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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7.06.2016   

 

 

Η Πρώτη Γενική Συνέλευση στις 24/05/2016 δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω µη 

απαρτίας, προσέλευση 58 ατόµων (ελάχιστο όριο παρουσίας 185 µέλη). 

Η ∆εύτερη Γενική Συνέλευση στις 30/05/2016 δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω µη 

απαρτίας, προσέλευση 30 ατόµων (ελάχιστο όριο παρουσίας 135 µέλη). 

Η Τρίτη Γενική Συνέλευση στις 07/06/2016 πραγµατοποιήθηκε , προσέλευση 130 

ατόµων, αλλά δεν προέβη στην ψήφιση των θεµάτων, λόγω µη απαρτίας στην 

πορεία. 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο :  Λήψη απόφασης για το  Ταµείο Αλλ/θείας, κατόπιν της ολοκλήρωσης 

του οικονοµικού ελέγχου από την ορκωτή λογίστρια Κα Ζαβαγιάννη 

Ιλιάδα.   

ΘΕΜΑ 2ο :  Λήψη απόφασης,  έλεγχος και έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισµού  

του ∆.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από 09/2015 έως 31/12/2015.   

ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη απόφασης – έγκρισης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για 

την οικονοµική διαχείριση από 09/2015 έως 31/12/2015.     

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης και έλεγχος για την έγκριση ή µη του απολογισµού της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου από τον 09/2015-31/12/2015 και 

ενηµέρωση προϋπολογισµού για το έτος 2016. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: Συνάδελφοι καληµέρα σας. Να σας ευχαριστήσουµε 

για την προσέλευσή σας, σήµερα για την 3η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 7 Ιουνίου 

2016.  

Έχουµε ένα σηµαντικό θέµα, όπως το έχετε δει όλοι, για να παρθεί µια απόφαση τι 

θα γίνει µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας και σύµφωνα µε το καταστατικό µας πρέπει 

να ορίσουµε το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Προτείνω για Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης τον κ. Χαστά ∆ηµήτριο. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε όλοι. 

Θέλει κάποιος άλλος; Τον κ. Καπετανάκο Ιωάννη για αντιπρόεδρο συνέλευσης; Πού 

είναι ο κ. Καπετανάκος; 

Τη Μπάιρα Μαρία για αντιπρόεδρο; Ελάτε κα Αντιπρόεδρος. Ελάτε πάνω στη Γενική 

Συνέλευση. Ελάτε. Κα Αράπη θα µας τιµήσετε σαν Γραµµατέας; ∆εν χρειάζεται να 

κρατάτε ενηµερώσεις. Καταγράφονται όλα. ∆εν χρειάζεται. Κάποιος Γραµµατέας; Ο 

κ. ∆ηµάκος κων/νος, θα µας τιµήσει πάλι σαν Γραµµατέας; Ελάτε κ. Κώστα µας, 

ελάτε για να ξεκινήσουµε. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

Είναι κάποια µέλη µας επάνω στην είσοδο, για να κατέβουν και αυτοί. ∆ύο λεπτά κ. 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Καλωσήρθατε. Ξεκινάµε µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης για το  Ταµείο Αλλ/θείας, κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

οικονοµικού ελέγχου από την ορκωτή λογίστρια Κα Ζαβαγιάννη Ηλιάδα.   

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ: Πριν ξεκινήσουµε θα ήθελα να πω ότι οποιοσδήποτε 

θα παίρνει τον λόγο, επειδή καταγράφονται και  δεν αναφέρονται τα 

ονοµατεπώνυµα υπάρχει πρόβληµα στην καταγραφή µετά των πρακτικών. Τον 

προηγούµενο µήνα, τον 4ο, κάναµε πάλι µία Γενική Συνέλευση µε το ίδιο θέµα. Μετά 

από τον έλεγχο της Ορκωτού Λογίστριας, της κα Ζαβαγιάννη, και µας είχε 

ενηµερώσει η ίδια στην προηγούµενη Συνέλευση Αν τα θυµάστε. Εµείς θα τα 

ξαναδιαβάσουµε πάλι το τι έχει βρεθεί και µετά να µπούµε στη συζήτηση και να 

παρθεί µία απόφαση για τους ανθρώπους αυτούς που είναι σε οµηρία από το 2009, 

οι οποίοι είναι πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Και το γεγονός ότι έχει παρθεί απόφαση 

µε την 20/11/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ότι το Ταµείο Αλλ/θειας 

σταµάτησε να υφίσταται, να δούµε τι θα γίνει και να ακούσετε την πρόταση και του 

∆.Σ. του Συλλόγου µας και µετά θα ακούσουµε και εσάς µε τις τοποθετήσεις σας. 
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Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η διενέργεια της ορκωτής Λογίστριας  Κ. 

Καραµολέγκο, επειδή δεν βλέπω, θέλετε να τα διαβάσετε; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΣΥΛ.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : 

Η εργασία  περιορίσθηκε στον έλεγχο της νοµιµότητας και σκοπιµότητας των 

δαπανών, στον έλεγχο των εσόδων και στην εφαρµογή των κείµενων νόµων, του 

καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της ∆ιοικούσας 

επιτροπής. Επισηµαίνεται ότι δεν διενεργήθηκε έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας για τις χρήσεις 1991 - 2015 και συνεπώς 

δεν χορηγήθηκε το ειδικό πόρισµα (πιστοποιητικό ελέγχου) που προβλέπεται σε 

ανάλογες περιπτώσεις.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Ο έλεγχος βασίσθηκε στα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων εκείνων του 

διαστήµατος 1991 - 2015 που τέθηκαν υπόψη µας και τα οποία σύµφωνα µε τους 

υπευθύνους του διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου 

Πειραιά δεν παραδόθηκαν από την προηγούµενη ∆ιοίκηση και κατ' επέκταση δεν 

παρελήφθησαν από την τελευταία µε την διαδικασία του πρωτοκόλλου Παράδοσης 

Παραλαβής. Το Ταµείο Αλληλοβοήθειας δεν απασχολούσε λογιστή διαχρονικά για 

την τήρηση των βιβλίων του, σύµφωνα µε ενηµέρωση που λάβαµε, ούτως ώστε να 

µας εξυπηρετήσει στην παράδοση του αρχείου και την παροχή πληροφοριών, 

διευκρινήσεων και επεξηγήσεων. Βασισθήκαµε στα βιβλία και στοιχεία και τις 

πληροφορίες και επεξηγήσεις που µας παρείχαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

2. ∆εν τέθηκαν υπόψη µας στοιχεία για τις χρήσεις 1991, 1992, και 2003 έως 2011. 

Για τις χρήσεις αυτές ο έλεγχος περιορίσθηκε αποκλειστικά στον έλεγχο του βιβλίου 

εσόδων εξόδων.  

3. Οι παροχές προς τα µέλη από τις χρήσεις 1992 - 2004 υπολογίζονταν βάσει 

Οικονοµοτεχνικής µελέτης η οποία χρησιµοποιούσε επιτόκιο 15% που ίσχυε την 

περίοδο σύνταξης της µελέτης και µε πρόβλεψη να αυξάνεται πολλαπλασίως από 

έτος σε έτος και µέσα στην πρώτη πενταετία Θα διπλασιαζόταν ενώ στην δεκαετία 

Θα είχε τετραπλασιαστεί κ.ο.κ. Στη συνέχεια ως γνωστόν υπήρξε σηµαντική µείωση 

των επιτοκίων µε συνέπεια ο Ειδικός Λογαριασµός να λαµβάνει έσοδα από τόκους, 

ποσά τα οποία είχαν συρρικνωθεί ραγδαία ενώ χορηγούσε σταθερά προς τα µέλη 

παροχές µε τα ως άνω υψηλά επιτόκια (από 15% και άνω). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα τη σηµαντική καθήλωση των χρηµατικών διαθεσίµων του Ειδικού 
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Λογαριασµού µε συνέπεια σήµερα να αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα 

ρευστότητας. Η οικονοµοτεχνική µελέτη άλλαξε µε µεγάλη καθυστέρηση στη χρήση 

2005 µε µείωση του επιτοκίου στο 3°/ο.  

4. Ο Ειδικός Λογαριασµός (Ταµείο Αλληλοβοήθειας) τηρεί απλογραφικά βιβλία 

(Εσόδων - Εξόδων). Τα βιβλία αυτά είναι τα γνωστά βιβλία Β' κατηγορίας του 

καταργηµένου Κ.Β.Σ «Εσόδων - Εξόδων» τα οποία κατά τη γνώµη µας κρίνονται 

ανεπαρκή για την εφαρµογή των διαφόρων υποχρεώσεων του Ταµείου, την σωστή 

απεικόνιση των συναλλαγών του, την απεικόνιση της περιουσίας του, των 

απαιτήσεων, των υποχρεώσεων (προς τρίτους και τα µέλη), των εσόδων και 

εξόδων, τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων χρήσεως (κέρδη - ζηµιές) και 

κυρίως δεν εξυπηρετούν στον αποτελεσµατικό έλεγχο της διαχείρισης.  

Το Ταµείο Αλλ/θειας κατά τη γνώµη µας θα πρέπει να εφαρµόσει διπλογραφική 

λογιστική µέθοδο και να τηρεί διπλογραφικά βιβλία, για να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες που προαναφέρονται. 

5. Τέθηκαν υπόψη µας οι µισθοδοσίες Α’ εξαµήνου του ’11 και των χρήσεων ’12 έως 

’15, οι οποίες εµφανίζουν µικροδιαφορές σε σχέση µε το τηρούµενο βιβλίο εσόδων-

εξόδων, και οφείλονται πιθανόν στον ετεροχρονισµό ενηµέρωσης του βιβλίου 

εσόδων-εξόδων. Σηµειώνουµε ότι ... αναλυτικές βεβαιωτικές καταστάσεις τέθηκαν 

στη διάθεσή µας από την ... διοίκηση και µετά από αντικειµενικές δυσκολίες ως προς 

τη συλλογή και εκτύπωσή του, ενώ και για λόγους επαλήθευσης θα έπρεπε να 

τυπώνονται απ’ το τµήµα µισθοδοσίας µε τις αναλυτικές καταστάσεις και να 

παραδίδονται στο Ταµείο Αλλ/θειας. 

6. Για το χρονικό διάστηµα που ελέγξαµε δεν τέθηκαν υπόψη µας τα πρακτικά του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου πριν την περίοδο 200-2003, τα οποία απ’ τον 

9ο µήνα του ’15, µέχρι το τέλος του ίδιου έτους.  

7. Για το χρονικό διάστηµα 2012-2015 έχουν καταχωρηθεί µόνο έσοδα στο βιβλίο 

εσόδων-εξόδων, βάσει απόφασης της διοικούσης επιτροπής. Για τις χρήσεις ’14 και 

’15 παρατηρήθηκε µαζική ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων.  

8. Κατά την καταβολή σε µέλη του ταµείου του εφάπαξ επιδόµατος αποχώρησης απ’ 

την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, διαγραφής απ’ το ταµείο ή για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο, δεν κατέστη δυνατό λόγω των απογραφικών βιβλίων που τηρεί το ταµείο 

να επαληθευτούν τυχών συµψηφισµοί µε καταβολές επιδοµάτων γάµου, τοκετού, 

ασθενείας κ.λπ. Κατά το διάστηµα που τα µέλη αυτά ήταν ενεργά µέλη του ταµείου, 
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αυτό αν συνέβη οδήγησε σε καταβολή µεγαλύτερων ποσών εφάπαξ επιδόµατος 

αποχώρησης από αυτά που πράγµατι θα αναλογούσαν. 

Συνεχίζω έσοδα-έξοδα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: Α∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ... Για να τα ξαναθυµηθούµε 

όλοι, από εκεί και πέρα θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι πρώην 

συνάδελφοι συνταξιούχοι που έχουν κάνει αιτήσεις το ’09, το ’10, το οποίο βάσει της 

απόφασης Γενικής Συνέλευσης στις 20/11 που είχαµε πάρει απόφαση, πέρα από τη 

διάλυση του ταµείου, είχαµε πει να µπει ο ένας οικονοµικός έλεγχος και µέχρι τότε 

δεν θα µπορέσουµε να αποζηµιώσουµε κανέναν, µέχρι να τελειώσει ο οικονοµικός 

έλεγχος. Από εκεί και πέρα, επειδή η πίεση είναι πάρα πολύ µεγάλη από τους 

συνταξιούχους, που ήδη υπάρχουν άνθρωποι που είναι 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 

χρόνια που δεν έχουν πάρει και καθώς δεν ξέρω τι απόφαση θα παρθεί σήµερα εδώ 

ή αν θα το συνεχίσουµε ή δεν το συνεχίσουµε ή τι θα γίνει, είναι δικιά µας η 

απόφαση εδώ της Ολοµέλειας της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει όµως αυτούς 

τους ανθρώπους να µην τους κρατάµε τουλάχιστον άλλο σε οµηρία. Θέλει κάποιος 

να πει κάτι ή να συνεχίσουµε εµείς σαν Σύλλογος; Περίµενε κ. Λεπεσιώτη. Θέλεις να 

τοποθετηθείς κ. Νικήτα; Ωραία. Συνεχίζουµε. 

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά αποφασίζει 

τα εξής: 

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων µας ως εκλεγµένο ∆.Σ. και την παραλαβή από 

την Προσωρινή ∆ιοίκηση που είχε διορίσει το Ειρηνοδικείο, διαπιστώσαµε ότι το 

κεφάλαιο του Ταµείου Αλληλοβοηθείας δεν επαρκούσε για να καλύψει στο ακέραιο 

τους δικαιούχους. Επειδή σαν συνδικαλιστικό όργανο δεν έχουνε τις απαραίτητες 

γνώσεις για να ελέγξουµε το Ταµείο αλλά παράλληλα το πόρισµα ενός απλού 

λογιστή δεν θα είχε το κύρος και την αυθεντία του ορκωτού λογιστή, για το λόγο 

αυτό αποφασίστηκε στην Γενική Συνέλευση στις 20/11/2016, να αναθέσουµε σε 

ορκωτούς λογιστές του ΣΟΛ να διεξαγάγει έλεγχο τον Ταµείου Αλληλοβοηθείας.  

Το ΣΟΛ όρισε την ορκωτή λογίστρια Ιλιάδα Ζαβαλιάνη για το σκοπό αυτό. Η κ. 

Ζαβαλιάνη πραγµατοποίησε λεπτοµερή έλεγχο και µετά από αυτό εξέδωσε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 106/15-04-2016 πόρισµά της, το οποίο σας το ξανά-υπενθυµίσαµε 

σήµερα. Το πόρισµα αυτό θέσαµε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης της 20/04/2016, 

που συγκαλέσαµε για το σκοπό αυτό. Εκεί η κ. Ζαβαλιάνη παρέστη και µας εξέθεσε 

σε γενικές γραµµές το αποτέλεσµα του ελέγχου, ότι έλειπαν αρκετά στοιχεία για να 

είναι ο έλεγχος ασφαλής και ότι ασφαλώς τα χρήµατα δεν επαρκούν για να 
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ικανοποιηθούν οι δικαιούχοι, πιθανόν κυρίως λόγω του ότι παλαιότεροι δικαιούχοι 

έλαβαν χρήµατα βάσει υπολογισµών επί τη βάσει των υψηλών επιτοκίων που 

υπήρχαν προ 20ετίας και πλέον, και τα οποία στη συνέχεια ελαχιστοποιήθηκαν µε 

αποτέλεσµα τα αποθεµατικά του ταµείου να µειωθούν δραµατικά.  

Επειδή ο έλεγχος της ορκωτής λογίστριας είχε τα συµπεράσµατα αυτά. 

 Επειδή υπάρχει δυσπιστία των µελών µας σχετικά µε την διαχρονική διαχείριση των 

χρηµάτων τον Ταµείου.  

Επειδή εµείς, ως συνδικαλιστικό όργανο, εξαντλήσαµε κάθε δυνατότητα που είχαµε. 

Γι’ αυτό αποφασίζουµε να προτείνουµε στη Γενική Συνέλευση που έχουµε 

συγκαλέσει, να διαβιβασθεί το πόρισµα της ορκωτής λογίστριας του ΣΟΛ στον κ. 

Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πειραιά προκειµένου αυτός να αξιολογήσει και να 

ασκήσει την κατά νόµο αρµοδιότητά του». 

Όµως πέρα από αυτή την πρόταση, σας είπα ότι όποιος θέλει µπορεί, δικιά µας 

πρόταση είναι, να ζητήσει να χρήµατα και να τους αποδώσουµε σύµφωνα µε το 

ποσοστό αυτό, δηλαδή το 41% που έχει αποδώσει, να παίρνει ένα µέρος των 

χρηµάτων του. Αυτή είναι η πρότασή µας, να το διαβιβάσουµε στην Εισαγγελία 

Πληµµελειοδικών Πειραιά που είναι το αρµόδιο όργανο. Παραπάνω δεν υπάρχει. 

Ό,τι ήταν, το έχουµε κάνει µε το παραπάνω. Και από εκεί και πέρα ας αποφασίσει 

και ας κρίνει η δικαιοσύνη.  

Όποιος θέλει να πει κάτι ή να συµπληρώσει ή να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί, να 

ζητήσει από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης τον λόγο και να τοποθετηθεί. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Καληµέρα σε όλους. Κατάλαβα το... Ναι, ναι, εντάξει, 

µε ακούνε. Απ’ ό,τι κατάλαβα... ∆εν µπορούσε να βρει στοιχεία. Έτσι αναφέρατε 

στην αρχή του πορίσµατος; Απ’ το 2003 έως το 2015; Κατάλαβα εν πάση 

περιπτώσει, απλά λέω αν είναι σωστό. Κατά τη δική µου... κάποιοι έχουν ευθύνη γι’ 

αυτό. Κατά το καταστατικό λοιπόν, κατά τη δική µου άποψη πάντα, και σύµφωνα µε 

το καταστατικό, όπως διάβασα και το άρθρο την προηγούµενη φορά που έτυχε να 

είµαι Προεδρεύων της Συνέλευσης, που ήµουν παρών, διαχρον... Προεδρεία του 

Συλλόγου, έχουν τη συγκεκριµένη ευθύνη του συγκεκριµένου ταµείου. Άρα λοιπόν 

αυτοί που παρέδιδαν στους επόµενους και αυτοί που παραλάµβαναν απ’ τους 

προηγούµενους έχουν τη συγκεκριµένη ευθύνη για µένα. ∆ηλαδή κάποιοι έπρεπε να 

παραδώσουν τα πλήρες στοιχεία, κάποιοι έπρεπε να τα παραλάβουν. Εάν δεν τα  

παραλάµβανα τα πλήρη στοιχεία, που όφειλαν να ελέγξουν αν όντως είναι πλήρη ή 
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δεν είναι τα στοιχεία που παραλαµβάνουν, έπρεπε να γράφουν ρητά της επιφύλαξή 

τους και για το τι ακριβώς λείπει. Από τη στιγµή λοιπόν που ή δεν υπάρχουν αυτές 

οι επιφυλάξεις στην παραλαβή ή δεν έπρεπε καν να γίνει για µένα παραλαβή του 

επόµενο Προεδρείου κατά σειρά διαχρονικά, είναι λοιπόν µέσα στην ευθύνη και το 

επόµενο Προεδρείο από αυτούς που παρέλαβαν.  

Η δική µου η πρόταση λοιπόν είναι η εξής. Επειδή λοιπόν τα λεφτά δεν φτάνουν απ’ 

ό,τι κατάλαβα, και επειδή δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτό το έργο, εγώ συµφωνώ 

να πάει στον Εισαγγελέα η όλη υπόθεση, θα έλεγα και το εξής.... Για να τελειώσει 

εδώ το θέµα. Τα διαχρονικά λοιπόν Προεδρεία που έχουν τη συγκεκριµένη ευθύνη 

να τα βρουν µεταξύ τους, να βάλουν τα χρήµατα στη θέση τους, να πληρωθεί ο 

κοσµάκης τα λεφτά του, για να τελειώσει εδώ το θέµα. Αυτή είναι η δική µου 

πρόταση. Την καταθέτω στη Συνέλευση και συµφωνώ και στην πρόταση του 

Προεδρείου, να πάει όλη η υπόθεση για τα πλήρη στοιχεία στον Εισαγγελέα και ας 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τι θέλει να γίνει. Αυτά. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα. Είµαι ο 

Γιώργος Κούβαρης εγώ. Το λέω για τα πρακτικά. Άκουσα την πρόταση της 

Τριµελούς Επιτροπής του Ταµείου Αλλ/θειας, η οποία πιστεύω ότι συνάδει και µε το 

∆.Σ. Θα ήθελα να παρακαλέσω. Άκουσα την τοποθέτηση του κ. Νικήτα, του κ. 

Παπαϊωάννου. Θα ήθελα να παρακαλέσω να είµαστε προσεκτικοί στις τοποθετήσεις 

µας. Απ’ τα Προεδρεία αυτού του Συλλόγου διαχρονικά έχουν περάσει οι άνθρωποι 

οι οποίοι έχουν δώσει παρακαταθήκη και είναι άνθρωποι αξιόλογοι σε πολλά 

επίπεδα και έχουν προσφέρει στον ∆ήµο Πειραιά. Όλα τα Προεδρεία να φέρουν τα 

λεφτά, να τα βρουν µεταξύ τους και αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί. Το αν φταίνε τα Προεδρεία, ποιος φταίει κ.λπ. Εµείς δεν είµαστε εδώ 

λαϊκό δικαστήριο, είµαστε Γενική Συνέλευση. ∆εν είµαστε δικαστήριο. ∆εν µπορούµε 

να πούµε ποιος φταίει. Ούτε η Ορκωτή Λογίστρια ήταν αποσαφηνισµένη να πει ότι 

σε κάποια περίοδο συγκεκριµένη έγινε κάτι. Η πρότασή µας είναι να µεταβιβάσουµε 

στον Εισαγγελέα. Αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εµείς δεν µπορούµε να ρίξουµε 

µοµφή σε κανένα πρώην συνάδελφο. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στα λεγόµενά 

µας και να µην θίγουµε υπολήψεις γενικά. Γιατί είναι σε 30, αυτό το Ταµείο Αλλ/θειας 

είναι 30 συναπτά έτη. Έχει πορεία 30 συναπτά έτη. Και από αυτά τα 30 συναπτά 

έτη, έχουν περάσει αρκετοί συνάδελφοι στα Προεδρεία. Εγώ αυτό ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Γιώργο, έγινες σαφής. Ευχαριστούµε. Κ. συνάδελφοι, µην µιλάµε 

όλοι µαζί. 
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ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ: Θα είµαι πολύ σύντοµος. Κώστας Ζουρδός λέγοµαι, από 

τη ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, και η δική µας πρόταση ήταν να πάει το 

θέµα στον Εισαγγελέα. Και το επιχείρηµα είναι ένα απλό και κατανοητό. Όχι για 

θέµα ευθυνών, δεν γνωρίζουµε ποιος έχει ευθύνες, µπορεί να µην έχει κανένας. ...το 

Ταµείο, όπως είπε µπήκε µέσα το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ κ.λπ. Αλλά επειδή πρέπει να 

καθαρίσει η ηθική υπόσταση του Συλλόγου, να µην υπάρχει καµία κηλίδα γι’ αυτό 

και του Συλλόγου και του Ταµείου, πρέπει η υπόθεση να πάει στον Εισαγγελέα, 

παρόλο που νοµικά ενδεχοµένως να έχει προβλήµατα. Το µόνο που ήθελα να 

σηµειώσω, και κλείνω, επειδή στην πρότασή σας κ. Πρόεδρε έχει και ένα δεύτερο 

σκέλος, το οποίος όµως έχει µια αντίφαση και πρέπει να προσεχθεί και ίσως ο κ. 

Καραµολέγκος σαν πιο ειδικός να µας το πει. Αν πάει η υπόθεση στον Εισαγγελέα, 

µέχρι να αποφασίσει θα πάρει κάποιο χρόνο, χρόνια. ∆εν µπορούµε να δίνουµε 

χρήµατα ταυτόχρονα, γιατί όταν πάρει την απόφαση ο Εισαγγελέας θα µείνεις πίσω 

δυστυχώς από χρήµατα. Λυπάµαι που το λέω για συναδέλφους εξαιρετικούς που 

έχουν καταβάλει 30 χρόνια εισφορές, αλλά δυστυχώς προσπαθώντας να λύσουµε 

ένα πρόβληµα θα δηµιουργήσουµε δύο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστούµε πολύ. Θέλω αν... να διαβάσετε από τα πρακτικά 

για τον κ. Λιθόπουλο, αυτό που είπε ο Νικήτας... 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: Ούτε ο κ. Λιθόπουλος, ούτε ο κ. Παπαϊωάννου ήταν 

στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση. Η προηγούµενη Γενική Συνέλευση και τα 

πορίσµατα που σας διαβάσαµε πριν και άµα προσέχατε, γιατί ακούω κάποιες 

προτάσεις, που όντως ορθά ο κ. Κούβαρης είπε να είµαστε προσεκτικοί. Ξέρετε τι 

λέει το πόρισµα; Ότι επειδή αποζηµιώναµε µε 30 και 45% βάσει του καταστατικού, 

δηµιούργησε ένα τεράστιο έλλειµµα, αυτό συνέχεια που πήγαινε και 

αποζηµιωνόντουσαν και αποζηµιωνόντουσαν και αποζηµιωνόντουσαν και 

αποζηµιωνόντουσαν. Και δεν έµπαιναν καινούργια µέλη, αλλά ήταν λίγα τα µέλη και 

γινόντουσαν λιγότερα, όλο και λιγότερα, όλο και λιγότερα. Και αναφέρει ακόµα ότι 

δεν βρήκε παραστατικά από το 2003 έως το 2011. Αυτά δεν µπορώ να σας 

απαντήσω που πήγαν γιατί δεν υπήρχαν. Εµάς µας παρέδωσαν καινούργια βιβλία. 

Περιµένετε να ολοκληρώσω. Εγώ παρέλαβα και η ∆ιοίκηση του Συλλόγου 

καινούργια βιβλία. Καινούργια βιβλία παραλάβαµε, ακριβώς τα έχουµε.  

Κα Καψοκόλη, να ζητήσετε τον λόγο µετά και πριν ζητήσετε να πάρετε λόγο, να 

πάτε να υπογράψετε πάνω στο βιβλίο παρουσίας για να µπορείτε να πάρετε τον 

λόγο. Να είστε καλά. 
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Λείπει όντως. Λείπουν απ’ το 2003 έως το 2011. Το ξανατονίζω. Παραλάβαµε 

καινούργια βιβλία, θεωρηµένα το 2011 από την Εφορία και για το Ταµείο του 

Συλλόγου και για το Ταµείο Αλλ/θείας και καινούργια τριπλότυπα, χιλιάδες 

καινούργια τριπλότυπα και για τα δύο ταµεία. Από εκεί και πέρα όποιος θέλει, το 

είχαµε πει και στην άλλη Γενική Συνέλευση, τα λέω για να τα ακούει και ο κ. 

Παπαϊωάννου. Εγώ αυτά που παραλάβαµε σαν ∆ιοίκηση του Συλλόγου έχουµε 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής µε κάθε λεπτοµέρεια του τι έχουµε 

παραλάβει. Τα οποία όλα αυτά που σας λέω τα αναφέρει, τα έχουµε εδώ µπροστά. 

Όποιος θέλει όµως µπορεί να ενηµερωθεί, και στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση 

σας το είπαµε, να έρθετε να πάρετε, το µοιράσαµε ήδη, να έρθετε να πάρετε το 

πόρισµα της Ορκωτού Λογίστριας. Εµείς επειδή δεν έχουµε άλλη δυνατότητα, ούτε 

είµαστε Εισαγγελείς, ούτε δικαιοσύνη, ούτε να ψάξουµε να βρούµε τι, εµείς αυτό που 

έχουµε να κάνουµε και η καθαρότητα της θέσης µας και η εντιµότητά µας είναι να 

πάει στον Εισαγγελέα και µετά ο Εισαγγελέας, που είναι το αρµόδιο όργανο, η 

Ελληνική ∆ικαιοσύνη, που είναι το αρµόδιο όργανο, ας ψάξει να βρει, να 

τοποθετηθεί, αν βρει κάτικαι τι να κάνει. 

Τώρα το άλλο που είπε ο κ. Ζούρδος Κωνσταντίνος, αν µπορούµε να δίνουµε τα 

λεφτά, αυτό δεν το γνωρίζω να σας το πω. Θα τοποθετηθεί εδώ ο Νοµικός µας 

Σύµβουλος, αν γίνεται. Εγώ είµαι της άποψης ότι γι’ αυτούς τους ανθρώπους 

τουλάχιστον που έχουν φύγει, που το ζητάνε οι ίδιοι, όχι να τους τα δώσουµε, αλλά 

όποιος τα ζητάει να µπορεί να τα παίρνει. Γιατί είναι ήδη συνταξιούχοι 6-7 χρόνια και 

αν θα πάρει πορεία το θέµα να φάνε άλλα 6-7, θα πάµε στα 15, στα 16. Αυτά ήθελα 

να σας πω. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Να µιλήσουν οι συνάδελφοι. Να βάλουµε µία σειρά. Από αυτή 

εδώ τη σειρά υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί; Από 

την κεντρική σειρά κάποιος συνάδελφος; Κ. Λαµπράκη ελάτε να τοποθετηθείτε. 

Ελάτε. 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΒΑΣ.: Καλά, µε ακούνε και χωρίς µικρόφωνο. ∆εν χρειάζεται. Να 

πάρουµε πρώτα τα λεφτά. Αυτό το 30, 40, 41, 50, όσο είναι το ποσό και 

συνταξιούχοι και αυτοί που είµαστε εδώ, εγώ έχω κάνει δύο αιτήσεις βασικά, δεν 

ξέρω τι υπάρχουν, έχω και έναν αριθµό πρωτοκόλλου, και µετά ας προχωρήσει και 

ας γίνει ό,τι θέλει. Θέλετε να πάτε Εισαγγελέα; Πηγαίνετε. ∆εν θέλετε; ∆ηλαδή µην 

παίζουµε τώρα. Μην αρχίζω και µιλάω αργκό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστούµε πολύ κ. Λαµπράκη. Ευχαριστούµε. Κάποιος άλλος 

συνάδελφος; ∆εν είναι µέλος του Συλλόγου, είναι µέλος του Ταµείου Αλλ/θείας. 

Μπορεί να µιλήσει ελεύθερα. Βεβαίως. 

ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν είναι µέλος του Συλλόγου) Λέγοµαι Αλέκος Λιθόπουλος, στο 

Πράσινο δουλεύω 32 χρόνια. 23 χρόνια ήµουν στο Ταµείο Αλλ/θείας. Έκανα αίτηση 

και εγώ να τελειώσω, να φύγω, γιατί από αυτά ... Εγώ θέλω ό,τι είναι νόµιµο, αλλά 

αυστηρά να το διεκδικήσω. ∆ηλαδή από όταν λέει το πόρισµα όλα τα κενά σηµεία µε 

ποιο τρόπο νόµιµο µπορούµε να δούµε γιατί και ήταν αυτά τα κενά και γιατί τα 

παραλάβανε και γιατί τα συνεχίσανε; Πώς δηλαδή; Άντε πήρα εγώ για... Θέλω να 

µου πείτε, και ούτε λέω καµία µοµφή για το τωρινό ∆.Σ. Αν παρέλαβε κάτι και δεν 

είναι σωστό, γιατί το παρέλαβε; ∆ηλαδή από το ’03, το ’92 έχουµε κενό τόσα χρόνια 

και τόσα και τόσα. Γιατί το παραλάβαµε; Έβγαλε απόφαση το Χ ∆.Σ. για το 

προηγούµενο ότι ήταν εντάξει και το σβήσαµε; Έγιναν δικαστές; Και θα πάρω εγώ 

ό,τι µου δώσουν 40%; ∆εν ξέρω τι µου αναλογεί. ∆εν ξέρω πόσο µου αναλογεί. Και 

άµα ήταν 1.000, να πάρω 400€ και πήρε απόφαση για µένα, για τα λεφτά µου, που 

έχουµε όλοι τις αποδείξεις από τον κ. Καραµολέγκο απ’ την Υπηρεσία του εννοώ, 6€ 

κάθε µήνα για 25 χρόνια; Ελεηµοσύνη δεν θέλω. Όλα τα ∆.Σ. που έχουν συµµετοχή 

σε αυτό τους θέλω εδώ να πάρουν την ευθύνη. ... Πώς µπορώ να διεκδικήσω να 

µάθω ποιος φταίει και γιατί και να ζητήσουν την ευθύνη τους; Υπάρχει τρόπος; 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. : Να κάνουµε µια παρέµβαση µε βάση αυτά, για να 

βάλουµε και τη συζήτηση σε µία... Ναι, είµαι ο Νοµικός Σύµβουλος, Παναγιώτης 

Σαπουντζάκης, δικηγόρος. Είναι εύκολα τα... Να σηκωθώ κιόλας για να µην σας έχω 

πλάτη. Είναι εύλογα τα παράπονα των συναδέλφων και του κόσµου για την πορεία 

του ταµείου συνεργασίας. Επειδή αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα αυτό, από την 

αρχή το παρακολούθησα, και γι’ αυτό σωστά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο δεν 

έχει τις απαραίτητες νοµικές γνώσεις, ξέρω ότι και πιο παλιά επί προσωρινής 

διοικούσης επιτροπής προσπάθησαν επίσης να λύσουν το πρόβληµα µε τη 

συνδροµή λογιστού, όµως η προσωρινή διοίκηση δεν είχε και αρµοδιότητες, είχε 

µόνο για τις έκτακτες περιπτώσεις, όπως είχε διοριστεί απ’ το Πρωτοδικείο. Το 

παρόν όµως ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι εκλεγµένο, είχε πλέον µπροστά 

του το πρόβληµα άµεσα και έπρεπε να κάνει µια ριζική τοµή. Γι’ αυτό επελέγη η 

οδός του Ορκωτού Λογιστή, γιατί ο Ορκωτός Λογιστής είναι το πιο έγκυρο. ∆ηλαδή 

οι Ορκωτοί Λογιστές είναι αυτοί που ελέγχουν τις Ανώνυµες Εταιρείες, που ελέγχουν 

τις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που ελέγχουν τη Βουλή την ίδια, που ελέγχουν 
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τους πάντες. Ήρθε λοιπόν, ανετέθη, παρότι είναι και ένα δαπανηρό µέτρο η έκθεση 

του Ορκωτού Λογιστή, οι Ορκωτοί Λογιστές πληρώνονται. ∆εν είναι όπως... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριοι, σας παρακαλώ πολύ καθίστε. Πρόεδρε σε παρακαλώ. 

Ακούστε. Νικήτα... Νικήτα σε παρακαλώ. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.: Κύριε, ακούστε. Άκουσα. Σας άκουσα πολύ καλά. 

Αντιπαρέρχοµαι αυτά που λέτε. Όλοι καταλαβαίνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Κ. Σαπουντζάκη µισό λεπτό. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.: Αλλά σας παρακαλώ να είστε πιο ευπρεπής. Εγώ 

δεν είµαι µέλος του Συλλόγου. Είµαι Νοµικός Σύµβουλος και... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Εντάξει,  ζήτησα συγνώµη. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.: Κοιτάξτε κύριε, αν τα ξέρετε, αν κατέχετε τη σοφία 

όλου του κόσµου, εµείς όλοι εδώ δεν την κατέχουµε. Επιτρέψτε µας να µιλήσουµε. 

Και πιο ευπρεπής σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Εδώ πέρα είναι ελεύθεροι όλοι να εκφράσουν την άποψή τους. 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Εάν µε αφήσετε, θα το κάνω. Σας ευχαριστώ. Εδώ πέρα οι 

απόψεις, έστω και αν είναι διαφορετικές, θα ακούγονται. Θέλω να σας ζητήσω 

συγνώµη κύριε Σαπουντζάκη. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.: Παρακαλώ. ∆εν... Εγώ είµαι πολλά χρόνια 

Νοµικός Σύµβουλος συνδικαλιστικών οργάνων. Πρώτη φορά που τυχαίνει αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Προχωρούµε επί της ουσίας. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.: ∆εν το έχω ξαναδεί για να είµαι ειλικρινής. Στα 37 

χρόνια πρώτη φορά το ακούω. Εν πάση περιπτώσει όµως, το αντιπαρέρχοµαι. 

Συνεχίζουµε.  

Επειδή λοιπόν προέκυψε αυτό το πρόβληµα, είπαµε να µπουν Ορκωτοί Λογιστές. Η 

Ορκωτή Λογίστρια, την ακούσατε και στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση, αλλά και 

όσοι από εσάς µπορέσατε και διαβάσατε το πόρισµα, όπως επίσης ακούσατε και 

προηγουµένως απ’ το Πρόεδρο του Συλλόγου τα συµπεράσµατα στα οποία 
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κατέληξε. Τα συµπεράσµατα για διάφορους λόγους δεν είναι ασφαλή. Είναι στο 

περίπου. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αφού δεν ελύθη και επειδή εδώ έχουµε 

οικονοµικά ζητήµατα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και επειδή µπορεί να 

αιωρούνται διάφορα, γιατί µπορεί να βγει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει. Και πρέπει 

και ακόµη αυτόν που βγαίνει και λέει να τον προστατεύσουµε. Γιατί αυτός που 

ενδεχοµένως εναντίων αυτού που στρέφεται κάποια µοµφή, µπορεί να στραφεί και 

εναντίον του αν δεν αποδείξει ότι έγινε κάτι. γι’ αυτό ποια είναι λοιπόν η πιο 

ασφαλής οδός; Η διαβίβαση στο αρµόδιο πολιτειακό όργανο, που είναι ο 

Εισαγγελέας. Αυτό. ∆εν θα µεταβληθούµε, γιατί αν αφήσουµε τη Γενική Συνέλευση 

να εξελιχθεί σε ανταλλαγή κάποιων απόψεων, τα οποία όµως δεν στηρίζονται σε 

ασφαλή στοιχεία, θα δηµιουργήσουµε ένα κυκεώνα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν 

θεωρώ, και έκανα και συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, διερµηνεύοντας και 

των µελών την καχυποψία, που είναι δικαιολογηµένη, δεν το συζητώ. Από τη στιγµή 

που τα λεφτά δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν δώσει 

τα λεφτά τους, είναι απολύτως δικαιολογηµένο, και στις εποχές που ζούµε µάλιστα, 

που διάφορα ακούγονται και αιωρούνται κ.λπ., είναι απολύτως δικαιολογηµένη η 

δυσπιστία.  

Εφόσον λοιπόν ούτε ο Ορκωτός Λογιστής δεν µπόρεσε να λύσει το πρόβληµα και 

προκειµένου να µην αρπαχτούµε και µεταξύ µας και χωρίς να βγάλουµε κανένα 

αποτέλεσµα, να πάει το πόρισµα στον Εισαγγελέα, να διατάξει έρευνα, όπως 

εκείνος γνωρίζει, για να δούµε, γιατί δεν µπορούµε να πούµε στον Εισαγγελέα ότι 

διεπράχθησαν ποινικά αδικήµατα εδώ. ∆ιότι αν το πούµε χωρίς να έχουµε 

αποδεικτικά στοιχεία, θα έχουµε και εµείς πια έναντι κάποιων κάποια ευθύνη. Για να 

προστατευτεί το Σώµα, να προστατευθούν οι συνάδελφοι, πρέπει να πάει το 

πόρισµα στον Εισαγγελέας. Ο Εισαγγελέας ξέρει ... ∆εν θα του υποδείξουµε εµείς εν 

πάση περιπτώσει τι θα κάνει, αλλά υπάρχουν πραγµατογνώµονες οι οποίοι θα 

οριστούν και θα διαταχθεί η προκαταρτική έρευνα και ό,τι κρίνει εκείνος αναγκαίο για 

να φτάσουµε στα αναγκαία συµπεράσµατα. Αυτή είναι η ορθή λύση. 

Τώρα, θα σας πω. Βεβαίως υπάρχουν παραγραφές. Το είπα και την άλλη φορά. Αν 

µιλάµε για αδίκηµα σε βαθµό πληµµελήµατος είναι 5 έτη η παραγραφή και αν 

ασκηθεί ποινική δίωξη πάει µέχρι τα 8. Αν πρόκειται για κακούργηµα είναι 15. Ένα 

µόνο κακούργηµα έχει εικοσαετία, η ανθρωποκτονία. Όλα τα άλλα είναι 

δεκαπενταετία και πληµµελήµατα είναι πενταετία. 
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Αυτό όµως, ανεξάρτητα απ’ την παραγραφή, νοµίζω ότι είναι ηθική υποχρέωση 

όλων να στείλουµε το πόρισµα εκεί, ώστε να διερευνηθεί και να βρεθεί η αλήθεια, 

ανεξάρτητα από την παραγραφή ή όχι. Και αυτό είναι θέµα του Εισαγγελέα. ∆εν θα 

ερµηνεύσουµε εµείς τον νόµο, δεν θα µεταβληθούµε σε δικαστές. Είναι λάθος. 

Υπάρχει ένα άλλο όµως ζήτηµα, το οποίο το άκουσα εδώ από τις συζητήσεις. Ότι οι 

συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εισφέρει λεφτά, να πάρουν ένα µέρος. Γιατί ένα µέρος, 

το 41% όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι αυτό κατ’ αναλογίαν αυτών που έχουν εισφέρει 

αναλογεί στο να πάρουν. Αυτό είναι ένα ερώτηµα πάντως. Εγώ δεν είµαι σαν 

νοµικός απολύτως βέβαιος. Εγώ συναισθηµατικά τάσσοµαι υπέρ να πάρουν τα 

λεφτά οι συνάδελφοι, συναισθηµατικά όµως. Επειδή όµως εδώ δεν έρχοµαι να 

εκφράσω µία συναισθηµατική άποψη, η οποία είναι απολύτως σεβαστή και ενόψει 

των δύσκολων καιρών που διέρχονται οι εργαζόµενοι αυτής της χώρας. ∆εν 

χρειάζεται τώρα να κάνουµε περαιτέρω αναλύσεις, είναι πολύ δύσκολα τα 

πράγµατα. Ακόµα και το δεκάευρω, το πεντάευρω έχει αξία, σώζει καταστάσεις. 

Παρόλα αυτά όµως, νοµικά αν το εξετάσει κανείς, αφού διαβιβάζουµε στον 

Εισαγγελέα και του αναθέτουµε αυτός περαιτέρω να διερευνήσει εάν υπάρχουν 

κάποιες ποινικές ευθύνες γι’ αυτά τα πράγµατα, θεωρώ πρόωρο να µοιράσουµε 

λεφτά πριν προχωρήσει η υπόθεση. Υπάρχει επιφύλαξη. ∆εν µπορώ να δώσω.... 

Εγώ βέβαια εδώ συµβουλεύω, δεν αποφασίζω. Εσείς θα αποφασίσετε. Αλλά η 

συµβουλή η δική µου είναι επιφύλαξη προς το παρόν. Να κρατηθούµε. Να δούµε 

πώς θα πάει και αναλόγως. Είναι θέµα αυτό. Παρακαλώ. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ.: Θέλω να απευθύνω ένα ερώτηµα στον κ. 

Σαπουντζάκη, αν έχει νοµική υπόσταση η εξής πρόταση. Να δεχτούµε να πάρουµε 

αυτό το 41% αυτή τη στιγµή, µε επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας και των 

απαιτήσεών µας για τα υπόλοιπα και µετά να παραπεµφθεί η υπόθεση στον 

Εισαγγελέα. Αν µπορούµε να το κάνουµε αυτό. ∆ηλαδή να διανεµηθεί το ποσό 

τώρα, µε επιφύλαξη όµως οποιασδήποτε άλλης απαίτησης. Όχι ότι παραιτούµαστε 

των απαιτήσεων. Αυτό θέλουµε να ξέρουµε. 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. : Αυτό, κοιτάξτε, η επιφύλαξη που µπορεί να 

εκφράσει ο κάθε άνθρωπος όταν θα πάρει κάποια χρήµατα είναι δεδοµένη. Αφού 

δεν παίρνει όλα αυτά τα οποία δικαιούται, ασφαλώς και θα εκφράσει επιφύλαξη. 

Αυτό όµως δεν αναιρεί τη σκέψη την προηγούµενη που είπαµε ότι υπάρχει ένα 

ταµείο ελλειµµατικό και ανατίθεται στον Εισαγγελέα αυτή τη στιγµή να κάνει µια 

διερεύνηση του θέµατος. Όλα έχουν σχέση. Εν πάση περιπτώσει εγώ σας είπα. Αν 
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θέλετε, τώρα δεν θα προσχωρήσω σε µια... Ένα λεπτό όµως, ένας-ένας. ∆εν θα 

προσχωρήσω στην άποψη. Εγώ σας είπα συναισθηµατικά είµαι µαζί σας. Παρόλα 

αυτά νοµικά όµως έχω επιφύλαξη εφόσον ανατίθεται αυτή η υπόθεση στον 

Εισαγγελέα να ξεκινήσουµε να µοιράζουµε λεφτά αυτή τη στιγµή. Εγώ δεν λέω να 

µοιραστούν σε 10 χρόνια, αλλά να περιµένουµε λίγο να δούµε πώς θα εξελιχθεί η 

έρευνα. Αυτή είναι η άποψή µου. Το κυρίαρχο όργανο όµως είναι η Γενική 

Συνέλευση. Αυτή θα λάβει και την τελική απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Η Άννα Καψοκόλη. Έλα Άννα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: ...στην πρόταση που έκανε ο Πρόεδρος, η 

τριµελής επιτροπή εδώ. Η πρόταση που κάναµε προς το Σώµα είναι να µοιραστούν 

τα λεφτά, τα υπάρχοντα χρήµατα που υπάρχουν στο ποσοστό που τους αναλογεί 

και να µεταβιβάσουµε την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Αυτή είναι η πρόταση της 

τριµελούς επιτροπής εδώ. Να µοιραστούν τα λεφτά, να τα πάρουν οι δικαιούχοι τα 

λεφτά τους και να µεταβιβαστεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα. Αυτή είναι η πρόταση. 

Εντάξει; Γιατί υπάρχει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Γιώργο ευχαριστούµε, καταγράφηκε, ευχαριστούµε. Κα 

Καψοκόλη ελάτε εσείς για να προχωρήσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : ...η πρόταση, θα τεθεί σε ψηφοφορία. Μάλιστα, σας ενδιαφέρει. 

Θα τις συνοψίσουµε τις προτάσεις. Κ. Ζούρδο, όποτε κρίνετε εσείς όµως δεν θα 

παρεµβαίνετε. Θα µου επιτρέψετε. Θα σας δώσουµε το λόγο. Σήκωσαν οι άλλοι 

προηγούµενα. Τι θα πει σήκωσα χέρι; Σας παρακαλώ πολύ, θα σέβεστε τη 

διαδικασία. Επί της διαδικασίας λίγο.... 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΑΝΝΑ: ∆εν είχα σκοπό να µιλήσω, να µην θεωρηθεί συνέχεια ότι 

προσπαθώ να καταλύσω τη Γενική Συνέλευση, όµως θα ήθελα να ξεκαθαρίσω 

πρώτο το θέµα των νέων βιβλίων, γιατί ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, µπορεί να 

σκέφτεται και να έχει κάτι άλλο στο µυαλό του. Όταν παραλάβαµε σαν ∆ιοικούσα 

Επιτροπή από το ∆ικαστήριο τον Σύλλογο, έπρεπε να θεωρήσουµε τα παλιά βιβλία, 

άρα κ. Γαλάνη φτιάξαµε νέα βιβλία. ∆εν είναι καινούργια. ∆εν πήγαµε να καλύψουµε, 

να συγκαλύψουµε κάτι. ∆εν τα θεωρούσαν. Μα δεν ήµουν µόνη µου εκεί. Για να το 

ξεκαθαρίσω, δεν θέλω να ξανακούσω για νέα βιβλία, γιατί όταν κάποιος δεν γνωρίζει 

µπορεί να σκέφτεται διάφορα. 

∆εύτερον. Ακούω για ποσοστά. Καταρχήν το πιο σωστό είναι να µοιραστούν στους 

εργαζόµενους τα χρήµατα γιατί περνάει ο καιρός και όσο χρονοτριβούµε τόσο 
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χειρότερα ...Α∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ... έχουµε δει πόσα χρήµατα έχουν αποµείνει 

στο ταµείο; Αυτά που έχουν µείνει. Ωραία. Πόσα είναι αυτά; Πόσοι είναι οι 

δικαιούχοι; Ποιοι που παραδώσαµε;  

Κάτι άλλο. Πόσα χρήµατα είδε, πόσοι είναι οι δικαιούχοι, εγώ προσωπικά το Ταµείο 

Αλλ/θειας δεν το είχα πάρει ποτέ να το ελέγξω ή κάτι να κάνω. Τον τελευταίο καιρό 

όµως που ήρθε ο καιρός που έπρεπε να πάµε σε εκλογές και θεωρώντας ότι θα 

συνεχίσω άνοιξα κάποια βιβλία να δω, σε πολλές περιπτώσεις συνάδελφοι ενώ 

ήταν στο αλλ/θειας ή παλαιότερα ήταν, για ένα διάστηµα σταµατούσε και 

ξαναέµπαιναν το επόµενο διάστηµα µετά από 2-3 χρόνια και φαίνονταν οι άνθρωποι 

αυτοί ότι ήταν συνεχόµενα µέλη του Ταµείου Αλλ/θειας. Αυτές τις περιπτώσεις τις 

έχετε δει; Είναι όλες ελεγµένες; Πόσα είναι τα χρήµατα, ποιοι δικαιούνται και 

βεβαίως να τα δώσουµε τα χρήµατα στους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι εφικτό, δεν 

γίνονται αυτά. Και στον Εισαγγελέα να πάει, έχουν παραγραφεί. ∆ηλαδή χωρίς... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΑΝΝΑ: Βεβαίως. Μα το είπε ο δικηγόρος στην πενταετία. Εγώ Νικήτα 

είµαι µαζί σας και δεν... Αυτά ήθελα να πω. Η πρόταση ήταν του Προεδρείου. Το 

Προεδρείο θα πάρει την ευθύνη για οτιδήποτε... Εντάξει; Αυτά, τίποτα άλλο. Θα 

επανέλθω µετά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: Μισό λεπτό. Είχε πάρει τον λόγο πριν η κα 

Καψοκόλη και αναφέρθηκε σε κάποια πράγµατα. Και εγώ, επειδή δεν θέλω να 

συνεχίσει εδώ πέρα, η πρότασή µας είναι ξεκάθαρη. Αλλά όλα τα ερωτήµατα αυτά 

που έβαλε, τα έκανε ποτέ στον εαυτό της που ήταν 4 χρόνια; Γιατί δεν έψαξε εκείνη  

να βρει τι ήταν, τι δεν ήταν, γιατί ήταν; Σας ενηµέρωσε σε τίποτα 4 χρόνια; Εµείς εδώ 

σε 5 µήνες σας έχουµε κάνει τρεις Γενικές Συνελεύσεις, σας ενηµερώνουµε. Βάλαµε 

Ορκωτό Λογιστή που είναι υπεράνω απ’ όλους και απ’ όλα για να κάνει έλεγχο. Και 

τώρα ήρθε εδώ πέρα για να µας πει τι; Τι; Για τις Κονσόλες; Που µε αυτές 

καταγράφουµε τις Γενικές Συνελεύσεις; 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΑΝΝΑ : ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: Εγώ; Εγώ σε σέβοµαι πάρα πολύ, αλλά ήρθες να 

µας πεις τι; Τι έκανες 4 χρόνια, κορίτσι µου; Εσύ, ναι. Τι έλεγχο έκανες; Τι έλεγχο 

έκανες που ήσουν ταµίας και έβαλες µε κάθε επιφύλαξη την υπογραφή σου; Τι 

επιφύλαξη είχες; Τι µας λές τώρα; Ωραία, ... επιφύλαξη τι βρήκες; ∆εν βρήκες τίποτα 
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4 χρόνια; Εσύ δεν βρήκες τίποτα; Εγώ δεν ήµουν πουθενά στον Σύλλογο ποτέ. Ποτέ 

δεν ερχόµουν στον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Κ. Γαλάνη, παρακαλώ σεβαστείτε το Σώµα, σας παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ πολύ. Ο κ. Ζουρδός επί της διαδικασίας. Σας παρακαλώ πολύ και τους 

δύο. Να σας πω κάτι, συγνώµη. Το Σώµα πρέπει να πάρει µια απόφαση. Μισό 

λεπτό. Οι επί προσωπικού τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν τη λήψη απόφασης. 

Μιλάει και στους δύο. Ο κ. Ζουρδός λοιπόν, για να προχωρήσουµε να ψηφίσουµε. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ.: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΑΝΝΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ. : Θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος αν µπορώ. Μπορεί 

να µην έγινα προηγουµένως. Έκανε µια πρόταση ο Πρόεδρος, η πλειοψηφία και την 

δευτερολόγησε πιο σαφέστατα ο κ. Γραµµατέας. Λέει το Προεδρείο να µοιράσουµε 

το 41% και µετά να πάµε στον Εισαγγελέα. Λέµε εµείς να πάµε στον Εισαγγελέα και 

βλέπουµε. Ποιος είναι ο κίνδυνος µε την πρώτη πρόταση; Ότι βάζετε, κ. Πρόεδρε, 

στην απόφαση του Εισαγγελέα και το δικό σας ∆.Σ., γιατί θα πει ο Εισαγγελέας 

κακώς µοιράστηκαν τα παλιά. Ναι, η συνέλευση. Η συνέλευση είναι απόφαση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛ.: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ.: Σύµφωνοι, όποιος είναι, σύµφωνοι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ.: Έτσι δεν είπε; Σύµφωνοι. Εντάξει, ωραία. Σήµερα λοιπόν 

µοιράζουµε τα λεφτά και σήµερα πάµε την απόφαση στον Εισαγγελέα. Η απόφαση 

στον Εισαγγελέα θα βγει µετά... Ωραία και πάµε αύριο την απόφαση στον 

Εισαγγελέα. Η απόφαση στον Εισαγγελέα θα βγει µετά από ένα χρόνο, η οποία 

ενδεχοµένως να βάζει στο όριο της ευθύνης... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ. : Ναι, µισό λεπτό. ∆εν ξέρω. Βέβαια παράξενα ταυτίζεται η 

άποψή µου και µε τον Νοµικό Σύµβουλο, αλλά δεν έχει σηµασία. Συγνώµη. Η 

πρόταση λοιπόν η δικιά µας είναι να πάει το πόρισµα στον Εισαγγελέα... Εκτός του 

ότι δεν έχει ένας άνθρωπος το δικαίωµα να κάνει µια πρόταση; Του Κώστα 

Ζουρδού. Η πρόταση η δική µας είναι να πάει το θέµα στον Εισαγγελέα και όποια 

απόφαση να πάρει... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛ.: Η πρότασή µας λοιπόν είναι να πάει το πόρισµα στον 

Εισαγγελέα και από εκεί και πέρα µε βάση την απόφαση που θα πάρει, να 

προχωρήσουµε µετά για τα υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ: Ο κ. Λεπεσιώτης. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: (δεν είναι µέλος του Συλλόγου). Αγαπητοί συνάδελφοι, για να 

κατανοήσουµε, λίγο, πέντε λεπτά θα σας απασχολήσω για να κατανοήσουµε όλοι το 

πρόβληµα, και εσύ κ. Αλέκο και εσύ κ. Λαµπράκη και εσύ Νικήτα µου και όλοι οι 

υπόλοιποι. Τι έχει γίνει µε το Ταµείο Αλλ/θειας. Όταν ξεκίνησε το Ταµείο Αλλ/θειας, 

ξεκίνησε µε 100 άτοµα τα οποία έδιναν ένα ποσό κάθε µήνα. Σε αυτό λοιπόν το 

ποσό που έδιναν, κάποια στιγµή γέννησε η γυναίκα του ενός. Πήγε στο Ταµείο 

Αλλ/θειας, πήρα ένα ποσόν 500€, λέω ... νούµερα. Μετά αυτός αρρώστησε. 

Ξαναπήγε στο Ταµείο Αλλ/θειας, πήρε κάποια χρήµατα. Όταν αυτός ο 

συγκεκριµένος κύριος πήγε να συνταξιοδοτηθεί, εκτός από αυτά τα χρήµατα που 

πήρε τότε, πήρε και τα χρήµατα που είχε δώσει µε ένα επιτόκιο, αυτό είναι το 

βασικό, µε ένα επιτόκιο 35%. Αυτό το επιτόκιο, δηλαδή είχε δώσει 100; Πήρα συν 

35%. Αυτό το επιτόκιο λοιπόν όσο περνούσαν τα χρόνια, το λέει το πόρισµα, όσο 

περνούσαν τα χρόνια έφτασε στις µέρες µας να είναι µηδενικό. Αυτό το επιτόκιο δεν 

άλλαζε, άρα οι παλαιοί συνάδελφοι που έδιναν τα 5 ή τα 6€, όταν έφυγαν πήραν 

πολλαπλάσια χρήµατα από αυτά που θα έπρεπε να δίνουν. Αυτό αναφέρει το 

πόρισµα. Πέρα από τα άλλα τα σκοτεινά σηµεία που αναφέρονται στο πόρισµα. 

Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους σας. Υπήρχαν µεγάλες αποδώσεις, 

υπήρχαν χρήµατα που έπαιρναν οι συνάδελφοι όταν παντρεύονταν... ∆εν τα 

αφαιρούσαν από το τέλος όταν έφευγαν στη σύνταξη, µε αποτέλεσµα αυτοί οι 

συνάδελφοι να έχουν πολλαπλάσια ωφεληθεί από εσάς τους τελευταίους. Γιατί 

µοιραία εσείς είστε οι τελευταίοι. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα. 

Ακούστηκαν εδώ δύο προτάσεις. Η µία πρόταση είναι της επιτροπής, η οποία λέει 

αυτή τη στιγµή το Ταµείο µας έχει 220.000 περίπου, λέω. Αυτά τα χρήµατα... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Πόσα χρήµατα έχει; 140.000 λοιπόν. Αυτές οι 140.000 πώς θα 

µοιραστούν; Εσύ κ. Αλέκο Λιθόπουλε που έχει δώσει 1.000€, θα πάρεις 400€. Εσύ 

κ. Νικήτα που έχεις δώσει 2.000€, θα πάρεις 800€. Κάποιος άλλος συνάδελφος, 

αναλογικά ναι, αναλογικά θα πάρετε κάποια χρήµατα. Αυτό είναι η µία περίπτωση 

και η πρόταση που γίνεται. 
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Εάν πάτε στον Εισαγγελέα και ακολουθήσετε την άλλη πρόταση της ∆ΑΣ, ναι µεν η 

υπόθεση θα πάει στον Εισαγγελέα, αλλά εκεί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Καταρχήν 

επειδή αυτό το ταµείο είναι ταµείο 30 χρονών, σας ενηµερώνω και να είστε σίγουροι 

ότι λόγω ελλείψεως στοιχείων δεν θα βρεθεί τίποτε άλλο. Τσάµπα θα πάτε στον 

Εισαγγελέα. Θα περάσουν δύο και πιθανόν και περισσότερα χρόνια, θα δεσµεύσει 

τον λογαριασµό ως που να βγει η απόφαση του Εισαγγελέα και δεν θα πάρετε 

τίποτα. Εδώ όπως είστε βγάλε µία απόφαση, εάν θέλετε να την στείλετε την 

απόφαση στον Εισαγγελέα, καλώς, δικαίωµά σας. Αλλά πάρτε ό,τι έχετε να πάρετε, 

κάλιο πέντε και στο χέρι λέει ο λαός µας, παρά να περιµένετε άλλα δύο χρόνια για 

να πάρετε τα ίδια που θα πάρετε και τώρα. Αυτό έχω να σας πω. 

Αυτά προς ενηµέρωσή σας. Οι περισσότεροι γνωριζόµαστε. Είµαι ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Λεωνίδας, του ηµεροµίσθιου προσωπικού, του µικρού Συλλόγου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Λιθόπουλος και η Άννα για να το κλείσουµε. Εντάξει. Ναι, 

ακριβώς. 

ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να συµπληρώσω µόνο... ∆εν θα επαναλαµβάνοµαι. Ήµουν 

και στο Ταµείο Αλλ/θειας 23 χρόνια, άµα ... είναι λίγα, πρόβληµά σου. Και είµαι στον 

Σύλλογο Εργαζοµένων του Λεωνίδα, άσχετο τώρα αυτό, έτσι; Του Ηφαίστου.  

Συµφωνώ να πάρουµε αυτά που λένε ό,τι µπορούµε τώρα και ταυτόχρονα στον 

Εισαγγελέα, για να µην πάει η απόφαση του Εισαγγελέα και δεσµεύσει τα λεφτά 

µας, αυτά που έχουµε, όσα έχουµε. Αλλά ένα πράγµα θέλω να ξέρω. Εκτός από τα 

λεφτά, γιατί ζητιάνοι δεν είµαστε, είναι λεφτά µας, εγώ προσωπικά και πιστεύω οι 

περισσότεροι θα ήθελαν να ξέρουν ποιοι πονηροί από εµάς πήραν και αν υπάρχει 

τρόπος να µάθουµε αν ο Λιθόπουλος που ήταν Πρόεδρος πριν από µία τριετία, δύο, 

τρεις, πέντε, δέκα, που πέρασαν αυτά τα 30 χρόνια, και να µην φύγει από εδώ 

πονηρός και να γελάει µε τα λεφτά µας. Να ξέρουµε και να φύγει µε τη λέζα του 

ψεύτη, του κλέφτη και οποιουδήποτε. Μην µας δουλεύει κιόλας. Μπορεί στα 5 

χρόνια να παραγράφηκε νοµικά και τυπικά... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν βγήκε απόφαση. Εγώ θέλω την νόµιµη διαδικασία, µε τον 

Εισαγγελέα που πρότειναν και να µοιράσουµε και επίσηµα, λόγια άµα πούµε έτσι, 

κινδυνεύουµε και δεν θα γίνουµε δικαστές. Αλλά θέλω ό,τι µπορούµε να 

µοιράσουµε, αυτά που δικαιούται ο κόσµος και ταυτόχρονα να γίνει και η 

παρέµβαση στην Εισαγγελέα, η αίτηση, τι γίνεται, αλλά θα ήθελα τα κενά όλα και οι 
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παρατυπίες, αν υπάρχει νόµιµος τρόπος, να µάθουµε και το πόρισµα του 

Εισαγγελέα να µαθευτεί. Ποιοι, πώς και πότε έφαγαν τα λεφτά τα δικά µας. Νόµιµα 

γίνεται; Μπορώ να ρωτήσω και τώρα τον ... και τον Νοµικό µας Σύµβουλο; Ναι, 

νόµιµα να τα ζητήσουµε, το πόρισµα, για να µάθουµε εδώ, γιατί έχουµε τη φήµη µας 

εδώ. ∆εν είναι 5 χρόνια και ένα και δύο. Πολλοί από εµάς είµαστε από 25 έως 35 

χρόνια. Να µην φύγουν ... και πονηροί και γελάνε οι κλέφτες µας, γιατί έγινε κλοπή 

µε τα λεφτά µας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Μισό λεπτό κ. συνάδελφοι. Είπαµε και στην αρχή να µην έχουµε 

ακραίες τοποθετήσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι οι απόψεις του συναδέλφου 

Λιθόπουλου είναι προσωπικές του. ∆εν εκφράζουν ούτε το Προεδρείο, αλλά ούτε και 

τη συνέλευση. Όλοι έχουµε το τεκµήριο της αθωότητας και εφόσον αποδειχτεί κάτι, 

τότε θα πούµε για κλέφτες και ψεύτες. Θα ήθελα να τονίσω κάτι. είναι προσωπική 

άποψη και θα προχωρήσουµε. Κάτι τελευταίο. Εντάξει, εντάξει.  

Θα ήθελα να τονίσω κάτι που άκουσα µε πολύ προσοχή από την Ορκωτή 

Λογίστρια, ότι το εγχείρηµα ήταν πάρα πολύ σοβαρό για να το χειριστούµε µε 

ερασιτεχνισµό. ∆ηλαδή απ’ τη στιγµή που θέλαµε να κάνουµε µία σοβαρή δοµή, 

όπως είναι το Ταµείο Αλλ/θειας, θα έπρεπε να το στελεχώσουµε µε τους 

κατάλληλους επιστήµονες, δηλαδή τους αναλογιστές, τους λογιστές, ενδεχοµένως 

βεβαίως. Εµείς λοιπόν τι κάναµε; ∆εν το φανταστήκαµε, δεν ξέρω τι οδήγησε σε 

αυτή την επιλογή, το αφήσαµε έτσι, σε κάποιο συνάδελφο που δεν είχε και σχέση µε 

τα οικονοµικά. ∆ίναµε, η αναλογιστική µελέτη της ιδρύσεως προέβλεπε επιτόκιο 

30%, το επιτόκιο στο πέρασµα των χρόνων έπεσε στο 15, στο 10 ή στο 2%. Όπως 

αντιλαµβάνεστε δηµιουργήθηκε µια τεράστια οικονοµική τρύπα. ∆εν είναι ανάγκη να 

κλέψει κάποιος, από µόνο του το σύστηµα δηµιουργεί ελλείµµατα που δεν µπορούν 

να αναπληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι προτροπή, απλά είναι κάποιες 

σκέψεις δικές µου που τις λέω δυνατά. Για να τελειώσουµε... 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΑΝΝΑ : Να κάνω και µια άλλη πρόταση; Να κάνω µια πρόταση που 

την είχα κάνει στο πρώτο, αν θυµάστε στην 1η Γενική Συνέλευση. Μπορεί όπως 

παλαιότερα το Απεργιακό Ταµείο ήρθε και ενσωµατώθηκε µε το ταµείο του 

Συλλόγου, εµείς λοιπόν, η διορισµένη από το δικαστήριο προσωρινή ∆ιοίκηση, η 

άχρηστη διοίκηση όπως ακούστηκε, µαζέψαµε κάποια χρήµατα. Αυτά τα χρήµατα 

που µαζέψαµε λοιπόν και είναι στο δεύτερο ταµείο του Συλλόγου, µπορεί το ταµείο 

του Συλλόγου να επιδοτήσει µέχρι ενός σηµείου το Ταµείο Αλλ/θειας. Έχει ξαναγίνει. 

Γιατί να µην πάρει ο κόσµος; Τα χρήµατα των εργαζοµένων είναι ιερά. ∆εν πρέπει 
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κανείς να χάσει µία δραχµή. Τα χρήµατα πρέπει να δοθούν, όσα και να είναι. Εάν 

λέτε, εγώ δεν έχω λόγους, αν είναι 40%, 41%, 42%, ας βάλει και ένα ποσόν ο 

Σύλλογος, οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήµατά τους, να είναι όσο γίνεται λιγότερο το 

έλλειµµα γι’ αυτούς, γιατί είναι χρήµατα που έχουν καταβάλει.  

Και ένα τελευταίο. Όποιος θέλει έχει το δικαίωµα να πάει µόνος του στον 

Εισαγγελέα. Ο Σύλλογος να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, το θεωρώ ότι δεν είναι 

σωστό. Ή δίνετε τα χρήµατά σας... ∆εν είναι σωστό στο εξής. Όποιος πάρει τα 

χρήµατά του, µπορεί να πάει στην Εισαγγελέα να κάνει ό,τι θέλει. Το πιο σηµαντικό 

είναι ο κόσµος να πάρει τα λεφτά του. ∆ηλαδή το ένα ταµείο να βοηθήσει το άλλο και 

ο κόσµος να πάρει τα χρήµατά του. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Τώρα να ρίχνουµε 

µοµφή σε σένα, σε µένα, στον κύριο ή στον άλλον, δεν... Κοίταξε να δεις. ∆εν ρίξαµε 

σε κανέναν. Πάντα έτσι λέµε, όµως εδώ ακούστηκαν διάφορα πράγµατα. ∆εν ήρθε 

κανείς αόρατος. Ορατοί ήταν αυτοί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Νοµίζω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Καταρχήν θέλω να απευθυνθώ στον φίλτατο Κούβαρη 

Γιώργο και να πω ότι δεν έχω µοµφή για κανέναν και για τίποτα. Και πρωτίστως για 

το τελευταίο Προεδρείο και για το προηγούµενο, το οποίο δεν µπορούσε να κάνει 

και τίποτα εξάλλου. Γι’ αυτό είπα κιόλας ότι υπάρχει διαχρονική ευθύνη στις 

διοικούσες επιτροπές του ταµείου. Εντάξει; 

Τώρα εάν, φίλε µου Λεπεσιώτη Χρήστο, δεν είναι το θέµα να πάρουν απλώς τα 

λεφτά. Είναι αυτό που είπαµε, ότι υπάρχουν και ευθύνες. Υπάρχουν και ευθύνες οι 

οποίες τι είναι; Το λέει το καταστατικό. Κάποιο... Ναι, αν παραγράφηκαν θα το βρει ο 

Εισαγγελέας. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Και ο Ελεγκτής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αυτή ήταν η 

πρόταση. Να, ορίστε, κάνε την πρότασή σου. Γιατί δεν την κάνεις, ∆ηµήτρη µου; 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ : να πάει το θέµα στον ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Ωραία. Εγώ έκανα µία πρόταση, την οποία... Θέλω να 

είναι συµπληρωµατική µε αυτή του Προεδρείου του ∆.Σ., την οποία... Εάν είναι και 

αυτό σαν συµπλήρωµα, δηλαδή να πάει και στο ένα και στο άλλο. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: Μισό λεπτάκι. Αυτό που κάνεις τώρα, λες κάνεις 

µια πρόταση. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουµε. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Θα την πεις στον µικρόφωνο, Γιώργο, θα την πεις στο 

µικρόφωνο. Να τελειώσω; ... Την πρότασή µου την είπα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Μπράβο. Μοµφή λοιπόν προς κανέναν, για να 

ξεκαθαρίζουµε. Εντάξει; Ωραία. Σας βοηθάω. Αυτό που ήθελα να πω µόνο, να 

τονίσω, είναι το εξής, γιατί ο φίλος µου ο Χρήστος Λεπεσιώτης είπε ότι µπορεί να 

παραγραφούν, µπορεί να πάρουµε τώρα τα λεφτά µας και ας πάρουµε τώρα αυτό 

το ποσοστό, να τελειώσουµε κ.λπ. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ: Το καταλάβαµε Χρήστο µου, το καταλάβαµε. Το έχουµε 

καταλάβει. Αλλά γι’ αυτό κάποιοι έχουν ευθύνη. Και όπως είπε ο φίλτατος κος 

Λιθόπουλος εκεί, πρέπει να µην φύγουν από εδώ µέσα χωρίς τη ρετσινιά. Εντάξει; 

Αυτό. Ψηφοφορία επί όλων.... 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέγοµαι ∆ηµήτρης Ζησιµόπουλος. Είµαι συνάδελφος και 

καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγµή µας χωρίζει ένα πράγµα. Είναι µερικοί συνάδελφοι 

που θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους τώρα, είναι πολύ απλό, και είναι και µερικοί 

συνάδελφοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα πάρουν τα λεφτά τους, ή 

τους ενδιαφέρει, αλλά τους ενδιαφέρει πιο πολύ να αποδοθούν οι ευθύνες που 

διαχρονικά φαίνονται. Αυτό είναι το βασικό. 

Όσον αφορά για το σχόλιό µου που έκανα για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση για τον ελεγκτή, 

καταλαβαίνω ότι αφού πάει στον Εισαγγελέα, θα τη διαβιβάσει και στον Ελεγκτή. 

Αυτό το θέµα όµως, επειδή δεν το ακούσαµε καθόλου, και επιπλέον φαίνεται 

διάθεση εδώ να υπάρχει να µην πάει στον Εισαγγελέα το θέµα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το εξηγήσω γιατί το λέω παιδιά αυτό. Γιατί ακούµε ότι µπορεί 

να παγώσουν οι λογαριασµοί, οι συνάδελφοι φοβούνται ότι µπορεί να µην πάρουν 

τα λεφτά τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Εφόσον πάει στον Εισαγγελέα και διαπιστωθούν ποινικά 

κολάσιµες πράξεις, θα διαβιβαστούν εκεί που πρέπει να διαβιβαστούν και 

προφανώς στον Ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν... 
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Πάµε στην ψηφοφορία. Υπάρχουν λοιπόν... Παρακαλώ, πείτε µας. Τόση ώρα σας 

παρακαλάµε τώρα, πείτε µας, ορίστε. Μα δεν µπορούµε να τελειώσουµε; Τόση ώρα, 

ακούστε συναδέλφισσα, τόση ώρα ζητάω ποιος θέλει να µιλήσει. ∆εν σηκώσατε 

χέρι. Μπαίνετε, βγαίνετε και τώρα ήρθατε να τοποθετηθείτε. ∆ηλαδή συγνώµη. 

ΡΕΪΣΗ: Με λένε Ρεΐση Μαργαρίτα. Είχα εκλεγεί στη ∆ιοίκηση µε το ψηφοδέλτιο της 

∆ΑΣ. Έχω αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Είµαι µέλος ακόµα όµως, δεν έχω 

διαγραφεί απ’ το Σωµατείο. Βάσει της εργατικής νοµοθεσίας έχω δικαίωµα να είµαι 

ακόµα µέλος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η πρότασή µας είναι ολοκληρωµένη 

γιατί; Γιατί θέλουµε, κατά την άποψή µας, έτσι προστατευόµαστε όλοι οι συνάδελφοι 

και κυρίως αυτοί που σήµερα θα πάρουµε εδώ την µία ή την άλλη απόφαση. Γιατί 

από τη στιγµή που απ’ ό,τι φαίνεται συµφωνεί το Σώµα να πάει η υπόθεση στον 

Εισαγγελέα και αυτό λέµε και εµείς, µπορεί να βρεθούµε υπόλογοι εµείς σήµερα σαν 

Σώµα και η ∆ιοίκηση γιατί µοιράσαµε τα χρήµατα που παραλάβαµε σαν ταµείο στο 

Ταµείο Αλλ/θειας. Από τη στιγµή που βάζουµε τον Εισαγγελέα να διερευνήσει την 

υπόθεση, βάζουµε αυτή την παράµετρο και για να είµαστε καλυµµένοι καλό θα είναι 

να µετρήσουµε την απαρτία µας, µην µας ακυρωθεί καµία απόφαση που θα 

πάρουµε εδώ, να µετρήσουµε την απαρτία µας, αν έχουµε την απαρτία βάσει του 

καταστατικού µας µε την τρίτη που έχει γίνει και όλα αυτά. Και το βάζουµε αυτό, γι’ 

αυτό λέµε από τη στιγµή που θέλουµε όλοι απ’ ό,τι φαίνεται να πάει στον 

Εισαγγελέα, γιατί πρέπει πραγµατικά να αποδοθούν ευθύνες, ξέρουµε πολύ καλά 

ότι τα λεφτά δεν θα βρεθούν. Είναι χαµένοι οι συνάδελφοι που έδιναν όλα τα χρόνια 

τα χρήµατά τους. ∆εν θα πάρουν τα χρήµατά τους, αλλά πρέπει να αποδοθούν 

ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Γι’ αυτό βάλαµε αυτή την παράµετρο να µην παρθεί 

απόφαση να µοιραστούν τα λεφτά, να µην βρεθούµε υπόλογοι και εµείς στον 

Εισαγγελέα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Οι συνάδελφοι φεύγουν. ∆εν θα µπορέσουµε να µιλήσουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ... Μαρία λέγοµαι. Νοµίζω έχουµε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ας 

µπουν οι προτάσεις να ψηφίσουµε τα τελειώνουµε. Ποια πρόταση θέλουµε. Αλλά να 

τις ανακοινώσουν σωστά και ανάλογα να πούµε τι ψηφίζουµε, να τελειώνουµε βρε 

παιδιά, δεν γίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Η πρώτη πρόταση νοµίζω και είναι και η κυρίαρχη, να 

παραπεµφθεί το θέµα στον Εισαγγελέα. Η πρώτη πρόταση είναι αυτή, όπως την 

διατύπωση τη τριµελής επιτροπή του Συλλόγου. Να την ξαναπείτε Πρόεδρε. ... εδώ 

ήθελα κ. Σαπουντζάκη να σας ρωτήσω κάτι. από τη στιγµή που διαπιστώνουµε 
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έστω και υπόνοιες έκνοµης ενέργειας και προχωρήσουµε στο µοίρασµα χρηµάτων, 

νοµίζω ότι γινόµαστε και εµείς συνυπεύθυνοι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: Να διευκρινίσουµε κάτι για κάποιους 

συναδέλφους που είναι στο ∆.Σ. και έχουν κάποιους ενδοιασµούς, κάποιες φοβίες 

κ.λπ. Τη διαχείριση του Ταµείου Αλλ/θειας και το βάρος το παίρνει η τριµελής 

επιτροπή. Εντάξει; ∆εν είναι όλο το ∆.Σ. του Συλλόγου, είναι η τριµελής επιτροπή τη 

διαχείριση. Και είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: ∆εν σου είπα για ηθικό. Εντάξει. Ναι, δίκιο έχεις. 

Όχι, δεν το είπα για εσάς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την πρόταση σε παρακαλώ Γιώργο.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ.: Η πρόταση της τριµελούς επιτροπής είναι να 

µοιραστούν τα λεφτά στο ποσοστό που αναλογεί βάσει του αποθεµατικού του 

ταµείου, γύρω στο 41% είναι. Βέβαια εκεί περιµένουµε κάποιες διευκρινίσεις από 

πάνω κ.λπ., από το... Τέλος πάντων, θα τα πούµε αυτά. Και να µεταβιβαστεί το 

πόρισµα της Ορκωτής Λογίστριας και τα στοιχεία στον Εισαγγελέα. Εντάξει; Αυτή 

είναι η πρόταση της τριµελούς επιτροπής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Υπέρ. Μισό λεπτό. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Καθίστε κάτω. Η δεύτερη πρόταση. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Πρόεδρε, διάβασε σε παρακαλώ το καταστατικό για να 

προχωρήσουµε σε ψηφοφορία. Εάν το απαγορεύει το σχετικό άρθρο, δεν θα 

ψηφίσουν. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Υπήρχε απαίτηση να ψηφίσουν και άλλα µέλη των άλλων συλλόγων.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ: Να κάνουµε τροποποίηση µε δικαίωµα ψήφου, 

θέλουµε τα 4/5 και θα πάµε σε 50 χρόνια τούρκικα. Έλα εδώ τώρα. Πού πας; 

Μπορείς να έρθεις εδώ; ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. ∆εν είναι έτσι. Έλα εδώ να τα 

ακούσεις. Όχι, δεν είναι. Σε παρακαλώ, θα µας πεις και φασίστες, επειδή δεν 

µπορείς να ψηφίσεις βάση του καταστατικού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος είναι 

ο φασισµός; Ποιος είναι ο φασισµός κοπέλα µου; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ: Κ. συνάδελφοι, Γιώργο κάτσε κάτω. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ: Επειδή πάµε δηµοκρατικά είναι φασισµός; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Καθίστε κάτω. Γιώργο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι προσεκτική, 

σε παρακαλώ. Άκουσέ µε σε παρακαλώ. Είσαι λάθος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.: Η πρώτη πρόταση ήταν της τριµελούς και η δεύτερη 

πρόταση είναι της ∆ΑΣ για να τελειώνουµε. Εµείς λέµε λοιπόν να πάει το θέµα στον 

Εισαγγελέα, να βγει το πόρισµα και µετά να µοιραστούν τα λεφτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Για την πρώτη πρόταση ποιοι ψηφίζουν υπέρ; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ να καταµετρηθούν. Κ. συνάδελφοι, όσοι 

είναι υπέρ για την πρώτη πρόταση, να κρατήσουν τα χέρια ψηλά σας παρακαλώ. 

24. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς.  Το 1/5 χρειαζόµαστε σήµερα. Κύριοι, µισό λεπτό να 

καταµετρηθούν. Ακούστε κύριοι. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ηρεµήστε, γιατί θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική πλέον ψηφοφορία. 

Πόσους ψήφους είχε η πρώτη; 23 ψήφοι υπέρ ήταν για την πρώτη πρόταση. 23 

υπέρ. Πάµε για τη δεύτερη. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Είναι γραµµένοι επάνω. Βεβαίως και είναι επάνω. ∆εν έχει 

ψηφιστεί η δεύτερη, θες την τρίτη εσύ; Περίµενε. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ονοµαστική ψηφοφορία. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα ήθελα να 

παρακαλέσω να µείνουµε στη θέση µας για να γίνει µια διαδικασία ψηφοφορίας. 

Θέλω να υπενθυµίσω σε κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει 

από τον Σύλλογο, ότι το καταστατικό του Συλλόγου ήταν συνυφασµένο µε το 
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καταστατικό του Ταµείου Αλλ/θειας. Είναι ρητά γραµµένο µέσα στον Σύλλογο, µέσα 

στο καταστατικό του Συλλόγου, ότι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου... 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επαναλαµβάνουµε, γιατί πρέπει να ψηφίσουµε. ∆εν 

µπορούµε να ψηφίσουµε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συνάδελφοι, δεν υπάρχει απαρτία. ∆εν µπορούµε να ψηφίσουµε.... το 

καταστατικό µας. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ακούστε µε λίγο. Από τη στιγµή που δεν είναι ικανός ο αριθµός, 

οποιαδήποτε απόφαση και αν παρθεί, είναι άκυρη. Το καταλαβαίνετε; Ο καθένας θα 

την ακυρώσει. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : ...να γίνει ψηφοφορία, δεν είναι... 

Τη στιγµή της ψηφοφορίας των προτάσεων δεν υπήρχε απαρτία, δηλαδή στην 

αίθουσα βρίσκονταν λιγότερο από 50 µέλη ενώ µε βάση το καταστατικό µας θα 

έπρεπε να είναι τουλάχιστον 108. ∆εν έγινε ψηφοφορία και η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση διακόπηκε στο πρώτο θέµα. Βάση του καταστατικού του Συλλόγου µας, 

θα ανακοινωθούν νέες ηµεροµηνίες για νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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