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να διανεμηθούν για να 
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μπορέσουμε να είμαστε ανταποδοτικοί και στις δύο εκδηλώσεις των γιορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα. Αυτή είναι η άποψή μου, την κατέθεσα.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ προτείνω να γίνουν οι 100 δωροεπιταγές των 20,00€ και να 

βάλουμε και 10 δωροεπιταγές των 50,00€ στους εργαζόμενους, οπότε έρχεται το 

ίδιο ποσό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ συμφωνώ με την κα Δικαία, συνάδελφο, για των 20,00€ και 

όσον αφορά το Πάσχα μπορούμε να δώσουμε από ένα μπουκάλι κρασί, χωρίς 

δωροεπιταγή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Πάσχα το κάναμε μία φορά. Μία φορά το έχουμε κάνει με τις 

δωροεπιταγές. Τα Χριστούγεννα το κάνουμε σερί πλέον. Είναι μέσα σε αυτά που 

σας είπα, ότι ο σύλλογος έχει κάνει δέκα πραγματάκια τα οποία θα τα κάνει. Όχι, 

πρέπει να τα κάνει. Εγώ λέω επειδή τα Χριστούγεννα είναι και με τα παιδάκια τους 

και είναι πιο... πιο θαλπωρή υπάρχει, πιο ζεστά, ποιο οικογενειακό από το Πάσχα, 

το οικογενειακό είναι και το Πάσχα, έλεγα να μην κόβαμε, αλλά να μπούμε στη 

διαδικασία να δώσουμε των 20,00€, 100 όμως, να είναι πιο πολλές από ό,τι είναι το 

Πάσχα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, 100 και 10 των 50,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των 50,00€, παιδιά... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, να πω κάτι, γιατί δεν ζητάμε στον Σκλαβενίτη, από 

τον ΣΚλαβενίτη θα το κάνουμε, έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό, γιατί βιάζεστε όλοι. Για όλα το Προεδρείο έχει προβλέψει, 

όπως κάθε χρόνο. Των 50,00€ ήδη έχουμε πάρει δωρεά. Όπως κάθε χρόνο, από 

τον Σκλαβενίτη. Έχουμε των 50,00€ και μοιράζουμε όπως κάθε χρόνο. Των 50,00€ 

και μετά τα 20,00€. Λέμε αυτά που θα πληρώσει από την τσέπη του ο Σύλλογος. 

Κάθε χρόνο παίρνει, ξεκινάμε από τον Σεπτέμβριο τις διαδικασίες για να είμαστε... 

γιατί για την περιοχή, γιατί δεν το ξέρετε, δίνει μόνο και επειδή έχουμε πιάσει κάθε 

χρόνο με τον Σκλαβενίτη αυτό το τέτοιο μας δίνει 10 δωροεπιταγές των 50,00€. Τις 

έχουμε και φέτος. Πάει αυτό. Αυτό είναι δωρεά του Σκλαβενίτη.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να τη σπάσουμε;  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρουμε το ποσό των 100 δωροεπιταγών των 25,00€ γιατί είναι 

Χριστούγεννα και τα παιδάκια θέλουν και μελομακάρονα, θέλουν και το γλειφιτζούρι 

της. Εγκρίνεται.  

 

14ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για 

τις  ημέρες των Χριστουγέννων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήδη στον Σύλλογο είθισται κάθε χρόνο να υπάρχουν και μερικά 

γλυκά. Εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος, συγνώμη. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι πιστεύω ότι και φέτος στα 

πλαίσια των γιορτών καλό θα ήταν ο σύλλογος να έχει κάποια γλυκά να προσφέρει 

στα μέλη αλλά και στους επισκέπτες. Είναι μία γιορτινή ατμόσφαιρα η οποία 

δημιουργείται, να στολίσουμε και το δεντράκι. Νομίζω ότι ένα ποσό της τάξεως των 

100,00€ μέγιστο για την παροχή αυτή είναι αρκετό. Ζητώ, λοιπόν, την έγκρισή σας 

για το οποίο θα είναι, τα 100,00€ αυτά θα είναι από τα 500,00€ που λάβαμε 

απόφαση για τα μετρητά σε προηγούμενο θέμα. Τα 500,00€ για τα μετρητά που 

είπαμε στο θέμα 9. Από εκεί θα είναι αυτά τα 100,00€, δεν είναι... ναι, ακριβώς. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

15ο 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: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για το θέμα 15, και τις προηγούμενες χρονιές, την περίοδο αυτή 

έχουμε αποφασίσει ότι θα βραβεύουμε τα μέλη, τα τέκνα των μελών του Συλλόγου 

τα οποία περνάνε στην Γ’ βάθμια Εκπαίδευση, είτε είναι ΤΕΙ, είτε είναι ΑΕΙ. Έχουμε 

πει ότι το κόστος των επιταγών θα είναι στα 100,00€. Τώρα εγώ στο σημείο αυτό θα 

εκδηλώσω τη διαφωνία μου στο εξής, ότι δεν θα πρέπει να γίνονται πλέον τα 

αναμνηστικά αυτά πλακίδια ή αγαλματάκια τα οποία τους δίνουμε στα πλαίσια των 

περικοπών. 
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Καταλαβαίνω ότι γίνομαι κουραστικός κάθε φορά να σας μιλάω για περικοπές, αλλά 

επειδή λόγω ιδιότητας του ταμία η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε τις 

δωροεπιταγές και έναν έπαινο, τίποτα περισσότερο. Ζητάω την...  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συνάδελφοι, όλη η βράβευση είναι το αγαλματίδιο. Είναι το συμβολικό 

το δώρο, δεν είναι τα 100,00€. Είναι ο έπαινος και είναι το αγαλματίδιο το οποίο 

αναγράφει, έχει πάνω το σήμα του Συλλόγου μας. Και θα του μείνει μια ζωή. Αυτό 

είναι η συμβολική πράξη. Δεν είναι τα 100,00€. Τα αγαλματίδια αυτά είναι που 

δηλώνουν τη βράβευση και αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί. Είναι 15 παιδιά φέτος 

και πιστεύω θα πάμε του χρόνου καλύτερα. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Θα συμφωνήσω με τον ταμία του Συλλόγου. Είναι περιττό έξοδο, 

ίσως αυτά τα έξοδα να μπορέσουμε να τα βάλουμε κάπου αλλού. Η επιταγή και το 

έπαινο νομίζω φτάνουν. Επειδή έχω μία προσωπική εμπειρία. Ωραία είναι όλα αυτά. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τον έπαινο τι τον έκανες από την προσωπική εμπειρία; 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Τον έχουν κάνει ένα καδράκι μαζί με τα πτυχία που έχουν πάρει, 

ενώ το άλλο ψάχνω να δω πού θα το βάλω συνέχεια. Το βάζω σε ένα ράφι, το 

βγάζει η γυναίκα μου. Το βάζω σε ένα άλλο ράφι, το ξαναβγάζει από εκεί η γυναίκα 

μου. Η άποψή μου είναι αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε. Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

16ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά sms μηνυμάτων για αποστολή 

προς τα μέλη του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι... δεν χάλασα κανένα μήνυμα, δεν έστειλα ούτε ένα εγώ. 

Εγώ;  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, είναι 421,60€ τα 10.000 μηνύματα που κάθε τόσο 

παίρνουμε. Το e-mail το δικό μου θα το έχω μόνο εγώ, Βούλα μου. Είναι το e-mail 

το δικό μου.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό ομόφωνα.  
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17ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για τον 13Ο & 14Ο μισθό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση είναι, δεν χρειάζεται απόφαση, κ. Παυλάκο. Γεια σας. 

Έχουμε κάνει κάποιες... κοιτάτε, εκκρεμεί η πρώτη απόφαση για τη δικαστική 

αποζημίωση που έχει κάνει ο σύλλογος, των αορίστων που έχουν εκδικαστεί τον 

Μάιο μήνα. Αυτή δεν έχει βγει, ούτε θα βγει τώρα μέσα στις γιορτές. Είχαμε τον 

Οκτώβριο πιστεύαμε ότι θα μας είχε πει ο δικηγόρος ότι θα βγει μέχρι τέλη 

Δεκεμβρίου, δεν βγήκε, θα βγει μέχρι τον Φεβρουάριο μήνα. Έχουμε κάνει κάποιες 

συζητήσεις με τον δήμαρχο καθώς και με την αντιδήμαρχο οικονομικών. Έχουμε 

ήδη αρχίσει και πιέζουμε για να μας δώσει τα λεφτά αυτά, όπως ένα μέρος, όχι ένα 

μέρος των χρημάτων, ένα μέρος των δημάρχων που το δίνει, άλλοι το δίνουν και 

άλλοι δεν το δίνουν και προσφεύγουν. 

 Μου έχει ζητήσει ο δήμαρχος να του πάω τα στοιχεία ποιοι έχουν προσφύγει. Αν θα 

του πάω, συνάδελφοι, τα στοιχεία, επειδή πλέον με αυτό το τελευταίο φέτος όσοι 

δεν είχαν κάνει, έκαναν όλοι. Γιατί έκαναν όλοι; Γιατί το έπαιξε ο Αυτιάς, το έπαιξαν 

όλες οι ειδήσεις. Αν θα πάμε τα στοιχεία και δει, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να 

δώσουν. Έχω μπει σε μία τακτική και του λέω, κοιτάτε, άλλα θα είναι να δώσει το 

’19, άλλα θα έρθουν το ’20, ... ένα μεγάλο μέρος γίνονται από 3-5 χρόνια. Πάμε 

σταδιακά να τα δίνεις, να τον δεσμεύσω να τα δώσει την πρώτη φορά για να μην 

μπορεί να κάνει πίσω. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη έχω κάνει μία 

εργασία από διάφορους δήμους, από το Χαϊδάρι, από το Περιστέρι, από αποφάσεις 

που έχουν πάει, τους τα έχω πάει, αλλά το μέλημά μου είναι να μην τους πάω όλα 

τα στοιχεία. Δηλαδή σε ποιους έχουν προσφύγει; Γιατί το ξανάπα. Δεν πρόκειται να 

πάρουμε τίποτα. Έτσι έγινε με το 176.  

Δικαστήριο με αυτή τη Διοίκηση του συλλόγου δεν έχει γίνει. Υπάρχει όμως ένα 

δικαστήριο που έχουν κερδίσει πριν, που έχουν κερδίσει κάποιοι σχολικοί φύλακες 

που το έχω δώσει. Είχε ασκήσει τότε έφεση ο δήμαρχος. Και κάποιοι με την κα Ρήγα 

5 άτομα που είναι από το Λεωνίδα. Και αυτό το έχω δώσει. Εμάς δεν μας πειράζει 

σε ποιον σύλλογο ανήκουν. Τα έχω δώσει για να τους τα δώσει αυτών. Το στάδιο 

είναι ότι θα το δούμε και θα το δούμε. Όχι, δεν υπάρχει λίγα-λίγα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:... σου λέει αυτός ότι εγώ θέλω να δώσεις τα στοιχεία, τα 

ονόματα, πόσοι έχουν προσφύγει. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, ακριβώς. Εγώ σας το είπα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ήδη 

το έχει καταλάβει και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

είναι υπέρ της άποψης της δικής μου, λίγα-λίγα-λίγα και θα δούμε. Την κάνω την 

ενημέρωση για να είστε, γιατί θα σας ρωτάνε. Κάποιοι θα σας ρωτάνε. Αν δεν σας 

ρωτάνε τα μέλη σας που δεν έχουν λάβει την δικαστική αποζημίωση, μπορεί να σας 

ρωτάνε συνάδελφοι που είναι στον χώρο δουλειά σας. Και έτσι γίνεται. Αυτά ήθελα 

να σας πω.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και μπορεί να ξεκινήσει αυτός πριν γίνει το δικαστήριο; Ή μετά... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...θα ήθελα να ενημερώσω τη ΔΑΣ-ΟΤΑ ότι πάλι μπροστάρηδες 

είμαστε στο κλείσιμο του γκαράζ. Με ένα υπέροχο πανό, ένα τεράστιο πανό που το 

κλείσαμε, τότε που είχε πάρει η Ομοσπονδία για τους θανάτους. 

Καλή μας Χριστούγεννα, καλές γιορτές.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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