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Β΄ . Γ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/04/2016   

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 του καταστατικού, πραγµατοποιήθηκε η ∆εύτερη 

Γενική Συνέλευση στις 20-04-2016 µε απαρτία 154 µελών. 

 

                                     ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ  Άρθρου 18ο  ΠΑΡ. 1  

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ. 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 11 του Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης µε 

την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει 

διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης 

απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονοµικά 

τακτοποιηµένων µελών. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση µέσα 

σε διάστηµα από δύο (2) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες η συνέλευση κατά την οποία 

είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονοµικά τακτοποιηµένων 

µελών. 

Απαγορεύεται η συµµετοχή µέλους του Συλλόγου στις συνελεύσεις και στις 

ψηφοφορίες µε οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. 
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Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20.4.2016 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακοίνωση των αποφάσεων του ∆.Σ. τις 8/12/2015,  01/02/2016 & 08-

03-2016 που αφορούσαν την διαγραφή µελών από το Σύλλογο  

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. 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το  Ταµείο Αλλ/θείας, 

κατόπιν της ολοκλήρωσης του οικονοµικού ελέγχου από την ορκωτή 

λογίστρια Κα Ζαβαγιάννη Ηλιάδα 

ΘΕΜΑ 6ο: Ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου για την 48ωρη απεργία που θα 

πραγµατοποιηθεί µε θέµα το ασφαλιστικό. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ: Σας έχουµε καλέσει για κάποια θέµατα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

... για το διοικητικό απολογισµό, για κάποιες διαγραφές µελών και ένα καίριο 

πρόβληµα που είχαµε εδώ και πολλά χρόνια, ήταν σε στασιµότητα, για τo Ταµείo 

Αλληλοβοηθείας. Είναι εδώ µαζί µας και η ορκωτή λογίστρια κα Ζαβαγιάννη και ο 

νοµικός µας σύµβουλος κ. Σαπουντζάκης. 

Πριν ξεκινήσουµε τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ορίσουµε τον πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης τον οποίον προτείνω τον κ. Μιχαλακάκο Νίκο. Συµφωνούµε 

όλοι; Έγινε ψηφοφορία και υπήρξε οµόφωνη απόφαση και αντιπρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χαστάς ∆ηµήτριος. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε. Έγινε 

ψηφοφορία και υπήρξε οµόφωνη απόφαση Και έναν γραµµατέα, την οποία, να σας 

πω κάτι, για να µην τρελαίνεστε ότι πρέπει να κρατάτε πρακτικά. Όλα αυτά 

µαγνητοφωνούνται. Από εκεί και µετά θα κρατάτε κάποια πρακτικά, δηλαδή µίλησε ο 

Γαλάνης, µίλησε ο ένας, µίλησε ο άλλος. Ποια κυρία θα έρθει να κρατάει τα 

πρακτικά, το ποιος µίλησε, όχι το τι λέει, το ξαναλέω, γιατί µαγνητοφωνούνται. Και 

κύριος, θέλει κανένας κύριος; Προτείνω τον Κ. ∆ηµάκο Κων/νο , Συµφωνούµε; 

Συµφωνούµε. Έγινε ψηφοφορία και υπήρξε οµόφωνη απόφαση Κ. ∆ηµάκο Κων/νο 

θα έρθετε;  

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 & 2 ο Πρόεδρος του ∆. Σ. του Συλλόγου 

Γαλάνης Κων/νος κυρήσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης 

1ο Θέµα Η∆ 

Ανακοίνωση των αποφάσεων του ∆.Σ. τις 8/12/2015,  01/02/2016 & 08-03-2016 

που αφορούσαν την διαγραφή µελών από το Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα ξεκινήσουµε τη συνέλευσή 

µας µε 1ο Θέµα την ανακοίνωση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 

12ο/15, τον 2ο/16 και τον 3ο/16 που αφορούσαν στη διαγραφή µελών από το 

σύλλογο. Εισηγητής θα είναι ο Γραµµατέας του Συλλόγου µας, ο Γιώργος 

Κούβαρης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κα Αργυροπούλου, στο ∆Σ που είχαµε κάνει, είχαµε πει τα θέµατα ποια 

θα είναι. Και είχαµε πει ότι επειδή υπάρχουν και άλλα µέλη από τους άλλους 

συλλόγους θα είναι φρόνιµο και όποιος θέλει µπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. 

∆εν έχει δικαίωµα ψήφου, ούτε γράφτηκαν πάνω στο βιβλίο. Είναι εδώ 7-8 άτοµα 

από άλλους Συλλόγους. Αν τους ρωτήσετε δεν έχουν γράφτει στο βιβλίο παρουσίας 
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των Γενικών Συνελεύσεων. Τώρα εµείς δεν µπορούµε να προσαρµόσουµε την 

Γενική µας Συνέλευση για 7-8 άτοµα. Αυτά είναι τυπικά τα θέµατα, τα οποία θα 

τελειώσουν σε ένα µισάωρο. Και θα πάρει κανονικά την ροή των θεµάτων έτσι όπως 

είναι και στην αρίθµηση. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καληµέρα και από εµένα. Κα Αργυροπούλου, θέλετε να αλλάξουµε 

την Ηµερήσια ∆ιάταξη της Γενικής Συνέλευσης; Αυτό θέλετε; Να φέρουµε σαν 1ο 

θέµα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτά τα έχουµε συζητήσει στο ∆Σ και βγάλαµε και Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Σας στείλαµε και Ηµερήσια ∆ιάταξη εννοώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχουµε πάρει απόφαση για 

έγκριση του ∆ιοικητικού και ... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆εν γίνεται έγκριση. Γίνεται ενηµέρωση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γίνεται σύµφωνα µε το αρ. 17 του Κανονισµού... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι τρίµηνη αυτή... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Συγνώµη, µπορούµε; Ένα λεπτό Γιώργο. Μπορούµε να 

συνεχίσουµε τώρα τη συζήτησή µας. Νοµίζω ότι η Ηµερησία έχει µοιραστεί. Εκτός 

αυτού µπορεί να παρίσταται ο οποιοσδήποτε για ενηµέρωσή του, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου. Το Σωµατείο µας αυτή τη στιγµή συνέρχεται σε συνέλευση µε αυτά τα 

συγκεκριµένα θέµατα. Θα πρέπει να ακολουθήσουµε τη σειρά αυτή, για να 

τελειώνουµε κάποια στιγµή. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν έρθω στο πρώτο θέµα, θα ήθελα 

να επισηµάνω το γεγονός ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι συνάδελφοι έρχονται, 

υπογράφουν και αποχωρούν. Ελπίζω να επανέλθουν στην αίθουσα. Η απαρτία έχει 

γίνει βάσει των υπογραφών. ∆εν είµαι όµως όλα τα άτοµα στην αίθουσα και αυτό 

είναι πολύ λυπηρό. Και η αδιαφορία των συναδέλφων προς τουλάχιστον ένα 

φλέγων θέµα που ταλανίζει το Σωµατείο του ∆ήµου Πειραιά εδώ και χρόνια θα 

έπρεπε να είναι τουλάχιστον η αίθουσα κατάµεστη. Έπρεπε τουλάχιστον να είναι το 

ενδιαφέρον... Τουλάχιστον γι’ αυτούς που έχουν να παίρνουν λεφτά, χρήµατα. ∆εν 

µπορώ να το καταλάβω. 
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Για την έκθεση του ορκωτού λογιστή έχουµε βγάλει φωτοτυπίες, οι οποίες µετά την 

εισήγησή µου στο θέµα των διαγραφών θα σας µοιραστούν αντίγραφα και µέχρι να 

φτάσουµε στο σηµείο του θέµατος του Ταµείου Αλληλοβοηθείας καλό είναι να τους 

ρίξετε µια µατιά.  

Το 1ο Θέµα λοιπόν είναι οι διαγραφές κατόπιν των αποφάσεων του ∆Σ  στις 

28/12/2015, 1/2/2016 και 8/3/2016 που αφορούν τις διαγραφές των µελών από τον 

Σύλλογο και σύµφωνα µε το αρ. 16 παρ. α2 του Καταστατικού του Συλλόγου µας 

ζητούµε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση για την οριστική διαγραφή των 

κάτωθι µελών: ∆ΑΡΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ, ∆ΡΟΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ΡΟΥΤΣΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΩΝΗ, ΣΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ, 

ΤΡΙΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΧΠΑΖΙ∆ΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΑ. 

Τα µέλη που αποχώρησαν από τον Σύλλογό µας είναι 16. Βέβαια τις εγγραφές δεν 

τις φέρνουµε προς την Γενική Συνέλευση, απλά σας λέω ότι είναι γύρω στις 40. Τα 

ονόµατα των εγγραφών των νέων µελών είναι γύρω στα 40. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Θα προχωρήσουµε σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός. 

Ποιοι συµφωνούν για την διαγραφή των µελών; Να σηκώσουν το χέρι τους. Λοιπόν, 

η πλειοψηφία εγκρίνει τη διαγραφή των µελών. Μπορούµε να προχωρήσουµε στο 

επόµενο θέµα. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Προχωράµε στο 2ο Θέµα. 

2ο Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης,  έλεγχος και έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισµού  του ∆.Σ. 

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

ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι για την περίοδο που έχουµε αναλάβει σαν ∆ιοίκηση του Συλλόγου 

απ’ τον 9/2015 έως 31/12/2015. Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου µας αρ. 

16 παρ. 1 όπως ισχύει µέχρι σήµερα σας παρουσιάζουµε την παρακάτω έκθεση 

που θα σας διαβάσω, η οποία αφορά τον διοικητικό απολογισµό του Συλλόγου 

Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά για το έτος 2015 και για την περίοδο απ’ τον 9/2015 

έως 31/12/2015. 

Κατόπιν της διεξαγωγής των εκλογής της 7ης Ιουλίου 2015 για την ανάδειξη της νέας 

διοικούσης αρχής του Συλλόγου Εργαζοµένων, σύµφωνα µε την παράδοση-

παραλλαβή του ταµείου του Συλλόγου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας στην νέα 
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διοικούσα αρχή πραγµατοποιήθηκε στις 22/9/2015. Πρώτο στο µέληµα της νέας 

διοικούσης αρχής ήταν να ελεγχτούν οι οικονοµικές εκκρεµότητες του Συλλόγου 

προς τα µέλη του Συλλόγου, καθώς και τα µέλη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. 

Βρέθηκαν περίπου γύρων στις 130 αιτήσεις, οι οποίες ζήταγαν να πληρωθούν για το 

Ταµείο Αλληλοβοηθείας, καθώς και για κάποια επιδόµατα που έδινε το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας.  

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας δεν ήταν 

ενηµερωµένο και δεν έχει ενηµερωθεί για τα χρηµατικά ποσά που αντιστοιχούσαν 

σε επιδόµατα γάµων, γεννήσεων, συνταξιοδοτήσεων, τα οποία είχαν µοιραστεί στα 

µέλη του. Αφού καταγράφηκαν µε αναλυτικό τρόπο τα χρηµατικά ποσά που είχαν 

δοθεί σε κάθε µέλος του Ταµείου Αλληλοβοηθείας και έγινε ο σχετικός έλεγχος στις 

εκκρεµείς αιτήσεις διαγραφής µελών απ’ το Ταµείο Αλληλοβοηθείας κάναµε την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/11/2015, όπου σας ενηµερώσαµε ότι τα χρήµατα 

δεν επαρκούν, ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας καταργείται µε απόφαση δικιά σας που 

πήραµε στις 20/11/2015, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 31/12/2015 

καταργείται το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Και θα ξεκινήσει έλεγχος, µε οµόφωνη 

απόφαση που είπαµε, από ορκωτούς λογιστές, σύµφωνα µε την απόφαση που 

είχαµε πάρει.  

Επίσης, κατόπιν σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκαν τα κάτωθι. ∆εν υπήρχαν µηνιαίες 

καταστάσεις για το τι χρήµατα πιστώνονταν στα ταµεία του Συλλόγου και του 

Ταµείου Αλληλοβοηθείας. ∆ηλαδή για να το καταλάβουµε όλοι, κάθε µήνα ο 

Σύλλογος τι έσοδο έχει; Έχει από το µητρώο µελών του τη συνδροµή του. Αυτό 

κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και µία µηνιαία κατάσταση. Τέτοιες καταστάσεις δεν 

υπήρχαν ποτέ στον Σύλλογο. Καθώς και για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, κάθε 

µήνα... 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Για ποια χρόνια µιλάµε τώρα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ µιλάω από τον 9ο τι παρέλαβα, Γιάννη. ∆εν υπάρχουν καταστάσεις, 

Γιάννη. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Ποιος ήταν ο πρόεδρος, ο γραµµατέας... 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Περίµενε, δεν έχουµε φτάσει εκεί. Κάνουµε διοικητικό απολογισµό, κ. 

Καπετανάκο, να το τελειώσουµε. Είναι άλλο µετά. Είναι άλλο. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Τα ονόµατα να ακούσουµε. 



 

8 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ποια ονόµατα; Εγώ κάνω διοικητικό απολογισµό τώρα. Γιάννη, είσαι 

εκτός θέµατος. Κάνω διοικητικό απολογισµό απ’ τον 9ο µέχρι 31/12. Συνεχίζω. Εγώ 

µιλάω για τον διοικητικό απολογισµό, τι έκανε η διοικούσα αρχή απ’ τον 9ο έως 

31/12/15. Είναι απλά τα πράγµατα. Το άλλο θέµα που θα είναι, είναι µέσα και αυτά 

τα πράγµατα. Περίµενε λιγάκι. Μη βιάζεσαι. 

Είπαµε, δεν υπήρχε µηνιαίο αρχείο µελών του Συλλόγου και Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας που να συµφωνούν µε τα χρήµατα που τους έστελναν στους 

τραπεζικούς λογαριασµούς. ∆εν υπήρχε αρχείο παραστατικών αποδείξεων απ’ το 

2003 έως το 2011. ∆εν υπήρχαν µπλοκ αποδείξεων παραστατικών που να 

παραδόθηκαν και να αναφέρονται στα προηγούµενα πρωτόκολλα παραλαβής. 

Βρέθηκαν ελάχιστες αποδείξεις, µπλοκ αποδείξεων, δεξιά και αριστερά. ∆εν 

υπήρχαν πρωτόκολλα παράδοσης για τα προηγούµενα έτη και συγκεκριµένα απ’ το 

2009 και κάτω. ∆εν υπήρχε αρχείο για τον ετήσιο έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

∆εν υπήρχαν οι αποµαγνητοφωνήσεις των παλαιότερων ∆Σ και συγκεκριµένα απ’ 

τον 5ο/2003 έως τον 9ο/2015. Βρέθηκαν κάποιες κασέτες, αλλά δεν γνωρίζουµε αν 

είναι όλες στο αρχείο και µε ποια σειρά βρίσκονται. 

Για όλα αυτά σας είχαµε ενηµερώσει και στην προηγούµενη Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση στις 20/11, το οποίο ήσασταν µέλος και γραµµατέας του Προεδρείου της 

Γενικής Συνέλευσης κ. Καπετανάκο και τα έχετε ξανακούσει αυτά που λέω. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Βέβαια. Ονόµατα θέλουµε να ακούσουµε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Συνεχίζουµε. Είναι διοικητικός απολογισµός, είπα ξανά.  

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Έπρεπε λοιπόν να δηµιουργηθεί ένας σύλλογος εκ νέου, ο οποίος να 

διοικείται και να λειτουργεί σε νοµικά πλαίσια και γι’ αυτό προβήκαµε στις κάτωθι 

ενέργειες. Τοποθετήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου τρεις υπολογιστές µε την 

βοήθεια των αρµόδιων τµηµάτων του ∆ήµου µας, ο οποίος ένας από αυτούς ήταν 

και ο κ. Καπετανάκος, ήταν ο κ. Οικονόµου, ο Φίλιππας, ο Καναβρέος, οι οποίοι µας 

βοήθησαν και αυτοί οι υπολογιστές µας παραδόθηκαν απ’ την προηγούµενη 

απερχόµενη διοίκηση. 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Πρόεδρε, µπορώ να τελειώσω την τοποθέτησή µου και µετά η κα 

Καψοκόλη αν θέλει να τοποθετηθεί ας τοποθετηθεί εκ νέου. Άµα πετάγετε ο ένας και 

ο άλλος. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ναι. Παιδιά, να τελειώνουµε κάποια στιγµή, εντάξει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ας τελειώσω εγώ και µετά συνεχίστε 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Κ. Γαλάνη συνεχίστε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Καταγράφηκαν όλα τα µέλη του Συλλόγου. Ενηµερώθηκαν και 

τηρούνται τα βιβλία µητρώου µελών. ∆ηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο µητρώου 

µελών, το οποίο και ενηµερώνεται ανά µήνα. ∆ηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο και 

για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. ∆ηµιουργήθηκε µηνιαίο αρχείο µελών και για τα δύο 

τα µέλη που διασταυρώθηκε η συµφωνία τους µε το τµήµα µισθοδοσίας για τις 

πιστώσεις στον λογαριασµό της τράπεζα. ∆ηµιουργήθηκαν mails και σελίδα στο 

Facebook για να µπορούµε να σας ενηµερώνουµε. Ξεκίνησαν οι διεργασίες για τη 

δηµιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου για αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των 

µελών µας. Αποστέλλονται καθηµερινά e-mail προς ενηµέρωση όλων των µελών, 

τόσο για τις δράσεις του Συλλόγου, όσο και για θέµατα συµµετοχής στα δρώµενα 

της κοινωνίας µας, τα οποία θα επαναλαµβάνονται κάθε µέρα από τα e-mail και θα 

τα βλέπετε. Γίνονται αναρτήσεις στο διαδίκτυο όλων των προσφορών και 

ανακοινώσεων του Συλλόγου. Ενηµερώνεται η ∆ηµοτική Αρχή για τα προβλήµατα 

των µελών µας. Συγκεντρώθηκαν νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις και 

εγκύκλιοι και τηρείται σχετικό αρχείο στο Σύλλογό µας. ∆ηµιουργήθηκε και τηρείται 

αρχείο µε όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, εισερχόµενα-εξερχόµενα.  

Κατά το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και µία Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι οποίες και µαγνητοφωνήθηκαν, 

αποµαγνητοφωνήθηκαν και τηρήθηκε το αρχείο των επίσηµων πρακτικών του ∆Σ  

και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Και ακόµα µοιράστηκαν οι 

αποµαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες στα µέλη του ∆Σ και ο κάθε ένας έχει το δικό του 

ακριβώς πρακτικό. Αρχειοθετήθηκαν τα παλιότερα ∆Σ, όσα από αυτά βρέθηκαν. 

Πραγµατοποιήθηκε ανακύκλωση των άχρηστων µηχανηµάτων του Συλλόγου, 

σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες µε τον ∆ήµο µας, µε πρωτόκολλο παράδοσης-

παραλαβής. Εξοφλήθηκε η Οµοσπονδία µέχρι και το τέλος του 2015. Έχουν 

αποκατασταθεί οι σχέσεις µας µε την Οµοσπονδία και έχουµε ενεργό δράση µε την 

ΠΟΕ-ΟΤΑ σε συνδικαλιστικά δρώµενα (πορείες, απεργίες, καταλήψεις κ.λπ.).  
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Ακόµα, σε αυτή την οικονοµική κρίση που βιώνουµε όλοι µας, µέληµα της διοίκησης 

του Συλλόγου είναι σύµφωνα µε το καταστατικό της αρ. 4 παρ. 6, η οργάνωση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων σε εξειδικευµένα θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 

νέας τεχνολογίας, τα οποία τα συνεχίσαµε από την προηγούµενη διοικούσα 

επιτροπή, τα computer και τα αγγλικά. Ακόµα, σύµφωνα µε το αρ.4 παρ. 10, ο 

Σύλλογος παρέχει, κατόπιν ειδικών προσφορών, στα µέλη του εκπτωτικά κουπόνια 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και συνεργασία µε λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο 

που ειδικεύεται στην έκδοση συντάξεων. Επίσης σας παρέχουµε σε καθηµερινή 

βάση, το είπα πριν, συνεχή ενηµέρωση για συνδικαλιστικά, εργασιακά και 

φοροτεχνικά θέµατα.  

Ακόµα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τον Νοέµβριο του 2015, κατόπιν 

προτροπής του Συλλόγου Εργαζοµένων, πραγµατοποιήθηκε Κοινή Γενική 

Συνέλευση όλων των Σωµατείων Συλλόγων στον 7ο όροφο, µε θέµα το ασφαλιστικό-

µισθολογικό, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όπου µεταξύ όλων των 

άλλων που ειπώθηκαν εκεί, ακούσαµε µέλη διαφόρων συλλόγων που εκφράστηκαν 

για την δηµιουργία ενός ενιαίου µεγάλου συλλόγου. Αφουγκρζόµενοι την άποψη 

αυτών των µελών και των συναδέλφων µας καταβάλαµε προσπάθειες για την 

υλοποίησή της, καλώντας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου µας τους 

προέδρους όλων των άλλων σωµατείων. Και ποια είναι αυτά που καλέσαµε. Το 

Σωµατείο Οδηγών-Μηχανικών του ∆ήµου Πειραιά και Εργατών Καθαριότητας, τον 

Σύλλογο Μονίµων και Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά, στον 

Σύλλογο Λεωνίδα και τον Σύλλογο Ήφαιστος του ∆ήµου Πειραιά. Όπου προτείναµε 

την ενοποίηση των συλλόγων και να πραγµατοποιηθεί µία κοινή Γενική Συνέλευση. 

Αφού θα συµφωνήσουµε να γίνει ένας ενιαίος σύλλογος, σε µια κοινή Γενική 

Συνέλευση των µελών µας, σε ένα εύλογο διάστηµα δύο-τριών µηνών, προκειµένου 

να παρθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου µας, 

εφόσον και είναι και ο παλιότερος σύλλογος στο χώρο, από το 1931. Και να 

προγραµµατιστούν εκλογές για τη δηµιουργία ενός µόνο Συλλόγου. 

Ακόµα, προτείναµε στα υπόλοιπα σωµατεία, γιατί έλεγαν επειδή είµαστε µεγάλο 

σωµατείο και τι θα κάνουµε και τι δεν θα κάνουµε, δηλαδή για τις καρέκλες, τι 

προτείναµε. Να είναι διαπαραταξιακό. ∆ηλαδή να συµµετέχουν όλοι την πρώτη 

θητεία, από όλα τα Σωµατεία, ανάλογα µε το ποσοστό της ψηφοφορίας. Πιστεύουµε 

ακράδαντα ότι η πρόταση αυτή ήταν και είναι η πιο δηµοκρατική. Έως σήµερα δεν 

έχει δοθεί καµία απάντηση από τους άλλους Συλλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή 

την καραµέλα που πιπιλάνε διάφοροι από εδώ και από εκεί, εγώ το καταλαβαίνω ότι 
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είναι προφάσεις για µία δηµιουργία ενός µεγάλου συλλόγου. Ωστόσο, εµείς θα 

εξακολουθήσουµε να αγωνιζόµαστε για τα συµφέροντα των µελών του Συλλόγου 

µας και για την επίτευξη ενός µεγάλου συλλόγου. Και επειδή βλέπω εδώ τον κ. 

Λεµπεσιώτη, είναι προς τιµή του και ο κ. Λεµπεσιώτης και ένα µεγάλο µέρος από 

τον Ήφαιστο που έχουν δεχτεί για να προχωρήσουµε στη δηµιουργία ενός µεγάλου 

συλλόγου. Πρόεδρε τελείωσα. Αυτά ήταν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Θα προχωρήσουµε στο 2ο Θέµα. Να πάρουµε απόφαση 

καταρχάς, έτσι; Να ψηφίσουµε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Παρακαλώ, πείτε µου. Σύντοµα όµως, έτσι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπροσωπώ την ∆ΑΣ-ΟΤΑ στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας και θα ήθελα να πω τα εξής. Εδώ και 8 

χρόνια ζούµε µε µνηµόνια και παρατεταµένη κρίση. Εµείς τα ζητήµατα του Συλλόγου 

τα βλέπουµε τελείως διαφορετικά µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η επίθεση απέναντι 

στη ζωή µας συνεχίζεται και εντείνεται, ανεξάρτητα απ’ το ποιος είναι κυβέρνηση, 

ποιος διαχειρίζεται την κατάσταση. Κανένας εργαζόµενος δεν έχει δώσει τη 

συναίνεσή του, την συγκατάθεσή του, στο σφαγιασµό της ζωής του και των παιδιών 

του. Αυτό έδειξαν οι δύο µεγάλες απεργίες που έγιναν τον Νοέµβρη και τον 

Φλεβάρη, καθώς και στις 7 του Απρίλη, η τελευταία του δηµοσίου, που είχαν ως 

αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ψήφισης του ασφαλιστικού νόµου. Τα µέτρα αυτά 

δεν έχουν την έγκρισή µας, γι’ αυτό πρέπει να οργανώσουµε ακόµα καλύτερα τον 

αγώνα µας, ενόψει της 48ωρης απεργίας µόλις κατατεθεί το ασφαλιστικό στη Βουλή. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, θέλω να πω την άποψή µου, όπως µπορείτε και εσείς 

να την πείτε και την είπε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Για άλλη µια φορά, συνάδελφοι, ως παράταξη ζητάµε από την πλειοψηφία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου να σταµατήσει τη συνεργασία µε την Ασφαλιστική General 

Hellas και το πρόγραµµα οµαδικής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. ∆εν είναι δυνατόν, 

τη στιγµή που βάλλεται η δηµόσια περίθαλψη υγείας, ο συνδικαλιστικός µας φορέας, 

που υποτίθεται ότι αγωνίζεται για το ασφαλιστικό, να προµοτάρει ασφαλιστικές 

εταιρείες. Όλο αυτό το διάστηµα ως παράταξη κάναµε µία σειρά προτάσεων, 

αρκετές από αυτές, αν και ψηφίστηκαν στο ∆Σ, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και µε 
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ευθύνη της πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όπως συγκεκριµένη πρόταση 

όσον αφορά την δράση του Συλλόγου µας, όπως σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και 

συζήτηση µε τους εργαζόµενους για το ενιαίο µισθολόγιο, ώστε να ενηµερωθούν οι 

εργαζόµενοι και να οργανώσουµε τον αγώνα µας και είχαµε εισπράξει την απάντηση 

«Αφήστε να δούµε πρώτα τι θα λέει το ενιαίο µισθολόγιο. ∆εν θα γίνουν περικοπές» 

κ.λπ. Και τι βλέπουµε σήµερα; Ότι δεν είχαµε καµία αύξηση στις τσέπες µας, είδαµε 

τους συναδέλφους µας, που έγιναν ∆Ε βάσει εµπειρίας, να τους κόβουν αναλογικά 

το επίδοµα ανθυγιεινής δουλειάς αν κάποιος έχει πάνω από 6 ηµέρες αναρρωτική 

άδεια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός το πήρε πίσω και είπε ότι θα βγάλει ένα ∆ελτίο 

Τύπου και κάποια στιγµή θα το βάλει σε κάποιο πολυνοµοσχέδιο µέσα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ήδη είναι στο επόµενο… ήδη έχει κυκλοφορήσει… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να το δούµε. Το ζήτηµα είναι ότι θα πρέπει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Συγνώµη ένα λεπτό. Πρέπει να βάλουµε έναν περιορισµό τις 

τοποθετήσεις των συναδέλφων. ∆ηλαδή δεν θα µπορεί κάποιος να µιλάει και µισή 

ώρα, γιατί απ’ ό,τι βλέπω... Να σας πω κάτι; αν είναι να λύσουµε και το ασφαλιστικό, 

να πούµε και για τον ΕΝΦΙΑ, είναι ο κατάλληλος χώρος. Με συγχωρείτε πολύ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ένας απολογισµός, συγνώµη συνάδελφε, είναι ένας 

απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καταρχήν δεν ήρθε για ψήφιση µέσα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το αρ. 17 του καταστατικού µας µιλάει µέσα ότι για τον 

απολογισµό στο ∆Σ. Αφήστε µε σας παρακαλώ να µιλήσω. Νοµίζω ότι έχουµε 

δηµοκρατία. Εγώ συνεχίζω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αρ. 17. Καταρχήν µπαίνουν για έλεγχο και έγκριση τα θέµατα. 

Πρώτον, διοικητικός απολογισµός του ∆Σ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... Εγώ µιλάω 

για τις προτάσεις της παράταξής µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που ενώ τις κάναµε 

και ψηφίστηκαν, δεν υλοποιήθηκαν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Επειδή ίσως υπάρχει πρόβληµα µε τους συναδέλφους, οι οποίοι 

πρέπει να φύγουν κάποια στιγµή. Λοιπόν, λίγο να είστε σύντοµη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σύντοµη είµαι. Αφήστε µε να τελειώσω και θα δείτε πόσο 

σύντοµη είµαι. 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάντηση µε την ∆ηµοτική Αρχή για τα προβλήµατα που 

αφορούν, προτείναµε τις Υπηρεσίες µας. Για µονιµοποίηση των πενταµητών και 

όλων των συµβασιούχων που καλύπτουν πάγιες θέσεις. Και αυτό πάλι δεν 

υλοποιήθηκε. Πρόταση για ψήφισµα συµπαράστασης στις συµβασιούχες 

καθαρίστριες των ∆ηµοτικών Σχολείων που ήταν προς απόλυση, και τώρα πάλι 

αύριο έχουν κινητοποίηση γι’ αυτό το θέµα. Πρόταση για τις καθαρίστριες των 

Παιδικών Σταθµών, που µέχρι τον ∆εκέµβρη του ’15 δεν είχαν πάρει το γάλα που 

δικαιούνται καθηµερινά να παίρνουν και είχαµε κάνει πρόταση να τα πάρουν σε 

ρεπό οι συναδέλφισσες αυτές. Ούτε αυτό έγινε. Συγκεκριµένη πρόταση για τα µέτρα 

ασφαλείας, για την προφύλαξη των εργαζοµένων από τον Η1Ν1. Ούτε αυτό 

υλοποιήθηκε. Εµείς είµαστε ενάντια σε κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο οι 

συνάδελφοί µας να δώσουν χρήµατα από την τσέπη τους, είτε αυτό είναι για να 

µάθουν computer, είτε για να µάθουν αγγλικά. Μπορούµε µέσα από τη Σχολή 

Εθνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να συνεργαστούµε και οι συνάδελφοι να µην 

πληρώνουν φράγκο από την τσέπη τους. 

Συνάδελφοι, όλη αυτή η τακτική της πλειοψηφίας δεν µας εκπλήσσει. Είναι η τακτική 

που ακολουθούν οι παρατάξεις τις ∆ΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ και µετά κ.λπ. σε όλα τα 

Σωµατεία, γιατί πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Θέλουν τα σωµατεία 

πολιτιστικούς συλλόγους. Αποκρύπτουν συνειδητά τις αιτίες των προβληµάτων και 

δεν προβάλουν και δεν διεκδικούν µε βάση τα πραγµατικά προβλήµατα, για να µην 

πάνε ενάντια στον εργοδότη τους. Αυτό είναι το ζήτηµα. Επειδή δεν θέλουν να πάνε 

ενάντια στον εργοδότη τους, δεν υλοποίησαν καµιά απόφαση από αυτές που 

προτείναµε. Γι’ αυτό τον λόγο εµείς δεν ψηφίζουµε σαν παράταξη τον διοικητικό και 

οικονοµικό απολογισµό, γιατί σύµφωνα µε το αρ.17, όπως είπα και προηγουµένως, 

αρ.17 παρ.3, σύµφωνα µε το αρ.34 παρ.2 και αρ.36 παρ.5 έπρεπε να περάσουν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρώτα και µετά από τη Γενική Συνέλευση. Αυτά. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Να σας πω κάτι. εµείς αυτό που λέει εδώ πέρα, εµείς θα αποσύρουµε το 

θέµα, θα το αποσύρουµε το θέµα (2), να το περάσουµε απ’ το ∆Σ, επειδή κανονικά 

θα έπρεπε να είχαµε κλείσει χρήση ενός χρόνου και δεν έχουµε κλείσει. Θέλαµε να 

κάνουµε µια ενηµέρωση των πεπραγµένων του διοικητικού απολογισµού. Να σας 

κάνω µια ενηµέρωση των τι βρήκαµε και το τι κάναµε σε τρεις µήνες. Αφού τώρα το 

λέει η κα Αργυροπούλου, εµείς, επειδή το δείχνουµε στην κα Αργυροπούλου 
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συνέχεια που την παίρνουµε συνέχεια και την ρωτάµε, µια που ξέρει της 

διαδικασίες, έχετε θέµατα, κα Αργυροπούλου, να βάλετε; Στείλτε µας µε φαξ. Αφού 

το λέει, το αποσύρουµε το θέµα, δεν πάει για ψήφιση. Το αποσύρουµε το θέµα. 

Απλώς σας κάναµε µία ενηµέρωση µέσα σε ένα διάστηµα τριών µηνών το τι έχουµε 

κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Εντάξει, θα το αποσύρουµε. Προχωράµε λοιπόν στο 3ο Θέµα. 

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ο εργοδότης µας, αυτό που είπατε προηγουµένως κα 

Αργυροπούλου... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ένα λεπτό. Λοιπόν, κα Αργυροπούλου, πρέπει να ξέρετε, αυτό 

που είπατε προηγουµένως, ότι δεν θέλουµε να πάµε κόντρα στους εργοδότες µας, 

πρέπει να ξέρετε ότι εργοδότης µας είναι ο Πειραϊκός λαός, και δικός µας και δικός 

σας. ∆εν είναι κανείς και δεν έχουµε καµία διάθεση να συναινέσουµε και να 

συµπλεύσουµε µε κανέναν. Εντάξει; Είναι διακριτοί νοµίζω οι ρόλοι. Θέλετε να 

µιλήσετε κα Καψοκόλη; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι η ∆ηµοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Όχι, λάθος κάνετε. ∆εν είστε ενηµερωµένη νοµίζω. Ναι, ναι εν 

συντοµία κυρία...Το λόγο έχει η Κα Καψοκόλη 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Συνάδελφοι γεια σας. Είχα κάτι γράψει να διαβάσω, όµως 

ακούγοντας τον Πρόεδρο του ∆.Σ. θέλω να µου απαντήσει σε µερικά ερωτήµατα και 

δεν θα σας κουράσω. Απευθύνοµαι στο Προεδρείο ΤΟΥ ∆.Σ.και ρωτάω. Πόσα µέλη 

τελικά συνολικά παραλάβατε απ’ την προσωρινή διοίκηση και πόσα έχετε τώρα; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ: 2. Πόσες εγγραφές και πόσες διαγραφές συλλόγου; 3. Γιατί 

συνεχίζετε να µαθήµατα αγγλικών µε αυξηµένη τιµή από αυτή που είχαµε και γιατί 

ψηφίσατε αρνητικά στο ∆Σ όταν ήµασταν εµείς Προεδρείο; 4. Γιατί δεν ετοιµάζετε 

υπόµνηµα στον ∆ήµαρχο, έτσι ώστε αυτοί που είναι σήµερα στην καθαριότητα και 

παίρνουν υπερωρίες περί καθεστούντων και να αντικατασταθούν µε συναδέλφους 

που αυτή τη στιγµή δεν έχουν γευτεί ποτέ υπερωρίες και βρίσκονται στις υπηρεσίες 

οικοδοµικών, δηµοτολογίου, ληξιαρχείου και τους βγαίνει το λάδι, χωρίς καµία 
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αµοιβή, και το ΚΕΠ και άλλα. Γιατί εσείς δεν εναρµονίζεστε µε την απόφαση της 

Οµοσπονδίας, αφού λέτε ότι έχετε και καλές σχέσεις πλέον, που κρίνει παράλληλες 

αναθέσεις προϊσταµένων και αυτό δεν συνάδει και µε την ανάθεση των 

προϊσταµένων που οι περισσότεροι από εσάς στο ∆Σ έχετε. Συνδικαλιστικά δεν 

συνάδει αυτό. 6. Μπορείτε να µας αναρτήσετε στο διαδίκτυο, αυτοί που εργάζεστε 

στην καθαριότητα, την εκκαθαριστική σας βεβαίωση µισθοδοσίας, έτσι ώστε οι 

συνάδελφοι να αντιληφθούν πραγµατικά µε ποιους έχουν να κάνουν και σε ποιους 

έχουν εναποθέσεις τις ελπίδες τους;  

Τελικά, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του ∆Σ, επειδή έχω µπερδευτεί, όχι µόνο εγώ, 

αλλά πιστεύω και άλλοι, τελικά ο Σύλλογος είναι συλλογικό όργανο ή διαφηµιστική 

εταιρεία και εσείς έχετε αναλάβει το promotion; Βλέπετε κινητές τηλεφωνίες, laptop, 

τουριστικά θέρετρα. Αλλά µάλλον ο Πρόεδρος µπερδεύτηκε, όπως µπερδεύτηκε 

συνδικαλιστικά κάποτε και χρησιµοποιούσε πότε το ένα ψηφοδέλτιο και πότε το 

άλλο, για καλή του τύχη όµως βρήκε τον δούρειο ίππο και ξεµπέρδεψε, έτσι και 

τώρα έχει µπερδευτεί πάλι και δεν ξέρει. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου; 

Αναρωτιέται. Είναι Προϊστάµενος στην Καθαριότητα; Αναρωτιέται. Έχει ασφάλειες; 

Αναρωτιέται. Μέχρι να ξεµπερδευτεί, το παιχνίδι θα έχει χαθεί και η ευθύνη θα είναι 

δική µας. 

8. Τελικά µπορεί να µου απαντήσει κάποιος; ∆ιότι τον Γραµµατέα του Συλλόγου τον 

βλέπω παρόντα, τον κ. Κούβαρη. Γιατί τις ανακοινώσεις του Συλλόγου δεν τις 

υπογράφει ο Γραµµατέας και τις υπογράφει ο Αναπληρωτής Γραµµατέας; Και τέλος, 

γνωρίζω ότι κάποιους τους έχω πικράνει. Αυτή όµως είναι η αλήθεια. Εµείς 

προσπαθήσαµε να αναστήσουµε τον Σύλλογο και σε ένα βαθµό το πράξαµε. Αλλά 

δυστυχώς για άλλη µια φορά επαναλαµβάνεται η ίδια ιστορία και έτσι και τώρα 

διαπιστώσαµε ότι τον Ιούδα τον είχαµε δίπλα µας και ο νοών νοείτο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Έχει αποσυρθεί το θέµα. Ας µην το... Απλά ο καθένας θα πρέπει 

να κάνει την αυτοκριτική του και να κοιτάει σε τι υπηρεσίες ο καθένας υπηρετούσε 

και συνεχίζει να υπηρετεί. Και κάποιοι άλλοι... Και µε τι ωράρια... Λοιπόν, εντάξει, 

εντάξει. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Ζητάει τον λόγο ο Κος Γαλάνης για να τοποθετηθεί 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : τον λόγο έχει ο Κος Γαλάνης 
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ΓΑΛΑΝΗΣ: Εν τάχει να τοποθετηθώ λιγάκι. Πραγµατικά η κα Καψοκόλη µας 

παρέδωσε σύµφωνα µε αυτό που σας είπα, αυτά τα έχω ξαναπεί και την 

προηγούµενη φορά και µάλλον δεν δίνει σηµασία το τι λέµε. Ταµειακός ..., δηλαδή 

που έπαιρνε λεφτά ο Σύλλογος, ήταν στα 520 άτοµα. Τώρα είναι 541, τώρα, αυτή τη 

στιγµή. Στο τέλος του µήνα θα είναι 550. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τώρα; Με αυτό που λέει το καταστατικό µας δηλαδή το άρθρο 18 που 

µιλάει για την απαρτία και σύµφωνα µε τα µέλη µας µε 135 µέλη υπάρχει απαρτία, 

αλλά έχουµε περισσότερους δηλαδή 140 που υπέγραψαν. ∆εν θέλω να 

συνεχίσουµε. Τώρα για τον Γραµµατέα του Συλλόγου θα τοποθετηθεί ο Γραµµατέας. 

Τον Σύλλογο, όσοι είχατε έρθει, θα τον είχατε δει πώς ήταν. Όσοι έχουν έρθει τώρα 

έχουν δει µία τεράστια διαφορά. Τώρα για το θέµα των κρίσεων των ∆ιευθυντών και 

των Προϊσταµένων από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο έχει πάρει θέση ο Σύλλογος, η 

οποία είναι ξεκάθαρη και γνωστή. Ευτυχώς είναι εδώ και κάποιοι ∆ιευθυντές και 

∆ιευθύντριες, για τους Προϊστάµενους που τους κρατάει σε οµηρία, δηλαδή αυτό δεν 

περίµενα να το ακούσω από την Κα Καψοκόλη. Εµείς είµαστε ο µοναδικός 

Σύλλογος που έχουµε δώσει πόλεµο στον 7ο όροφο για τους Προϊστάµενους και για 

τους ∆ιευθυντές. Και δεν θέλω να πω, ούτε να περιαυτολογήσω για να µην ………. 

όποιος θέλει που το γνωρίζει το θέµα, µπορεί να τοποθετηθεί το τι έχουµε κάνει  και 

πόσο έχουµε τρέξει  για να προλάβουµε τις  χρονικές προθεσµίες. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως. Μου είπες ότι δεν έχουµε πάρει θέση στη ∆ηµοτική Αρχή να 

προχωρήσει το υπηρεσιακό... Αυτό δεν είπε πριν; ∆εν είπε αυτό; Τι κατάλαβα εγώ, 

άλλο; ∆εν κατάλαβα τίποτα άλλο. Τώρα µια που λέει, ναι, όντως είµαι στην 

Καθαριότητα. Είµαι, ναι, Προϊστάµενος της Καθαριότητας και είναι και τιµή µου που 

είµαι εκεί και δίνω και ένα δύσκολο και µεγάλο αγώνα. Τώρα, αν η κα Καψοκόλη 

θέλει, επειδή το πηγαίνει προσωπικά, και µε αναγκάζει να πέσω στο δικό της 

επίπεδο, τότε πρέπει να µας πει και εκείνη επί κ. Μιχαλολιάκου, επί κ. Φασούλα, 

που ήταν ιδιαιτέρα, που δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια... Τώρα για να µην µπαίνουµε 

σε αυτό, να το τελειώσουµε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Κ. Γαλάνη, λοιπόν, να το σταµατήσουµε να συνεχίσουµε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο, αλλά δεν ανέχοµαι... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Κα Καψοκόλη, σας παρακαλώ, µπορείτε να σταµατήσετε; Κ. 

Γαλάνη, λοιπόν, πάµε στο επόµενο θέµα. Ναι. Σύντοµα κ. Κούβαρη. Ένα λεπτό. Κ. 

Κούβαρη τοποθετηθείτε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο καιρός να ζητάµε άδεια από τον 

∆ήµαρχο για να κάνουµε κατάληψη στον ∆ήµο Πειραιά πέρα σε παρελθόν. Αυτά 

έχουν τελειώσει. Κάποιους τους πονάει. Το πού δουλεύει ο καθένας και τι ... 

προσφέρει στην Υπηρεσία του, αυτό έχουµε διοίκηση και το κρίνει. Και όποιος θέλει 

παίρνει και την θέση του αλλουνού και του δίνουµε και το αντικείµενο. Απλά 

τονίζουµε ότι συνδικαλιστική άδεια δεν έχουµε πάρει και δεν έχουµε κάνει χρήση 

ούτε µίας µέρας συνδικαλιστικής άδειας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Προχωράµε... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για το θέµα που έθεσε η Κα Καψοκόλη ότι δεν υπογράφω εγώ τις 

ανακοινώσεις του Συλλόγου, όσες δεν µπορώ να παρευρεθώ στην Υπηρεσία, γιατί 

είµαι έξω και τρέχω µε ένα αυτοκίνητο για τα εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα σε όλο 

τον Πειραιά, είναι πολύ άξιος και πάνω από µένα ο κ. Στεφάνου να τις υπογράφει. 

Και κωλύµατα ποιος θα υπογράψει τις ανακοινώσεις δεν έχουµε. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Προχωράµε στο επόµενο θέµα. Έχει αποσυρθεί είπαµε. Για το 

θέµα έγινε µόνο ενηµέρωση και θα βγει απόφαση σε επόµενη συνεδρίαση.  

Πάµε στο 3ο θέµα. 

3ο Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης – έγκρισης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την 

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

& 

4ο Θέµα Η∆ 

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. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Εισηγητής ο Ταµίας του Συλλόγου µας, ο κ. Καραµολέγκος 

∆ηµήτρης. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ο ταµιακός απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά, την περίοδο από 23/9/2015 έως 
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31/12/15 έχει ως εξής. Παραλάβαµε στις 29/5/15, µε ταµειακή ενηµέρωση 29/5/15, 

50.661,48€. Σε αυτό προστέθηκαν εισπράξεις µέχρι 31/12/15 9.535,86€.  

Πληρώσαµε από αυτά από 23/9 και µετά Εφορευτική Επιτροπή 150€. Στην κα 

Καψοκόλη Άννα κάποιες οφειλές 270,63€. Απόδοση για κατάθεση που κάναµε 

µέσω ΕΛΤΑ 28,82€. Απόδειξη πληρωµής ψηφοδελτίων στον κ. Καλογερόγιαννη 

599,01€. Για κλειδαριές ασφαλείας 55€. Για µπαταρίες 7,99€. Για αγορές από το 

ΠΛΑΙΣΙΟ 29,63€. Για αγορές από τη ... 3,51€. Για µεγαρόσηµα, για νοµιµοποίηση 

του Συλλόγου, 13,40€. Στο ΠΛΑΙΣΙΟ µελάνι για εκτυπωτή 54,90€. Στην ... τα 

µηνύµατα τα οποία έχουµε, 129,15€. Στην Clevermedia, που κάνουµε την 

αποµαγνητοφώνηση των ∆Σ 131,21€. Εισφορές ΠΟΕ-ΟΤΑ έως τον 9/15 1.650€, 

γιατί είχαµε να πληρώσουµε απ’ την αρχή του χρόνου. Για κάποια γλυκά του 

Συλλόγου τα οποία πήραµε για τις άγιες ηµέρες των Χριστουγέννων, 42,82€. 

Πληρώσαµε τον κ. Σαπουντζάκη, τον δικηγόρο µας, 400€. Πληρώσαµε τον Βίτσες 

∆ηµήτριο για κάποια ... που είχαµε 29,99€. Και τον ΟΤΕ 200,50€. Το σύνολο 

4.047,62€. 

Αυτό ελέγχθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, που έχουµε την απάντηση την οποία 

έχουµε. Κατόπιν της υπ’ αριθµό 54/16-2-16 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου 

του Συλλόγου για Συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής µε θέµα την οικονοµική 

διαχείριση του Συλλόγου για το έτος 2015, σας γνωρίζουµε ότι η Ελεγκτική 

Επιτροπή, απαρτιζόµενη απ’ τα µέλη Ανδρουλάκη Εµµανουήλ, ... Νικόλαο και 

συνεδρίασε 29/2/16 ηµέρα ∆ευτέρα και πραγµατοποίησε έλεγχο στα οικονοµικά 

βιβλία του Συλλόγου διαπιστώνοντας τα κάτωθι.  

Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Για την περίοδο 9/15 έως 31/12/15 το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας σύµφωνα µε τα βιβλία του Συλλόγου, µε την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης έληξε στις 31/12/15. Για την περίοδο 3/2/14 έως 30/9/15 διαπιστώθηκε 

ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας δεν είχε ενηµερωθεί από την προηγούµενη διοικούσα 

αρχή.  

Ταµείο Σ∆ΙΤ. Για το χρονικό διάστηµα Αύγουστο ’15 έως 31/12/15 διαπιστώθηκε, 

κατόπιν ελέγχων, ότι το Ταµείο Σ∆ΙΤ συµφωνεί µε τα βιβλία του Συλλόγου. Ο 

Πρόεδρος Ανδρουλάκης Εµµανουήλ και τα µέλη ... Νικόλαος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι και πάλι ενηµέρωση. ∆εν πάµε ούτε για ψήφισµα, ούτε για 

έγκριση. Μια ενηµέρωση. Θα περαστούν όπως πρέπει να περαστούν και θα 

έρθουµε του χρόνου. 
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ΚΑΨΟΚΟΛΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Χρήµατα, όπως και στην άλλη Γενική Συνέλευση είπαµε, δεν έχει δοθεί 

τίποτα από το χρονικό διάστηµα από τον 09/2015 έως 12/2015 για το Ταµείο 

Αλλ/θειας.  Τα έχουµε πει αυτά παιδιά. Τα έχουµε πει και πλέον είναι και γραµµένα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Τα δύο προηγούµενα θέµατα είναι ενηµέρωση και θα βγουν 

αποφάσεις σε επόµενη συνεδρίαση. Πάµε λοιπόν στο 5ο θέµα. 

5ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το  Ταµείο Αλλ/θείας, κατόπιν 

της ολοκλήρωσης του οικονοµικού ελέγχου από την ορκωτή λογίστρια Κα 

Ζαβαγιάννη Ηλιάδα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Η ορκωτή λογίστρια πριν πάρει τον λόγο να µας πει, σύµφωνα µε την 

οµόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 

20/11/2015, σήµερα θα σας παρουσιαστεί η έκθεση ελέγχου επί της οικονοµικής 

διαχείρισης του ειδικού λογαριασµού οικονοµικής βοήθειας των µελών του Συλλόγου 

Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά. Από το  1991 έως 2015 από την ορκωτή λογίστρια, η 

οποία είναι της εταιρείας ΣΟΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Θα γίνει µια ενηµέρωση της έκθεσης και από εκεί και πέρα 

όποιος έχει απορίες, ερωτήµατα κ.λπ., θα υποβληθούν στην κυρία και θα πάρετε τις 

ανάλογες απαντήσεις. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Θα κάνω ό,τι µπορώ, αν και δεν έχω συνηθίσει να µιλάω έτσι σε 

ακροατήριο. Αναλάβαµε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του ειδικού 

λογαριασµού για την περίοδο από το 1991 έως και το 2015. ∆εν ξέρω αν είχατε τον 

χρόνο να ρίξετε κάποια µατιά στην έκθεση. Θα επικεντρωθώ λίγο στο πόρισµα του 

ελέγχου, ξεκινώντας από το γεγονός ότι τέθηκαν στη διάθεσή µας και µετά από 

προσπάθειες συγκέντρωσης στοιχείων από την διοικούσα επιτροπή πενιχρά 

στοιχεία για να καταλήξουµε σε ένα αξιόπιστο αποτέλεσµα. Τι εννοώ. Ενώ το βιβλίο 

εσόδων-εξόδων το οποίο τηρούσε το ταµείο υπήρξε για όλη την περίοδο που 

τεθήκαµε σαν ελεγκτές, για τις χρήσεις ’91, ’92, 2003 έως και 2011 δεν υπήρξαν τα 
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παραστατικά στοιχεία που ήταν καταχωρηµένα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Για τις 

χρήσεις αυτές περιοριστήκαµε µόνο στον έλεγχο µέσω του βιβλίου εσόδων-εξόδων. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Θα σας εξηγήσω. Εµείς είµαστε ελεγκτές βιβλίων και στοιχείων. 

Από την στιγµή που δεν τέθηκαν στη διάθεσή µας παραστατικά στοιχεία και 

δεδοµένου ότι το ταµείο τηρεί απλογραφικά βιβλία εσόδων-εξόδων, κάναµε ό,τι ήταν 

δυνατό για να φτάσουµε σε ένα συµπέρασµα όσο γινόταν µε αυτά τα στοιχεία που 

είχαµε. ∆εν ήταν και για εµάς εύκολο. Καταλήξαµε στο ότι το γεγονός ότι στο σήµερα 

το υπόλοιπο του ταµείου παρουσιάζει ένα υπόλοιπο καταρχήν 139.000€ περίπου, 

το οποίο αναµενόταν να ήταν µεγαλύτερο όπως θα γνωρίζετε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ηλαδή περίπου πόσο έπρεπε να είναι; 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: ∆εν µπορώ να το ξέρω πόσο θα έπρεπε να ήταν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Αν θέλετε µην διακόπτετε. Να τελειώσει η κυρία. Σηµειώστε αυτά 

που θέλετε και θα τα συζητήσουµε παιδιά. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Στο ότι έχουν καθηλωθεί τα χρηµατικά διαθέσιµα οφείλεται, το 

νούµερο ένα είναι ότι τα επιτόκια, αποδιδόταν παροχές για τις χρήσεις 1992 έως 

2004 µε επιτόκια που ξεκινούσαν µε βάση το 15% και προχωρούσαν πολλαπλάσια 

από έτος σε έτος και σύµφωνα µε το καταστατικό στην πρώτη πενταετία θα 

διπλασιάζονταν, ενώ στην δεκαετία θα είχαν τετραπλασιαστεί κ.ο.κ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα µέχρι και το 2004, εκεί 2003, ’03, ’04 που είχαµε πάρα πολλές 

αποχωρήσεις, οι παροχές να είναι σηµαντικά υψηλές σε σχέση µε τα πραγµατικά 

επιτόκια της αγοράς. Τα επιτόκια µετά το 2005, ’06, ’07 µειώθηκαν και σήµερα απ’ 

ό,τι γνωρίζετε έχουν φτάσει σε µηδενικά επίπεδα. ∆όθηκαν όµως, το καταστατικό 

άλλαξε µε κάποια καθυστέρηση, στη χρήση 2005 µε µείωση του επιτοκίου σε 3%. 

Καταρχήν θα δώσω εξηγήσεις για το πόρισµα του ελέγχου και όχι για τις διαδικασίες 

τις ελεγκτικές που έχουµε εφαρµόσει. Η διοικούσα επιτροπή έκανε προσπάθειες και 

συγκέντρωσε κατόπιν αιτήµατός µας µισθοδοσίες του πρώτου εξαµήνου του ’11 και 

για τις χρήσεις 2012 έως και 2015, γιατί ήταν και η περίοδος που είχαµε και τα 

αντίστοιχα βιβλία και άλλα παραστατικά για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε 

κάποιο πόρισµα. Σηµειώνουµε εδώ ότι δεν υπήρχαν αναλυτικές καταστάσεις για τις 

κρατήσεις όπως έρχονταν από την µισθοδοσία, οι οποίες να παραδίδονται στο 

ταµείο και να βγαίνει ένα ασφαλές συµπέρασµα για τις κρατήσεις που γίνονταν από 

έτος σε έτος για κάθε ασφαλισµένο, ούτως ώστε να µπορούµε να πούµε έγκυρα ότι 
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οι παροχές που δόθηκαν τότε που γίνονταν διαχρονικά ισοδυναµούν µε τις 

κρατήσεις που έχουν γίνει από το Τµήµα Μισθοδοσίας. Για το χρονικό διάστηµα από 

2012 έως 2015 δεν υπήρξαν έξοδα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, παρά µόνο έσοδα, 

ύστερα από απόφαση της διοικούσας επιτροπής. 

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο ήταν ότι οι παροχές που δίνονταν λόγω αποχώρησης 

από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, λόγω διαγραφής ή οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, από τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατό λόγω των απλογραφικών γραφείων που 

τηρεί το ταµείο, να επαληθευτούν συµψηφισµοί µε καταβολές επιδοµάτων, κυρίως 

τοκετού και γάµου, που δίνονταν στα µέλη αυτά όταν ήταν ενεργά µέλη του ταµείου. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, ότι δεν 

µπορούσαµε να επαληθεύσουµε αν οι παροχές που δόθηκαν ήταν ακριβώς αυτές 

που έπρεπε να δοθούν. Με αποτέλεσµα εάν πραγµατικά δεν είχαν αφαιρεθεί, 

καταβλήθηκαν µεγαλύτερες παροχές σε αυτούς που βγήκαν. 

Προχωρήσαµε σε έλεγχο των χρηµάτων που είναι τοποθετηµένα στην Alpha Bank 

από το 1993 µέχρι και το 2015. Αν εξαιρέσουµε µία περίοδο που είναι από το 2000 

µέχρι και το 2003, που τα επιτόκια ήταν πραγµατικά υψηλά και είχε γίνει κάποια 

τοποθέτηση σε κάποιο οµόλογο, απ’ όσο µπορέσαµε να αντιληφθούµε από τον 

έλεγχο, γιατί δεν υπήρξε λογιστής, όπως ποτέ δεν υπήρχε στο ταµείο, να µας 

εξηγήσει τι ακριβώς γινόταν. Από την εµπειρία µας διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για 

οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά τα άλλα, από το 2004 µέχρι και το 2015 τα 

υπόλοιπα των χρηµατικών διαθεσίµων που ήταν στην τράπεζα ήταν πολύ κοντά και 

ταυτιζόταν 31/12/2015 µε το υπόλοιπο που εµφανιζόταν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. 

Γιατί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, η πραγµατική του εικόνα θα πρέπει να µας δίνει την 

εικόνα του ταµείου, των ταµειακών διαθεσίµων. 

Μέσα στις χρήσεις που ελέγξαµε, στη χρήση 1999, παρατηρήθηκε κάποια διαφορά 

µεταξύ του βιβλίου εσόδων-εξόδων και της τράπεζας, η οποία διαφορά προσωπικά 

εκτιµώ ότι πρόκειται για αθροιστικό λάθος. Πρόκειται για 500.000δρχ. και εκείνη την 

περίοδο, επειδή το ’99 δεν µας δόθηκε εξτρά για την τράπεζα, προσπάθησα να το 

συσχετίσω µε το 2000, ασφαλές συµπέρασµα ωστόσο δεν µπορώ να βγάλω. 

Πρόκειται για τα 500.000δρχ. Εκτιµώ ότι είναι αθροιστικό λάθος προς τα κάτω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Ναι, σας διαβάζω το πόρισµα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Ναι. Παρόλα αυτά όµως, µε βάση... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Θα σας πω. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Άλλο θέλω να πω. Επειδή πρέπει να καταγράφονται αυτά, όποιος θέλει 

να ρωτήσει, εκεί πέρα δεν έχει καταγραφεί τίποτα που είπες. Έλα κοντά, πάρε το 

µικρόφωνο και πες ό,τι θέλεις. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσουµε τη διαδικασία. Θα ενηµερώσει πρώτα 

όλους σας. Κρατήστε τις ερωτήσεις σας και ο καθένας θα παίρνει τον λόγο και θα 

καταγράφονται. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Για να καταγράφονται όλα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και θα παίρνετε την απάντηση. Κράτησέ το να ρωτηθεί στο τέλος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Συνάδελφοι, νοµίζω είπαµε εφόσον τελειώσει η κα Ζαβαγιάννη θα 

τοποθετηθεί ο καθένας. Μπορεί να έρχεται εδώ, για να καταγραφούν αυτά τα οποία 

λέει. Μην καθυστερούµε λοιπόν, δεν θα τελειώσουµε ποτέ και αυτό είναι εις βάρος 

µας. Λοιπόν, συνεχίζουµε. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Να απαντήσω στον κύριο, ότι... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας για να γίνει αυτός ο έλεγχος, 

όπως είπα και όταν ξεκίνησα, ήταν πενιχρά. Παρόλα αυτά, από τη στιγµή που 

αναλάβαµε µία διαδικασία, έπρεπε να την φέρουµε εις πέρας, έστω µε αυτά τα 

στοιχεία που είχαµε. Και να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα. Για εµάς το βασικό 

ήταν, νούµερο ένα, να δούµε αν υπάρχουν τα χρήµατα που λένε στην τράπεζα 

σήµερα και να προσπαθήσουµε να τα επαληθεύσουµε, µε το µόνο στοιχείο που 

µπορούσε να θεωρηθεί από εµάς έγκυρο, δηλαδή το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Αυτό 

σε κάποιες των περιπτώσεων δεν κατέστη δυνατό, γιατί δεν ενηµερωνόταν από 

κάποιον άνθρωπο που να είχε πραγµατικά τις προδιαγραφές να είναι ένας λογιστής, 

ένας άνθρωπος που γνώριζε. ∆ιαπιστώθηκαν ότι υπήρχαν µέχρι και αθροιστικά 

λάθη. Επί της ουσίας, επειδή στο µυαλό όλων σας φαντάζοµαι θα γυρνάει µήπως 

τυχών και µπήκε χέρι στο ταµείο, εγώ από τον έλεγχο αυτό δεν διαπίστωσα κάτι 

τέτοιο. ∆ιαπίστωσα το αθροιστικό λάθος των 500.000δρχ. στο 1999 και τα 182.300 
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στην σελίδα 8 της έκθεσης θα το δείτε, το οποίο και αυτό ήταν αθροιστικό λάθος. Για 

µένα θα ήταν έλλειµµα ταµείου όταν θα έβλεπα διαφορά µε την τράπεζα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Συνάδελφε, δεν είπαµε, µόλις τελειώσει η κα Ζαβαγιάννη την 

ενηµέρωση θα τοποθετηθούµε. Μην καθυστερούµε τη διαδικασία. ∆εν πρόκειται να 

τελειώσουµε έτσι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Μπορούµε να συνεχίσουµε κα Ζαβαγιάννη; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Θα σας απαντήσω, γιατί είναι... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Βιβλίο εσόδων-εξόδων υπήρξε για όλη την περίοδο που έχουµε 

οριστεί σαν ελεγκτές. Παραστατικά στοιχεία δεν υπήρξαν για όλο το χρονικό 

διάστηµα. Ωστόσο, επειδή έπρεπε να καταλήξουµε κάπου, µε προσπάθειες σε όσα 

παραστατικά είχαν συγκεντρωθεί, τέθηκαν στη διάθεσή µας και µε βάση αυτών έχει 

καταρτιστεί αυτή εδώ η έκθεση. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Οι συνάδελφοι φεύγουν, παιδιά. Αφήστε να τελειώσει η κυρία και 

στο τέλος θα τοποθετηθείτε. Απλά πράγµατα είναι. Λοιπόν, συνεχίστε κα 

Ζαβαγιάννη. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συγνώµη λίγο. Βιβλίο εσόδων-εξόδων υπάρχει και είναι 

υπογεγραµµένο από τις Οικονοµικές Επιτροπές που έβαζε κάθε φορά η διοίκηση. 

Μας το είπε και η κυρία. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Γιώργο, σε παρακαλώ κάτσε κάτω. Λοιπόν, µπορούµε να 

συνεχίσουµε; Παιδιά, σας παρακαλώ. Όχι, δεν σας είπα αυτό το πράγµα. Όλοι 

καταλαβαίνουν και όλοι έχουν νόηση. Αµόρφωτος δεν είναι κανείς εδώ µέσα, δεν 

µπορείτε να µεταφράζετε τη σκέψη των άλλων. Είπαµε κάποια πράγµατα, υπάρχει 

µια διαδικασία, να τελειώσει η κυρία και µετά ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. ∆εν 
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υπάρχει, ας τελειώσουµε τη διαδικασία να τελειώνουµε. Κανείς δεν σας είπε ότι δεν 

θα µιλήσετε. Είπαµε τέτοιο πράγµα; Θα πείτε ό,τι θέλετε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: ∆εν είναι και λογοκρισία. Συνεχίζουµε, κυρία... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Να σας εξηγήσω κάτι το οποίο ίσως βοηθήσει. Το ταµείο.... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : Σας ζητήσαµε πολύ ευγενικά να 

σεβαστείτε τη διαδικασία. Προσπαθούµε όλοι να καταλάβουµε αυτό που µας λέει η 

κυρία. ∆εν διευκολύνετε τη διαδικασία. Ό,τι θέλετε, δηµοκρατικότατα και ελεύθερα να 

το πείτε. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και δεν θα ξαναθέσετε θέµα δηµοκρατίας 

εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσβάλλετε τη νοηµοσύνη µας. Θα κάνετε 

εσείς τον διερµηνέα της σκέψης των συναδέλφων; Σας παρακαλώ, αυτό 

προσπαθείτε να κάνετε. Συνεχίστε, αν θέλετε. Μην απαντάτε επί προσωπικού, δεν 

θα ολοκληρώσουµε. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Να ολοκληρώσω λιγάκι γιατί έχει σχέση και µε τον έλεγχο αυτό. Το 

ταµείο όπως είπα όταν ξεκίνησα τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας. Εάν εδώ είχαµε βιβλία 

Γ’ κατηγορίας, θα µπορούσαµε να είχαµε φωτογραφική εικόνα πια για το τι 

πραγµατικά είχε γίνει, ακόµα και αν έλειπε µία δραχµή. Αυτό µε αυτά τα βιβλία δεν 

µπορεί να αποδειχθεί. Από την εµπειρία µου όµως µπορώ να σας πω ότι θα είχαµε 

θέµα ελλείµµατος αν τα λεφτά βγήκαν από την τράπεζα. 

Από τον διαχρονικό συσχετισµό που κάναµε είδαµε ότι τα λεφτά πραγµατικά 

υπήρχαν, οι τόκοι των οµολόγων έπεσαν µέσα στην τράπεζα, παροχές δίνονταν. Για 

εκείνα τα σκοτεινά σηµεία που δεν έχουµε παραστατικά, δεν µπορούµε να 

µιλήσουµε γιατί είµαστε ελεγκτές βιβλίων, δεν είµαστε µάντεις. ∆εν ξέρω αν σας 

κάλυψα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το ’99 είπατε; 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Το ’99 υπήρξε, στρογγυλό νούµερο, πεντακόσιες χιλιάδες 

σαράντα... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Είναι το µόνο σκοτεινό σηµείο στα χρήµατα; Είναι µόνο εκείνη η 

περίοδος; Μόνο το ’99 είναι... ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Από τα παραστατικά που µας δόθησαν, ήταν και το 2000 σύµφωνα 

µε τον έλεγχο που είχε γίνει στο βιβλίο τα έσοδα είναι, θα σας διαβάσω ακριβώς την 

παράγραφο της έκθεσης, είναι ποσό δραχµές 16.158.131δρχµ., δηλαδή 

περισσότερα κατά ποσό δραχµές 982.300 από τα αντίστοιχα του βιβλίου, δηλαδή το 

βιβλίο φαινόταν ότι είχε καθαρά αθροιστικό λάθος. 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Μπορώ να σας ρωτήσω και κάτι άλλο; Ήταν ευθύνη των προεδρείων 

που διαχειρίζονταν το Ταµείο Αλληλοβοηθείας να µεταφέρουν τα βιβλία από Β’ σε Γ’ 

κατηγορία; Ήταν δική τους ευθύνη; Ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν ο υπεύθυνος ώστε 

να κρατάει βιβλία Γ’ κατηγορίας; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ .: Σε αυτό δεν µπορεί να σας απαντήσει η ελέγκτρια. Τώρα τι 

συζητάτε δηλαδή;  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Εγώ σας λέω ότι έπρεπε... 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Συζητάω γιατί αν είχαν κρατηθεί... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα δεν µπορεί να σας απαντήσει αυτό το πράγµα. 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Αν δεν µπορεί η λογίστρια ποιος µπορεί; ∆εν κατάλαβα, γιατί δεν 

µπορεί; 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Εγώ θα σας απαντήσω το εξής, ότι αν από την αρχή ήταν στηµένα 

έτσι να υπήρχαν βιβλία Γ’ κατηγορίας, να υπήρχε ένας λογιστής ο οποίος ήταν 

καταρτισµένος, να υπήρχε ένα σωστό αρχείο, να υπήρχε σωστή πληροφόρηση, να 

βγαίνουν οι ισολογικές καταστάσεις και να παραδίδονται ατοµικά για κάθε ένα µέσα 

στο αρχείο του ταµείου, τότε θα είχαµε πλήρη εικόνα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. 

Τώρα το ποιανού ευθύνη είναι, όταν ξεκινάει κάτι... το πώς είναι στηµένο εγώ δεν 

µπορώ να αποδώσω ευθύνες. Εγώ µπορώ να σας µιλήσω για το αντικείµενό µου 

και να σας πω λογιστικά τι θα ήταν καλύτερο. 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Λογιστικά ήθελα την απάντηση. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: ...βάλαµε λογίστρια για τα παραστατικά τα οποία βρήκαµε. Αυτά που 

δεν υπάρχουν σε ποιον θα πρέπει να καταλογίσουµε ευθύνες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γαλάνης έχει τον λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κα Σταυρίδου, µιλάτε πάνω εδώ, πρέπει να καταγράφονται, όπως και 

της κα Χαλκαδά, πρέπει να το κάνετε, να καταγράφονται, γιατί βάσει των πρακτικών 
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γίνεται όλη η διαδικασία. Πρέπει να καταγράφονται, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. 

∆ηλαδή τι ζητάµε; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το δίνω κάτω το µικρόφωνο, όποιος θέλει να παίρνει το µικρόφωνο. Να 

δώσουµε τον λόγο, Πρόεδρε, στην κα Σταυρίδου; ∆εν ολοκληρώσατε; Έχει 

ολοκληρώσει. Ελάτε, όλα πρέπει να καταγράφονται, να είναι διάφανα, όλα.  

ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ που µας εξηγήσατε αυτά που µας 

εξηγήσατε. Κατατοπιστική ήσασταν γι’ αυτά που σας δόθηκαν, δεν το συζητώ. Το 

δικό µας πρόβληµα είναι αυτά που δεν έχουν δοθεί τα οποία ούτε γνωρίζουµε και 

πού βρίσκονται και που εσείς δεν έχετε καµία ευθύνη γι’ αυτό. Πώς από εκεί και 

πέρα εµείς θα κινηθούµε για να δούµε σε ποιους θα αποδώσουµε ευθύνες; Αυτό 

είναι το θέµα µας. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ: Εντάξει, αυτό θα είναι σίγουρα αναλογικά µε αυτά που υπάρχουν 

στην τράπεζα, και τα χρόνια που ο καθένας µας έχει πληρώσει. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ: ∆ηλαδή είναι κρίµα πραγµατικά κάποιος να έχει χίλια και χίλια 

διακόσια ευρώ και να πάρουµε τρία και τέσσερα κατοστάρικα. Γιατί; Είναι αµαρτία 

από τον Θεό. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προβούµε από εκεί και πέρα σε 

κάποιες άλλες ενέργειες. Όπου επίσης έχω την εντύπωση, προσωπικά πλέον, γιατί 

ο Σύλλογος δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ό,τι έκανε και µπράβο του γι’ αυτό που 

έκανε. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάµε πλέον σε εισαγγελέα; Προσωπικά; 

Οµαδικά; ∆ιότι εγώ δεν το αφήσω. Ας δώσω όλα αυτά τα χρήµατα που θα µου 

δώσει ο Σύλλογος σε δικηγόρους, παιδιά. Θέλω να δω ποιος είναι ο υπεύθυνος που 

έφαγε τα δικά µου λεφτά και των συναδέλφων, γιατί τα έφαγαν. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Γι’ αυτό θα πρέπει να σας απαντήσει µάλλον ο δικηγόρος σας, ο κ. 

Σαπουντζάκης. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Θα σας πω τι βρήκαµε στα αρχεία. Για τους αποχωρήσαντες 

βρισκόταν εκτός από κάποια απόδειξη ... τα χρήµατα κάποια τελευταία µισθοδοσία 

και ως εκεί. ∆εν υπήρξε καρτέλα όπως όφειλε να υπάρχει για τις κρατήσεις που του 
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είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, για τους τόκους που είχαν πέσει για τη συγκεκριµένη 

παροχή, µείον τα βοηθήµατα που ενδεχοµένως είχε λάβει όταν ήταν ενεργό µέλος.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να κάνω µία ενηµέρωση, όχι µόνο να... δεν θέλω να απαντήσω στην 

κα ∆ραγωνάκη και θα κάνω µία ενηµέρωση, ότι τα 23 χρόνια, κα ∆ρακωνάκη ήταν 

το 2005 µε την αλλαγή του καταστατικού που έγινε. Μέχρι το 2005 που ήταν ψηλά 

τα επιτόκια και δίνονταν µε το παλιό καταστατικό, δεν υπήρχαν τα 23 χρόνια. ∆εν 

υπήρχε όριο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όφειλε όµως, Γιώργο, η... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το 2005 έγινε η τροποποίηση του καταστατικού για να κλείσει η 

ψαλίδα για να µπορέσουµε να συγκρατήσουµε το ταµείο, έγινε το 2005 τα 23 

χρόνια. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Και µπήκε το 3%. Μέχρι τότε ήταν 15 και δίνονταν 

µε 45% επιτόκιο, µέχρι το 2005.  

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ:... έγινε έλεγχος αν αντιστοιχούσε το ποσό τους, έστω και µε αυτά τα 

δεδοµένα; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για το καταστατικό σας απάντησα. Για τους ελέγχους στη... 

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ: Μα για τον έλεγχο µας ενδιαφέρει. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Σας απάντησα πριν ότι για να µπορούσαµε να είχαµε ένα ασφαλές 

συµπέρασµα θα έπρεπε να υπήρχε καρτέλα σε κάθε έναν που έφευγε πόσες ήταν 

οι κρατήσεις του, που δεν υπήρχε. 

∆ΡΑΚΩΝΑΚΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: ∆εν είχαµε στοιχεία για όλες τις χρήσεις από τη µισθοδοσία. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:... ανάληψη από την τράπεζα ονοµαστικά ο καθένας ... το ποσό ή εκ 

µέρους πήγαινε ο σύλλογος και του τα έδινε; Γιατί για µένα τα παραστατικά είναι 

ονόµατα. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. ∆εν θα φαίνεται το όνοµα; ... ο άνθρωπος που 

έπαιρνε το βοήθηµα ή ο σύλλογος το σήκωνε το ποσό και το έδινε; Αν το σήκωνε ο 

σύλλογος, δεν µπορείς να αποδείξεις ποιος τα πήρε. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να σας ενηµερώσω σχετικά µε τα λεφτά που λέτε πως 

έπαιρναν µε καταστάσεις. Εµείς κάθε µήνα, κάθε µήνα, δίναµε καταστάσεις ταµείων 

στον σύλλογο. Αν χάθηκε από τον σύλλογο οτιδήποτε άλλο, δεν µας ενδιαφέρει. 
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Μέχρι το 2011 τον Ιούνιο, τα λεφτά τα έπαιρναν από το ταµείο του δήµου. Από τον 

8ο του 2011 και µετά τα παίρνουµε από το Γενικό Λογιστήριο τα λεφτά, ή το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας ή του συλλόγου. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εµείς δεν έχουµε κανένα παράπονο από το ταµείο του δήµου γιατί το 

ξέρουµε ότι είναι έµπιστο. Το κάθε προεδρείο όµως έχει ευθύνη γιατί δεν πήρε τις 

καταστάσεις από σένα. Το κάθε προεδρείο έχει ποινική ευθύνη...ΕΚΤ 

ΚΑΡΑΜΟΛΟΕΓΚΟΣ: Τις καταστάσεις εµείς κάθε µήνα τις δώσαµε και τώρα δώσαµε 

πάλι και η προηγούµενη διοικούσα επιτροπή από το 2003 µέχρι το 2015 τις 

καταστάσεις του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Τις ξαναδώσαµε πάλι, από το 2003 µέχρι 

το 2015.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν διαφωνούµε, αν πάµε όµως µέσω εισαγγελέα όπως είναι και 

δηµόσιοι υπάλληλοι όλοι οι εκάστοτε που πέρασαν από το προεδρείο, θα ... 

δουλειά. Γιατί τα λεφτά µας τα κρατάµε µέσα στο σπίτι µας. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τώρα αυτό δεν µπορώ να σας απαντήσω εγώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έτσι είναι, 1.500,00€ ο καθένας µας έχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Εγώ δεν µπορώ να σας απαντήσω γι’ αυτό.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΑ∆ΗΣ: Συνάδελφοι, µπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας; Θα 

ήθελα να σας κάνω µία ερώτηση. Εγώ σαν  ... του ελεγκτικού, δεν µπορώ, στον 

έλεγχο που έκανα όλα ...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΑ∆ΗΣ: Και πριν που ήµουν στο ∆.Σ. ... από Πρωτοδικείο ... 

ακουµπήσει καθόλου γιατί δεν είχαµε δικαίωµα το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Το δικό 

µου πρόβληµα είναι άλλο, αλλά θέλω να µου απαντήσετε. Τι συµβαίνει για 

ανθρώπους που έχουν χρεώσει ότι έχουν πάρει χρήµατα και δεν τα έχουν πάρει; 

Γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις µέσα στο... είπατε ότι όλα είναι καθαρά 

µέσα, λογιστικά εννοώ. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΑ∆ΗΣ: Το ξέρω. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: ∆εν µπορεί να αποδειχθεί από τον έλεγχο. 
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ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΑ∆ΗΣ: Το ξέρω, γι’ αυτό σας λέω. Επί προσωπικού θα µιλήσω. Με 

έχουν χρεώσει για ένα ποσό, το οποίο δεν το έχω πάρει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΑ∆ΗΣ: Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να σας πω. Έκανα 

διαγραφή πριν εφτά, οχτώ χρόνια, πληρώθηκα µία απόδειξη, πήρα τα λεφτά της 

διαγραφής, ποτέ η διαγραφή µου δεν ... , µέχρι τώρα που κρατάγανε εγώ .... να 

σταµατήσουµε να κρατάµε, κρατάγανε τη συνδροµή, τα λεφτά δεν τα χάνουµε ... , 

και τα µόνα λεφτά που είχα πάρει, είχα πάρει ένα επίδοµα το ’96 που παντρεύτηκα 

και ένα επίδοµα όταν έκανα τον γιο µου το 2000. ... τα χίλια τριακόσια δηλαδή ... και 

φαίνοµαι να είµαι χρεωµένος µε τέσσερα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, γι’ 

αυτό το αναφέρω, γιατί πιστεύω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν τον ίδιο πρόβληµα. 

Γιατί θέλω να το δηµοποιήσω, να το πω να ακουστεί. Κάποιοι έκαναν απάτη. Ήταν 

πρόστυχο. Και για το θέµα της τιµιότητας της δικής µου δεν θέλω αµφισβήτηση για 

κάτι λεφτά που δεν έχω πάρει. Να τα είχα πάρει δεν θα µε ένοιαζε. 

ΖΑΒΑΓΙΑΝΝΗ: Σας καταλαβαίνω αλλά και ο έλεγχος δεν µπορεί να φτάσει µέχρι 

εκεί.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑ: Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτηµα προς το προεδρείο του 

συλλόγου. Απ’ ό,τι, από την εικόνα που έχουµε µέχρι στιγµής, φαίνεται ότι 

προκύπτει πρόβληµα στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Απευθύνω την ερώτηση στο 

προεδρείο. Με τα µέχρι τώρα στοιχεία, αν είστε διατεθειµένοι, αν υπάρχει πρόθεση 

να γίνει καταλογισµός στις προηγούµενες διοικήσεις. Να γίνει έρευνα εις βάθος και 

να γίνει καταλογισµός. Να καταλογιστούν ευθύνες. Γιατί αν κουκουλωθεί το θέµα, θα 

έχουν οι συνάδελφοι πρόβληµα. Αυτά όλα θα πρέπει να βγουν στο φως, να 

αποδοθούν ευθύνες και να πληρώσει όποιος πραγµατικά φταίει. ∆εν γίνεται να 

εµπαίζουµε και να το... γιατί χάνεται και η εµπιστοσύνη και χάνονται πολλά 

πράγµατα. Θέλω δηλαδή εδώ την τοποθέτηση του προεδρείου, τι διατίθεται να κάνει 

γι’ αυτό το θέµα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Χάρη σε αυτό το προεδρείο φέραµε το θέµα, όπως τα ξαναείπαµε λίγο 

να τα ξαναβάλουµε να τα µαζέψουµε γιατί πλατειάσαµε πολύ. Χάρη σε αυτό το 

προεδρείο κάναµε Γενική Συνέλευση και σας ενηµερώσαµε ακριβώς τι παραλάβαµε, 

µε το νι και µε το σίγµα, που δεν έχει ξαναγίνει σε καµία άλλη περίοδο. Άρα, το 
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παρακάτω, σου απαντάω εγώ ήδη από την αρχή. Άρα, δεν είχαµε να αποκρύψουµε 

τίποτα, γιατί αν αποκρύβαµε δεν θα κάναµε, θα πηγαίναµε σιγά-σιγά όπως έκαναν 

όλοι και δίναµε λίγα-λίγα τα λεφτά. Και εµείς... απαντάω, συναδέλφισσα, απαντάω 

στην ερώτηση που µου έχει κάνει. Εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό που µου είπε.  

Εµείς είµαστε εδώ πέρα, πήραµε µία απόφαση, ήρθε ο έλεγχος, αυτά τα 

παραστατικά που βρήκε, µε αυτά δούλεψε, µε αυτά τα στοιχεία τα ελλιπή που σας 

είπε, µε αυτά τα επιτόκια που έδιναν βάσει του καταστατικού, γιατί ένα πολύ µεγάλο 

µέρος, ότι το 1991, το ξαναλέω για άλλη µια φορά για να το καταλάβετε εδώ οι 

σκεπτόµενοι άνθρωποι, έχει γίνει µία οικονοµοτεχνική µελέτη, κάποια τα γράφει και 

στο πόρισµά της, το οποίο ξεκινάει µε 15% επιτόκιο, όντως το ’91 έχει 15%, µετά 

την πρώτη πενταετία διπλασιάζεται και τη δεκαετία τετραπλασιάζεται.  

Όταν βάζει τα λεφτά του, που είµαι και εγώ µέσα σε αυτούς που δεν τα έχουν πάρει 

και είµαι γραµµένος από το 1991, όταν βάζει τα λεφτά του παραδείγµατος χάριν ο 

Γαλάνης και τοκίζονται µε 3% και πληρώνουν µε 30 και 45, στην πάροδο του 

χρόνου θα µεγαλώνει όλη αυτή η τρύπα, θα µεγαλώνει.. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με µια διαφορά, συγνώµη, να σε διακόψω; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Να ολοκληρώσω, θα µιλήσεις. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μία φορά. Αυτό µπορεί να γίνει γιατί ήταν κακή η µελέτη. Σύµφωνοι. 

Παραστατικά έπρεπε να υπάρχουν όµως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Συµφωνούµε σε αυτό. Συναδέλφισσα, τον 11ο, αυτά είπαµε, ότι δεν 

υπήρχαν.... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Συναδέλφισσα, άφησέ µε λιγάκι δηλαδή να µην λέω τα ίδια πράγµατα. 

∆ηλαδή έχω καταντήσει πάλι γραφικός να γίνοµαι. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ο σύλλογος δεν είναι όσο... δεν είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύλλογος 

είστε εσείς. Όλοι µαζί έχουµε το πρόβληµα, όλοι µαζί... αφήστε µε λίγο να 

ολοκληρώσω, εδώ δεν ήρθαµε να κουκουλώσουµε. 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑ: Κώστα µου, αυτά τα ξέρουµε. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Από πού τα ξέρατε αυτά; Από τον 11ο ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να τους κυνηγήσουµε όλοι. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ...στο χέρι µας να πούµε τι πρέπει να γίνει; Αυτό θέλουµε να ξέρουµε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως είναι στο χέρι σας. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ο σύλλογος είναι εντεταλµένοι του συλλόγου... εσείς ψηφίζετε τον 

Γαλάνη, τον Κούβαρη, τον ..., τον οποιονδήποτε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είµαι και εγώ από το ’91 στο Αλληλοβοηθείας.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το ξέρω. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Το Αλληλοβοηθείας είχε πάντα 

ονοµατεπώνυµο όσον αφορά το προεδρείο του; Από το ’91, από το ’90, όλα τα 

χρόνια ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως είχαν. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Ήταν και οι πρόεδροι του συλλόγου 

οπότε, ήταν και οι αντίστοιχοι στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας, έτσι δεν είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Σωστό. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Άρα υπάρχουν ονοµατεπώνυµα, 

έτσι δεν είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ναι. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Άρα όλοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι 

πάρα πολλοί, είναι πέντε, έξι προεδρεία, πόσοι έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κάπου τόσο. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Όλοι αυτοί είναι υπόλογοι. ∆εν 

υπάρχουν κατηγορούµενοι. Είναι υπόλογοι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Μα φυσικά.  

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Και από τη στιγµή που δεν 

κρατούσαν βιβλία, παραστατικά, ή έδιναν και υπέγραφαν ότι έδωσαν και .... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Συµφωνούµε, να σας πω κάτω. Εγώ συµφωνώ σε όλα αυτά που λες. 

Περίµενε όµως να σου πω. Όταν ξεκίνησαν, ρωτάγαµε διάφορα και εµείς γιατί 



 

32 

 

µπήκαµε για πρώτη φορά εκεί µέσα και δεν ξέραµε τι γίνεται και δεν βρήκαµε τίποτα. 

Να σας πω κάτι εµένα τι µου έχει κάνει εντύπωση. Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχουν 

πριν από το ’09 πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής. Και σας διαβεβαιώ και µε τον 

κ. Γκάτσιο που έχω µιλήσει και µε άλλους ότι όλα αυτά έχουν παραδοθεί. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Πού είναι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ κυρία µου. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, το 

προεδρείο δεν είναι µόνο για τη δόξα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ κυρία µου που παρέλαβα τον 9ο... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν λέω για εσάς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Αφήστε µε λιγάκι. Έκανα γενική συνέλευση και σας ανέφερα στη γενική 

συνέλευση πέρα τι είχαµε πει στο ∆.Σ., η κα Αργυροπούλου  τα γνωρίζει αυτά, το τι 

έχουµε παραλάβει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως. Τον λόγο θα πάρει ο κ. Παυλάκος και µετά εδώ ο νοµικός 

σύµβουλος. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εδώ δεν ήρθαµε να σας πούµε. Απ’ ό,τι βλέπετε, καθόµαστε, ακούµε, 

συζητάµε και προσπαθούµε... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Καληµέρα. Να πω κάτι και δεν σας αρέσει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Έχει τον λόγο. Θα µιλήσει ο κ. Παυλάκος και µετά θα µιλήσει ο 

δικηγόρος του συλλόγου µας. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εµείς σαν σύλλογος δεν µπορούµε να πάρουµε απόφαση. Το είπαµε 

δέκα φορές αυτό. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να πάρει. Το τι µπορεί να κάνουµε 

όµως από εδώ και πέρα είτε ποινικά, είτε όχι, είτε να ζητήσουµε ευθύνες, έχουµε τον 

δικηγόρο εδώ, νοµίζω ότι είναι το καλύτερο που µπορούµε να τον ρωτήσουµε, να 

τελειώνουµε να µας πει για να µην σκοτωνόµαστε και αναµεταξύ µας. Να το δώσω 

στον κ. Σαπουντζάκη να... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ένα λεπτό, εγώ είπα να µιλήσει ο Γιώργος σύντοµα. Γιώργο, 

πάρα πολύ σύντοµα για να µιλήσει ο κ. Σαπουντζάκης. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, µόλις αναλάβαµε από τη διοικούσα 

επιτροπή που δεν έκανε διαχείριση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, βγάλαµε 

ανακοίνωση. Το πρόβληµα ήταν οξύ και φάνηκε η ευρύτητά του στα πέντε χρόνια 

στασιµότητας που είχε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, γιατί είχαν συσσωρευτεί 130 

αιτήσεις, 130 αιτήσεις εργαζοµένων που βγήκαν στη συνταξιοδότηση. Εκεί φάνηκε 

το πρόβληµα, γιατί αντιληφθήκαµε ότι 130 αιτήσεις µε το χρηµατικό απόθεµα των 

139.000,00€ που είχε το ταµείο µέσα αντιστοιχούσε στους εργαζόµενους που 

αποχωρούσαν µε 23 χρόνια συνταξιοδότησης βάσει της αλλαγής του καταστατικού 

του 2005 πάνω από 1.200,00€ και δεν µπορούσαµε εµείς να τα καλύψουµε και λέµε 

κάτι γίνεται, κάποιο πρόβληµα γίνεται, κάτι υπάρχει εδώ, κάτι δεν πάει καλά.  

Το ότι έτρεχαν τα επιτόκια και άνθρωποι, συνάδελφοι στο παρελθόν πληρώνονταν 

µε 45% επιτόκιο στην αποχώρησή του και στη µαζική αποχώρηση συναδέλφων 

προς τον άλλον σύλλογο όταν έγινε το 2003 µε το 2004 που πήραν πάρα πολύ 

µεγάλα ποσά, υπήρχε ένα οξύ πρόβληµα εκεί. ∆ηλαδή λέω όταν φεύγει κάποιος 

άνθρωπος, µην τον λέω, αυτή είναι η κοινή µου διαπίστωση, γιατί όταν φεύγει 

κάποιος συνάδελφος ο οποίος έχει αποδώσει στο ταµείο 800,00€ και στην 

αποχώρησή του παίρνει 3.800,00€, που ακούγανε τότε, υπάρχει ένα θέµα. Πώς 

αυτά τα τρία χιλιάρικα καλύπτονται; Και όταν αυτά τα άτοµα, ή γίνονταν συνεχόµενα 

αυτά, εντάξει, είναι κάπου....  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Μα αυτά κάποιοι τα έδιναν. Τα 

έδιναν κάποιοι από το προεδρείο.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Βεβαίως έχουν δοθεί κάποια ...  

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Υπάρχουν όµως τα ονόµατά τους, 

έτσι δεν είναι; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τα ονόµατα, ακούστε να σας πω κάτι, ονόµατα, το τι λεφτά έχει πάρει 

ο κάθε εργαζόµενος, το ποσό των χρηµάτων του εργαζόµενου που έχουν πάρει 

αναγράφονται, καταγράφονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων το οποίο κάθε χρόνο τα 

υπογράφει η Οικονοµική Επιτροπή. Και εγώ θα σας πω ένα άλλο θέµα που το 

έθεσα και στην αρχή της γενικής συνέλευσης. Και να ήθελαν κάποιοι άνθρωποι να 

αλλάξουν το καταστατικό του Ταµείου Αλληλοβοηθείας µε τα 4/5 που µαζεύουν οι 

εργαζόµενοι στις γενικές τους συνελεύσεις δεν θα µπορούσαν να το αλλάξουν. 

Μόνο αυτό. Η αδιαφορία των εργαζοµένων δηµιουργεί αυτό το πρόβληµα και ο µη 
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έλεγχος στη διοίκηση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουµε, γι’ αυτό εδώ 

χτυπιόµαστε και λέµε θέλουµε όλοι να συµµετέχουν στις γενικές συνελεύσεις. Σας 

ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ : Ένα λεπτό. Θα µιλήσει ο συνάδελφος ο Κώστας. Κώστα, κάνε την 

ερώτηση. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Μία ερώτηση στην κα... και µπορεί ενδεχοµένως να... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Το ... µου το έδωσε ο πρόεδρος, όχι η συναδέλφισσα η οποία λέει 

ότι είναι από το 1991 µέχρι σήµερα. Είπαµε ότι τα επιτόκια αλλάζουν κ.λπ.. Οι 

άνθρωποι αυτοί δεν µπορούν να πάρουν το κεφάλαιό τους πίσω; Μπορεί να 

υπολογιστεί αυτό; Το κεφάλαιό τους µπορούν να το πάρουν; ∆ηλαδή, η κα 

Καλφακάκου Σταυρούλα έχει από το ’91 µέχρι σήµερα που είναι, ξέρω, εγώ, 30 

χρόνια. Άρα, λοιπόν, µπορούµε να δούµε πόσα έδωσε, ότι το επιτόκιο. Μπορεί να 

πάρει το κεφάλαιό της πίσω;  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ:... κάποια κατασπατάληση, πώς γίνεται αυτό;  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λέµε τόση ώρα ότι δόθηκαν παροχές µε πάρα πολύ υψηλά επιτόκια. 

Αυτό σηµαίνει κάποιοι άνθρωποι αν ήταν να πάρουν... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ευνοήθηκαν. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πήραν τρία χ, τέσσερα χ, δέκα χ, µε αποτέλεσµα να καθηλωθούν τα 

χρηµατικά διαθέσιµα που ήταν κατατεθειµένα στην Alpha Bank και να έχουµε 

σήµερα 139.000,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτά πότε δόθηκαν; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτά δίνονταν... 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Ποιοι τα έδωσαν; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΝΑΒΟΣ: Καναβός λέγοµαι. Θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά µε αυτά που 

ακούω. Καταρχήν θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο και όλο το ∆Σ  να µας πει τι 

προβλέπει το καταστατικό και του ∆.Σ. του συλλόγου µας και του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας για όλο αυτό το µπέρδεµα που συζητάµε τώρα, γιατί ακούσαµε 
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πολλά, ακούσαµε ότι παρέδωσαν και παρέλαβαν παραλαβή-παράδοση προεδρείου 

ενώ δεν τηρούσαν προδιαγραφές σε αυτά που παρέλαβαν, ακούσαµε πολλά 

σενάρια, γι’ αυτό θα ήθελα να µας πει τι προβλέπει το καταστατικό και του συλλόγου 

και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας για όλα αυτά που ακούστηκαν γιατί σίγουρα κάτι 

προβλέπει πριν ακούσουµε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Υπάρχει µια 

τοποθέτηση πάνω σε αυτό, Πρόεδρε; Μπορείς να µας ενηµερώσεις; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το καταστατικό του συλλόγου, το Ταµείο Αλληλοβοηθείας παράλληλα 

µε τον σύλλογο βάσει του καταστατικού ορίζει ότι η τριµελής επιτροπή που αποτελεί 

το Ταµείο Αλληλοβοηθείας το οποίο απαρτίζεται πάντα από τον πρόεδρο του 

συλλόγου, τον γραµµατέα του συλλόγου και ένα τρίτο µέλος που βγαίνει από το ∆Σ, 

έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των οικονοµικών του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. 

Και σε περίπτωση µη... κακής διαχείρισης κ.λπ., παίρνει και τις ανάλογες 

επιπτώσεις. Έχεις και τις ανάλογες κυρώσεις. Εγώ... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Από εκεί και πέρα όµως εγώ θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή 

και σε ένα άλλο θέµα. Ότι εφόσον το καταστατικό του συλλόγου του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας δινόταν µέχρι το 2005 µε το επιτόκιο που αναγράφει µέσα, δεν 

µπορούσε ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο γραµµατέας, ούτε ο ταµίας να αποκλίνουν από 

το καταστατικό, γιατί είναι παράβαση καθήκοντος, κύριοι. Το καταστατικό του κάθε 

συλλόγου και το καταστατικό της κάθε διοίκησης ταµείου είναι το ευαγγέλιο, µε αυτό 

πας. Πας εκ του ταµείου. Αν δίναµε ποσό µεγαλύτερο του 45 ή µικρότερο του 45, 

ήταν υπόλογοι.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Το πράγµα πρέπει να το 

βάλουµε σε µία σειρά, γιατί και ο κόσµος, επειδή είναι οικονοµικά δεδοµένα έχει 

δίκιο να είναι καχύποπτος και να το ψάχνει και καλά κάνει και το ψάχνει, και 

ταυτόχρονα πρέπει να αποδοθεί και δικαιοσύνη. ∆ηλαδή επειδή ακούγονται 

διάφορες απόψεις τι έγινε τότε, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, πρέπει να βρούµε µία 

µέθοδο να µπορέσουµε να ξεδιαλύνουµε το κουβάρι να καταλάβουµε τι γίνεται.  

Εγώ από αυτή τη συζήτηση που άκουσα, από την εισήγηση, και συγνώµη που σας 

έχω την πλάτη τώρα, αλλά πρέπει να απευθυνθούµε στον κόσµο, από την εισήγηση 

της κα ορκωτής λογίστριας, από τη συζήτηση που έχουµε µαζί της, µια συνεργασία 



 

36 

 

που είχαµε και πιο πριν, από τη συζήτηση που έκανα και διάβασα την έκθεση από 

το προεδρείο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ήρθε στο γραφείο µου πριν δυο-τρεις 

µέρες, προκύπτει το εξής θέµα. Το Ταµείο Αλληλο... καταρχήν έχουµε χρήσεις 

σηµερινής διοίκησης η οποία εξελέγη πριν από µερικούς µήνες η οποία δεν έκανε 

διαχειριστικές πράξεις και το έκλεισε.  

Έχουµε επίσης ένα δεύτερο δεδοµένο, η προηγούµενη, η προσωρινή διοικούσα 

επιτροπή η οποία διορίστηκε µε απόφαση του δικαστηρίου µόνο όµως για τας 

επειγούσας φύσεως υποθέσεις του σωµατείου, άρα όχι µε τέτοια ζητήµατα 

διαδικαστικά ούτε αυτή έκανε διαχείριση. Άρα, λοιπόν, ένα κρατούµενο έχουµε, ότι η 

ερευνώµενη διαχείριση είναι από το 2011 και πίσω. Ένα είναι αυτό. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι ότι παρατηρήθηκε πραγµατικά έλλειψη των οικονοµικών 

αυτών που θεωρητικά θα έπρεπε να υπήρχαν, όπως είπε και η ορκωτή λογίστρια, 

αλλά και δια κοινού οφθαλµού το έβλεπε και ο καθένας ότι 139.000 που βρέθηκαν 

στο ταµείο όταν ξεκίνησε η έρευνα δεν επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν τους 

συναδέλφους των οποίων τα χρήµατα κρατήθηκαν από το Ταµείο Αλληλοβοηθείας.  

Άρα, λοιπόν, εδώ, άκουσα την ορκωτή λογίστρια και νοµίζω ότι καλά µέχρι εδώ 

πάµε, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είµαστε... και η Γενική Συνέλευση, µάλλον, οι 

προηγούµενοι που είµαστε πάλι εδώ, σωστά αποφάσισε έναν έλεγχο και µάλιστα µε 

το αυξηµένο κύρος του ορκωτού λογιστή γιατί θα µπορούσε να γίνει και µε έναν 

απλό λογιστή, θα µπορούσε να γίνει και ... ο καλύτερος έλεγχος που µπορεί να γίνει 

έτσι όπως ελέγχονται όλες οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες, από ορκωτούς λογιστές. 

∆εν υπάρχει αυθεντικότερος έλεγχος από αυτά και νοµίζω και εδώ καλά πήγαµε. 

Έτσι έπρεπε να γίνει σωστά.  

Η ορκωτή λογίστρια τι µας λέει, λοιπόν. Μας λέει ότι σύµφωνα µε το καταστατικό 

που υπήρχε µέχρι το 2005 δόθηκαν παροχές υπέρτερες εκείνων που θα µπορούσε 

να αντέξει το ταµείο, δηλαδή ενώ πλέον τα επιτόκια το 2005 είχαν πέσει σε 

µονοψήφιο αριθµό και ίσως το ’04, ’05 έκανε, δεν µπορώ να θυµάµαι ακριβώς, 

συνέχιζε να δίνει παροχές µε 45%. Αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό να οδηγήσει το 

ταµείο στην κατάσταση που το οδήγησε.  

Κάνω εδώ µία παρένθεση και λέω ότι αυτό κάτι µου θυµίζει. Μου θυµίζει την 

κατάσταση της χώρας και των ασφαλιστικών ταµείων σήµερα, συνολικά πια, και όχι 

του Ταµείου Αλληλοβοηθείας το οποίο µικρό βάρος έχει µπροστά σε αυτό που 

τραβάνε οι εργαζόµενοι και οι συνταξιοδοτούµενοι που βλέπουν συνεχώς να πέφτει 

ψαλίδι στις... ενώ έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Κλείνω την παρένθεση. 
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Ο λόγος λοιπόν, η αιτιολογία που µας έδωσε η ορκωτή λογίστρια είναι αυτή,  ότι 

δηλαδή αυτό ήταν ένας βασικός, ίσως ο βασικότερος λόγος για το ότι υπήρξε η 

στέρηση των εσόδων του ταµείου, µάλλον αντιθέτως, δόθηκαν περισσότερα από 

αυτά τα οποία µπορούσε να αντέξει το ταµείο. Αυτά λέει και η απλούστερη κοινή 

λογική, και επειδή ετέθη ένα ερώτηµα γιατί εδίδοντο µέχρι το 2005, σωστά εδώ 

απάντησε ο γραµµατέας ότι αυτό έλεγε το καταστατικό. ∆υστυχώς το καταστατικό 

πρέπει να είχε ήδη αλλάξει.  

∆ηλαδή, επειδή εδώ ανέλαβε ο Σύλλογος Εργαζοµένων ένα πολύ µεγάλο φορτίο 

που είναι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας και εδώ αποδείχθηκε ότι δεν είχε τις πλάτες να 

το κρατήσει, γιατί όταν έχεις ένα ταµείο που είναι ένα µικρό ασφαλιστικό ταµείο, 

θέλεις λογιστήριο, θες αναλογιστές, θες µια ταµειακή υπηρεσία και λογιστές που να 

τα παρακολουθεί κάθε µήνα, όχι κάθε πέντε χρόνια. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Θα απαντήσω στο τέλος. Απλά 

βάζουµε τα πράγµατα σε µία σειρά να ξέρουµε πού πατάµε και πού βρισκόµαστε. 

∆εν έγινε λοιπόν αυτή η προσαρµογή όταν έπρεπε να γίνει, µε αποτέλεσµα να 

φτάσουµε σε αυτό το συµπέρασµα. Τέθηκαν βέβαια και κάποια άλλα ερωτήµατα και 

απάντησε και η ορκωτή λογίστρια, εδώ είναι, έχουν καταγραφεί, τα επαναλαµβάνω 

και εγώ. Μπορεί να είναι µόνο αυτό; Να τα λέµε όλα.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Θα τα απαντήσουµε όλα. Μην 

διακόπτεις, χάνουµε και τον ειρµό της σκέψης µας. Επαναλαµβάνω λοιπόν, δεν 

έγινε η τροποποίηση του καταστατικού. Απαντάω αµέσως σε αυτό. Η µη 

τροποποίηση του καταστατικού, κατά τη δική µου ταπεινή άποψη δεν αποτελεί 

ποινικό αδίκηµα, γιατί; Να το πάµε και ευρύτερα νοµικά, γιατί τροποποίηση του 

καταστατικού είναι απόφαση όλων των µελών, το καταστατικό τροποποιείται µε 

αυξηµένη πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης του συλλόγου, άρα λοιπόν τι να 

πούµε τώρα; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι. 

Αποφασίζει το κυρίαρχο Σώµα, δεν αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ένα θέµα 

είναι αυτό.  
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Ένα άλλο ζήτηµα είναι... αυτή τη στιγµή λοιπόν τίθεται άλλο ερώτηµα. Είναι αυτός ο 

λόγος µόνο που οδήγησε το ταµείο εκεί ή µήπως υπήρχε και κάτι άλλο; Εδώ πάλι 

απάντησε, το άκουσα, το ακούσατε και εσείς, ότι δεν είχα πλήρη στοιχεία, βέβαια, 

για να µπορώ να σας απαντήσω 100%, γιατί και αυτό είναι ένα θέµα. Ο ορκωτός 

λογιστής δεν είναι µάγος, δεν βγάζει από το καπέλο λαγό, ό,τι του δώσεις, µε βάση 

αυτά τα στοιχεία που του δίνεις είναι ένας άνθρωπος που έρχεται το 2016 να ελέγξει 

τι γινόταν το ’91, πριν από 20 χρόνια. Τι να σου κάνει. Με βάση τα στοιχεία που του 

δίνεις, µε βάση αυτά σου απαντάει. 

Τι λέει λοιπόν επί του ερωτήµατος αυτού όπως τοποθετήθηκε προηγουµένως; 

Θεωρώ, είπε, ότι αυτό το σηµείο που φτάσαµε να µην έχουµε το ποσό που πρέπει 

οφείλεται κυρίως στα επιτόκια. Έτσι πιθανολογώ, είπε, µε βάση τα στοιχεία που έχω. 

∆εν νοµίζω ότι µπήκε χέρι στο ταµείο. Νόµιζε, είπε και αυτή. Βεβαιότητα δεν µπορεί 

να εκφράσει όταν δεν έχει στοιχεία. 

Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί πρέπει να προχωρήσει κανείς και στην απόδοση 

ευθυνών, αν υπάρχουν, για να... γιατί γι’ αυτό είπα στην αρχή της τοποθέτησής µου 

ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από αυτό που έγινε, δηλαδή ορκωτός λογιστής, τι 

άλλο να κάνεις; Ποιον άλλον να φωνάξεις; Και ο ορκωτός λογιστής σου έβγαλε αυτό. 

Τώρα αυτό είναι αυτό που είπαµε. Μιλάµε δηλαδή για τις διοικήσεις από το 2011 και 

πριν και είµαστε σίγουροι για το ότι τα επιτόκια που εδίδοντο µέχρι το 2005 δυνάµει 

του ισχύοντος καταστατικού γιατί αλλιώς δεν µπορούσε να γίνει, δεν έδιναν σωστά, 

γιατί άλλαξαν εντωµεταξύ τα επιτόκια και φτάσαµε σε αυτό το αποτέλεσµα και 

σχεδόν είναι βέβαια αλλά όχι απολύτως αν κάποιος έβαλε και χέρι. Αυτά είναι τα 

στοιχεία που έχουµε. 

Με βάση λοιπόν αυτό που το συνοψίζουµε σαν συµπέρασµα από τη συζήτηση που 

βγαίνει, τι κάνουµε; Από εκεί και πέρα τίθεται το εξής ερώτηµα, επειδή βλέπω και 

σωστά τοποθετούνται και ρωτάνε οι συνάδελφοι εδώ, αν υπάρχουν ποινικές 

ευθύνες. Έτσι όπως τοποθετήθηκε η έκθεση του ορκωτού λογιστή φαίνεται, δεν 

κατονοµάζει για ποινικές ευθύνες, γιατί για να πεις ότι κάποιος έχει ποινικές ευθύνες, 

τι πρέπει να γίνει; Εάν θεωρούµε ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, εδώ δεν 

είµαστε δικαστήριο να καταδικάσουµε ή να αθωώσουµε κάποιον, το δικαστήριο θα 

πάρει τα στοιχεία υπόψη του όταν φτάσει η υπόθεση σε αυτό, και θα βγάλει 

συµπέρασµα. 

Εµείς εδώ σαν Γενική Συνέλευση και σαν άποψη που λέµε έχουµε την εξής 

δυνατότητα, αν κρίνουµε µε βάση τα στοιχεία που έχουµε στα χέρια µας ότι 
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υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν στοιχεία που µπορούν να µας οδηγήσουν, 

αποχρώσες ενδείξεις, έτσι λέγεται στα νοµικά αυτό, αν υπάρχουν αποχρώσες 

ενδείξεις, κάποια ισχυρά, όχι απόλυτη βεβαιότητα, αλλά κάποιες ενδείξεις που εν 

πάση περιπτώσει δίνουν ένα τέτοιο στίγµα, τότε πρέπει αυτήν την έκθεση να την 

κάνουµε µε µία µηνυτήρια αναφορά και να τη διαβιβάσουµε στον εισαγγελέα. 

Βέβαια να πούµε και το άλλο, ότι ο εισαγγελέας δεν είναι υπάλληλός µας να του 

πούµε, κα Εισαγγελέα, πάρε αυτό, ψάξε το και πες µας τι έχει γίνει. ∆εν γίνεται έτσι 

η διαδικασία, δεν είναι υπάλληλος ο εισαγγελέας, είναι µία ανώτατη Αρχή η οποία 

πιάνει τα εγκλήµατα, αλλά τα εγκλήµατα για να τα πιάσεις, πρέπει να του δώσεις 

στοιχεία και πρέπει να κατονοµάσεις, να πει ο σύλλογος ότι εµείς θεωρούµε ότι µε 

βάση αυτό υπάρχουν στοιχεία και γι’ αυτό σου διαβιβάζουµε µηνυτήρια αναφορά 

κατά παντός υπευθύνου και να επιληφθείς. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ποιο πράγµα; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Αυτό µπορεί να είναι παρατυπία, 

ακούστε, άλλο είναι η παρατυπία και άλλο η παρανοµία. Να ξεχωρίζουµε τα θέµατα. 

Άλλο µου λείπουν κάποια παραστατικά, δεν έχω τηρήσει πολύ καλά τα βιβλία και 

άλλο εκ δόλου έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία για να βάζω στο παντελόνι λεφτά. 

Είναι άλλο θέµα και αυτό. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγώ δεν λέω, µπορεί να είναι λογιστικό το οτιδήποτε. Σύµφωνα µε το 

τρέχον καταστατικό, ένας που αποχωρεί, τι πρέπει να πάρει; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Αυτό λέµε. Άκουσέ µε. Αυτό 

είναι άλλο τώρα. Βάζεις... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Κατάλαβα τι λες. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... µια λανθασµένη κατάσταση, λανθασµένο 

και το προεδρείο που απέδιδαν µε 40 και 30 ... λογιστή, δεν µας είχαν ενηµερώσει, 

το µάθαµε πολύ... µείναµε ... διότι ... το πενταµεσάρι µέσω της µισθοδοσίας µας και 
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είχαµε εµπιστοσύνη στον ∆ηµήτρη τον συνάδελφό µας και µέναµε σίγουροι ότι αυτό 

πάει στον ∆ήµο Πειραιά το οτιδήποτε...  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Εκεί πήγαινε. Το θέµα είναι ότι 

δεν βγαίνει λογαριασµός. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Σας λέω τώρα µε το τρέχον καταστατικό τα νόµιµα, τι λέει τώρα, 

αποχωρεί ένας συνάδελφος, τι κεφάλαιο θα πάρει; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, αυτό λέµε είναι το 

θέµα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... νοµικά ρωτάω. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Και εγώ νοµικά σου απαντάω, 

και σου λέω το εξής, αυτό που θέτεις εσύ ως ερώτηµα είναι το πρόβληµα του 

ταµείου. Αυτό είναι το πρόβληµα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Αν πάµε σύµφωνα µε το 

καταστατικό, δεν φτάνει, σου λέει.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ένα λεπτό. ∆εν γράφει τίποτε. 

Είπαµε µε βάση το καταστατικό δεν βγαίνει να πληρώσει όλους αυτά που δικαιούται. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... µιλάω σύµφωνα µε το καταστατικό, τι 

γράφει; Ότι αν δεν φτάνει, γράφει καµία παράγραφος ότι αν το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας έχει εξαντληθεί το ποσό και αποχωρήσει ένας συναδέλφος, ... θα 

πάρει ό,τι αποµένει; 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: ∆εν λέει τίποτα. Λέει αυτό που 

πρέπει να πάρει. Και σου λέµε ότι µε βάση τα αποθεµατικά, δεν φτάνει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και πώς θα το αποδείξει το δικαστήριο αυτό; Το δικαστήριο δεν θα... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : Ένας ένας συνάδελφοι  

ΒΕΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Σε ό,τι αφορά την περίοδο... υπάρχει µια διαδικασία που 

µπορούµε να κινήσουµε, µέχρι το 2005 από το ’91 µέχρι το 2005 υπάρχουν κάποιες 
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διοικήσεις που διοίκησαν τα Αλληλοβοήθειας, ωραία; Αυτοί οι άνθρωποι µε βάση τα 

επιτόκια που ξεκίνησαν άλλαξαν στην πορεία τα επιτόκια τα τραπεζικά αλλά το 

Ταµείο δεν ακολούθησε γιατί δεν έκαναν τροποποίηση του καταστατικού. Εµείς 

µπορούµε να κινηθούµε νοµικά εναντίον τους επειδή δεν φρόντισαν να καλύψουν... 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Σου επαναλαµβάνω, αν αυτό 

θέλει δόλο, ότι το κάναµε... κάτσε, να πάµε στο... άκουσέ µε, αυτό για να το κάνεις, 

πρέπει να αναλάβεις το βάρος µιας µήνυσης που έχει συνέπειες. Εγώ γι’ αυτό το 

λέω, θέλει προσοχή. Όταν κάνουµε κάποια µήνυση και κατονοµάσουµε κάποιον ως 

ύποπτο τελέσεως αδικηµάτων, µπορεί αυτός να µας κάνει µήνυση για ψευδή 

καταµήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήµιση και να έχουµε πρόβληµα. 

Πρέπει ό,τι κάνουµε να είναι δεµένο. ∆εν µπορούµε να κάνουµε στον αέρα κινήσεις. 

Τώρα, εάν θεωρείται αυτή η πράξη, αυτό θα το αξιολογήσει ο εισαγγελέας, δεν θα το 

αξιολογήσω εγώ, ούτε εσείς, ούτε και κανένας άλλος, το αρµόδιο όργανο, σε αυτόν 

πρέπει να κάνουµε µία µηνυτήρια αναφορά όµως για να φτάσει στα χέρια του, δεν 

παίρνει έτσι ο εισαγγελέας ένα χαρτί από τον δρόµο. Πρέπει να κάνει κάποιος 

εργαζόµενος ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή κατ’ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι 

υπάρχουν υποψίες τελέσεως αδικηµάτων ότι αυτός το έκανε επίτηδες, είχε δόλο. 

Ποιον δόλο; Πρέπει να τα δούµε αυτά. Θέλει δουλειά, δεν είναι έτσι απλό. Και ότι 

συνεπεία αυτού παρακαλώ, κ. Εισαγγελέα, προχωρήστε στις ανάλογες ποινικές 

διώξεις.  

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Άρα η µη τήρηση των 

παραστατικών δεν θεωρείται ισχυρό όπλο για να πάει να καταθέσει µία µήνυση; 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: ∆εν µπορώ να είµαι βέβαιος και 

να βγάλω εγώ την απόφαση που θα βγάλει ο εισαγγελέας, επαναλαµβάνω, µια 

παρατυπία, παρατυπία, µία παράλειψη, παράλειψη σίγουρα είναι, δηλαδή το 

γεγονός ότι όταν βλέπεις και προχωράνε τα επιτόκια και πέφτουν και εσύ 

εξακολουθείς, είναι αδιαφορία, όµως, είναι αµέλεια; Είναι δόλος; Γιατί τα 

πληµµελήµατα αυτά ή κακουργήµατα µόνο εκ δόλου τελούµενα τιµωρούνται και όχι 

εξ αµελείας.  

Μπορείς να πεις λοιπόν εύκολα σε µία µηνυτήρια αναφορά, λέω, µπορεί και να 

µπορεί κάποιος, να πεις ότι εκ δόλου το έκαναν; Τι θα πεις; Είναι θέµα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Ένα λεπτό, δεν είναι έτσι, δεν γίνεται η διαδικασία. ∆εν είναι, και 

κανείς δεν ακούει τίποτα, ο καθένας λέει το δικό του και γίνεστε και κουραστικοί. 

Ένας-ένας. Κάποιος που δεν έχει µιλήσει. Ένα λεπτό.  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ:... µίλησε για παρανοµία και παρατυπία. Είναι 

παρατυπία ότι χάθηκαν παραστατικά; Είναι παρατυπία που είπε ο Καραµαλέγκος 

ότι ... κάθε µήνα χαρτιά το τι παίρνουν; Είναι παρατυπία ότι στην προηγούµενη 

Γενική Συνέλευση ανέβηκε πάνω συνάδελφος που έχει συνταξιοδοτηθεί και είπε ότι 

φαίνεται η υπογραφή ... για γάµο της κόρης του ενώ δεν έχει πάρει µία; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ:...το λογιστικό ότι είναι καλυµµένο αυτό που δίναµε 

το παραπάνω, το 40, αυτά να κοιτάξουµε, εκεί, αυτή είναι η παρανοµία. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Θα σου απαντήσω. Ωραία, 

αυτά, αν υπάρχουν, αυτό λέω, αυτά πρέπει να τα βρούµε όµως, τα στοιχεία που 

προκύπτουν... 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Ήρθαν και τα είπαν εδώ. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Τι τα βρήκαν; Έτσι θα γίνει 

έρευνα; Το είπε ο ένας, το είπε ο άλλος; Θέλει στοιχεία. Βάλε την υπογραφή σου και 

βάλε µήνυση και ανάλαβε την ευθύνη. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Είδες; Εδώ σε θέλω. Θέλει 

προσοχή. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στις κινήσεις µας.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Κ. Σαπουντζάκη κάντε µας µια ενηµέρωση αν θεωρητικά γίνει µία 

τέτοια διαδικασία λόγω πρακτικής των δικαστηρίων πότε µπορεί αυτό να 

τελεσιδικήσει... 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Καλά, αργούν. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ:...γιατί, χρόνια θα πείτε, ξέρουµε, και µέχρι τότε δεν µπορεί να 

αποδοθεί τίποτα σε κανέναν. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Σίγουρα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Αυτό πρέπει να το ξέρουµε. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Στην περίπτωση... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και βγαίνει στη σύνταξη ο 

Κώστας και πει θέλω τα λεφτά µου και δεν τα έχουµε, αν κάνει µήνυση τι θα γίνει; 
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ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Να κάνει µήνυση, µε τι αδίκηµα 

όµως; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ότι δεν µου δίνουν τα λεφτά µου. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: ∆εν είναι αδίκηµα αυτό, δεν µου 

δίνουν τα λεφτά µου, δεν είναι µ µήνυση, δεν είναι ποινικό αδίκηµα δεν µου δίνουν 

τα λεφτά µου, αγωγή θα κάνεις αν δεν σου δώσουν τα λεφτά. Είναι άλλο. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Θα στραφείς κατά του συλλόγου 

πλέον, κατά του... το Ταµείο Αλληλοβοηθείας το οποίο είναι τµήµα του συλλόγου, 

δεν είναι αυτόνοµο ταµείο. Στην αγωγή πρέπει να κατονοµάσεις, δεν υπάρχει... στη 

µήνυση, στη µηνυτήρια αναφορά ... θα βρει ο εισαγγελέας. Στην αγωγή θα πεις, εγώ 

ο τάδε κατά του συλλόγου, του νοµικού προσώπου, σωµατείου που εδρεύει στον 

Πειραιά, επί της οδού τάδε, αριθµός τάδε, µε την οποία Σύλλογος Εργαζοµένων 

∆ήµου Πειραιά νοµίµως εκπροσωπούµενου. Ενεγράφη στο ταµείο τότε, πλήρωσα 

αυτά τα χρήµατα και ζητώ τα χρήµατά µου. Αυτό γίνεται µε αγωγή. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Η δική σας η άποψη ποια είναι; Τι πρέπει να κάνουµε; Συµβουλευτικά. 

Γιατί είστε ο δικηγόρος... 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ξέρω, µα και εµένα νοµίζεις δεν 

µε απασχολεί; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο, δεν το συζητούµε. 

Αυτό προσπαθούµε να λύσουµε. Φέραµε ορκωτό λογιστή, έφερε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και έκανε το καλύτερο, δηλαδή τι άλλο να σου κάνει; Από αυτό... δεν 

υπερασπίζοµαι εγώ κανέναν, εγώ είµαι νοµικός σύµβουλος, λέω την άποψή µου 

ελεύθερα. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ήρθε ο ορκωτός λογιστής και βρήκε 

αυτό. ∆εν σου λέει όµως ο ορκωτός λογιστής, γιατί δεν µπορεί να στο πει ότι έβαλε 

κάποιος χέρι στο µέλι και το έγλυψε. Τι θα καταλάβει ο εισαγγελέας περισσότερα 

από αυτά που είπε η κυρία;  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Μπορεί ο εισαγγελέας αν του το 

διαβιβάσεις αυτεπαγγέλτως ίσως να αρχίσει να ψάχνει, και µακάρι να το κάνει, αλλά 

δεν είναι εύκολο, αυτό λέω, για να σας προφυλάξω, δεν είναι εύκολο να πούµε 
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εναντίον κάποιου συγκεκριµένου ή να κατονοµάσουµε κάποιον αν δεν είµαστε 

σίγουροι ότι το έχει κάνει, γιατί πέφτει πάνω σε εµάς το βάρος, αλλάζει και 

βρίσκεστε.... γιατί αυτός που θα την κάνεις θα στην κάνει και αυτός, και αν δεν 

µπορείς να αποδείξεις ότι είναι κλέφτης, θα έχεις πρόβληµα. ∆εν σας αποτρέπω, 

σας λέω την αλήθεια.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Να ρωτήσω κάτι; Επειδή εδώ µιλάµε για χρήσεις, το ’91, το ’92, το 

2005, µιλάµε για 20 χρόνια πίσω. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Εννοείτε για την παραγραφή 

τώρα; Εντάξει, όσα παραγράφησαν, όσα αδικήµατα είναι προ, για να πούµε και κάτι 

άλλο, το πληµµέληµα, σωστή και ωραία ήταν η ερώτηση, τα πληµµελήµατα είναι 

αυτά που παραγράφονται σε πέντε χρόνια και τα κακουργήµατα παραγράφονται στα 

15. Αυτό είναι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οτιδήποτε έχει γίνει από το 2001 και µετά στα κακουργήµατα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Οριακά. ∆ύσκολο.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Γι’ αυτό λέµε, εγώ τώρα αυτή τη 

στιγµή κάνω µία ερµηνεία ως δικηγόρος τι µπορεί να γίνει, αλλά το ευαγγέλιο είναι ο 

ορκωτός λογιστής. Εµείς δεν είµαστε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ορκωτοί λογιστές οι 

οποίοι µπορούµε να ξέρουµε να διαβάσουµε. Αυτοί. Αυτοί. Μέρες, νύχτες. ∆ούλεψε, 

µήνες έκανε για να τα βγάλει. Αυτό που σας είπε εδώ σε µισή ώρα δούλευε µήνες 

για να το βγάλει. Με όλα τα ελλιπέστατα στοιχεία που είχε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Μία τοποθέτηση θέλει να κάνει το 

προεδρείο. Επειδή ακούστηκαν προηγουµένως κάποιες προσωπικές απόψεις τις 

οποίες εγώ θεωρώ ακραίες, ότι κάποιοι συνάδελφοι ίσως είχαν µακρύτερο χέρι, ή τα 

άρπαξαν, ή τα βούτηξαν, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, θα ήθελα να 

διαχωρίσουµε την άποψη και τη θέση µας και ως προεδρείο και ως συνέλευση ότι 

αυτές είναι οι προσωπικές απόψεις τις οποίες σε καµία συνέλευση, σε καµία 

περίπτωση δεν τις υιοθετεί η συνέλευση και µιλώντας και ο συνάδελφος, εγώ αυτές 

τις απόψεις τις απορρίπτω για συναδέλφους µου, τους θεωρώ ... . 
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Επίσης θα ήθελα να πω κάτι, αν µου επιτρέπετε, ότι ήταν σίγουρο ότι θα συµβεί 

αυτό το πράγµα µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, από τη σύστασή του, δηλαδή από τη 

στιγµή που αποφασίσαµε τη σύσταση ενός ταµείου, θα έπρεπε να το οργανώσουµε 

σωστά, δηλαδή να βάλουµε µέσα επιστήµονες, αναλογιστές, λογιστές, έµµισθους 

ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη διαχείριση. Βάλαµε µέσα εργάτη καθαριότητας, 

βάλαµε εµένα, βάλαµε κάποιον άλλον, που καµία σχέση δεν είχαµε µε το 

αντικείµενο. Ήταν απλά θέµα χρόνου το πότε θα σκάσει η βόµβα. Έσκασε τώρα. 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ): Το αποτέλεσµα µπορούµε να το 

έχουµε, ∆ηµήτρη; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : Όλοι λοιπόν νοµίζω ότι έχουµε ευθύνη. 

Όλοι έχουµε ευθύνη, και οι εργαζόµενοι, και εµείς, από τη στιγµή που συστήνουµε 

κάτι, θα πρέπει να το συστήσουµε µε σωστό τρόπο, ώστε να λειτουργήσει για τον 

σκοπό που ιδρύθηκε. Ο καθένας πήγαινε επάνω, δεν είχε ειδικές γνώσεις. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ακούστε, άλλο αυτό, αυτοί οι συνάδελφοι 

θα πρέπει... άκουσε, εµείς ερχόµαστε να δούµε γιατί υπάρχει πρώτον το ταµειακό 

έλλειµµα, αν και εφόσον υπάρχει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Το ξεκαθαρίσαµε και πριν µε αυτά που 

ακούσαµε όλοι. Κανένας δεν... το έχεις ψάξει εσύ ή εγώ; Αυτό προτείνει η ορκωτή 

λογίστρια. Αυτό λέµε. ∆εν είναι δυνατόν... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ακριβώς, αλλά από τη στιγµή που έχει 

υπολογίσει ότι θα δίνει επιδόµατα µε 15% και τα επιτόκια είναι µηδενικά; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ.: Μην αποχωρείτε όµως, πρέπει να πάρουµε και µια απόφαση. Αυτή 

δεν είναι κατάσταση. Πρέπει να πάρουµε µια απόφαση. Εδώ έπρεπε να είναι όλα τα 

µέλη. Πρέπει να προτείνουµε και να έρθουν και άλλοι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Αφού δεν έχουµε απαρτία, τι απόφαση; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. : ∆εν µπορεί να πάρει καµία απόφαση. ∆εν υπάρχει απαρτία. Να 

µας την πει.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: ∆εν µπορούµε να πάρουµε καµία απόφαση, δεν υπάρχει 

απαρτία. Ένα λεπτό να µιλήσει ο κ. Σαπουντζάκης. 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... µου επιτρέπετε να 

µιλήσω; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Είµαι συνταξιούχος, δικαιούµαι δύο επιδόµατα, ένα 

το δικό µου και ένα της συζύγου µου. Είµαι ο πρώτος που χάνω τα περισσότερα 

χρήµατα. Αλλά... παραλίγο, εδώ προηγουµένως ακούστηκε ότι ο γραµµατέας δεν 

έδινε στοιχεία. Γιατί, κυρία, δεν έδινε ο γραµµατέας; Σηµειωτέον ότι έκατσα για 

ενάµιση χρόνο γραµµατέας παραιτήθηκα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Από τον Νοέµβριο 2007 µέχρι τις αρχές του 2009. 

Νοµίζω τα στοιχεία τα έχεις κιόλας. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Εγώ τα έχω παραδώσει. Το 2008 τον Απρίλιο... 

καταρχήν υπάρχουν πολλά που µπορούµε να πούµε και καλό είναι µην τα πούµε 

τώρα, το 2008 µπήκαµε στη διαδικασία να δούµε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, µε 

απόφαση του ∆.Σ.. Εγώ ήµουν αυτός ο οποίος έκανα την πρόταση... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Ή το 2004 ή το 2005 κάτι είχε γίνει. Και µετά 

συζητούσαν και έλεγαν ότι πρέπει να γίνει άλλη µία αλλαγή. Αυτό υπάρχει από τα 

πρακτικά, από τις κασέτες. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Το 2008 λοιπόν ξεκινήσαµε τη διαδικασία να δούµε 

τι λεφτά υπάρχουν και αν επαρκούν τα λεφτά. Αρχίσαµε και ψάχναµε. Όπως και το 

βιβλίο το µεγάλο των µελών του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Έκανα µία αίτηση, 

νοµίζω την προηγούµενη φορά ήταν ο Νικήτας Παπαϊωάννου εδώ και τον ρώτησα, 

ζήτησα εγγράφως, έχω και τον αριθµό πρωτοκόλλου, όλα τα αντίγραφα, να µου 
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πουν πόσα λεφτά αποδίδονται στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας και πόσοι είναι οι 

εγγεγραµµένοι. ∆εν µου εδόθησαν ποτέ. Ένα αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ήσουν γραµµατέας του συλλόγου; Σωστά; Άρα ήσουν βάσει του 

καταστατικού µέσα στην τριµελή επιτροπή, πρόεδρος, γραµµατέας, και δεν ήξερες 

εσύ τι λεφτά λάµβανες και για ποια µέλη τα λάµβανες; Τότε, κλείστο, Πρόεδρε. 

Έπρεπε να το είχατε κλείσει τότε και να φεύγατε. ∆ηλαδή σε αυτό... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Προχωρήσαµε στη διαδικασία... άκου, όλα αυτά 

έγιναν µε την πάροδο του χρόνου και θα έπρεπε εγώ για να µιλήσω να έχω κάποια 

στοιχεία και να πω ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να µην ανοίξουµε αυτό το θέµα τώρα, γιατί θα καθίσω να πω εδώ 

πέρα ότι το πρώτο βιβλίο µικρών µελών που είχε ο Σύλλογος Πειραιά το έφτιαξα 

εγώ και... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Των µητρώο µελών υπάρχει και είναι στον 

υπολογιστή και θα σου φέρω την υπάλληλο που το είχε.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : Συνάδελφοι, υπάρχει ένα ερώτηµα από 

όλους τι θα κάνουµε τώρα. Θα απαντήσει ο κ. Σαπουντζάκης. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Ακούστε, επειδή... τέλος πάντων 

τελειώνει, θα έχω και ένα προσωπικό ...  δεν υπολόγισα και έχω... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Περιµένουν µία ώρα οι 

άνθρωποι στο γραφείο, πρέπει να πάω. Αυτό που βγαίνει από τη συζήτηση είναι ότι 

δεν έχουµε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα. Ένα είναι αυτό. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι ότι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε απαρτία για να πάρουµε 

απόφαση. Ό,τι λέµε είναι ανταλλαγή απόψεων. ∆εν βγάζουµε... ποιος να ψηφίζει; 

∆έκα άνθρωποι; Ούτε δέκα άνθρωποι δεν έχουν µείνει. Και οι µισοί είναι και 

συνταξιούχοι. ∆εν θα έχει κύρος. Εγώ νοµίζω... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ: Πρέπει λοιπόν να σταµατήσει 

συζήτηση εδώ, να... µπράβο, πολύ σωστά, µοναδικό θέµα, να γίνει µία περαιτέρω 

έρευνα να µπορέσουµε να δούµε τι περαιτέρω στοιχεία µπορούµε να 
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συγκεντρώσουµε όπως θα µας τα δώσουν και οι λογιστές, και να καταλήξουµε σε 

µία επόµενη συνέλευση ή να κλείσουµε το θέµα ή να το στείλουµε στον εισαγγελέα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ.κ. συνάδελφοι, η πρόταση που έκανε στο Σώµα ο κ. Σαπουντζάκης 

το ∆.Σ. την αποδέχεται, θα επανέλθει το ίδιο θέµα στη Γενική Συνέλευση, µε 

περαιτέρω ενηµέρωση και... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Λόγω ελλείψεως απαρτίας διακόπτεται η Συνέλευση. Θα 

επαναληφθεί αργότερα όπως µας είπε και ο δικηγόρος, θα µαζευτούν στοιχεία, και 

µε καλύτερες προϋποθέσεις. 

6ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου για την 48ωρη απεργία που θα 

πραγµατοποιηθεί µε θέµα το ασφαλιστικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.: Το θέµα αναβάλλεται λόγω ελλείψεως απαρτίας προς συζήτηση 

για την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
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