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Γιώργος Αδαμίδης: Να μου επιτρέψετε να σας καλωσορίσω στην πόλη της Πτολεμαΐδας, 
είναι το τελευταίο Δ.Σ. πριν την έναρξη των διαδικασιών του 38ου Εκλογοαπολογιστικού 
Συνεδρίου μας, εύχομαι καλή διαμονή σε όλους αν και ο καιρός δεν είναι και ο καλύτερος , 
αλλά εμπας η περιπτώσει η πόλη της Πτολεμαϊδος και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία 
φημίζεται για την φιλοξενία, την ξέρετε είναι γνωστή σε όλους, απλά επειδή θα 
συμμετέχουν και κάποιοι συνάδελφοι – σύνεδροι που ενδεχομένως να ήρθαν για πρώτη 
φορά, περισσότερο τα καλωσορίσματα γι αυτούς. Για να μην χάνουμε πάρα πολύ χρόνο κι 
επειδή γενικώς η Πτολεμαΐδα έχει και μία ιδιαιτερότητα σε ότι αφορά τους φίλους – 
ποδοσφαιρόφιλους που είναι τρελαμένοι με τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να τελειώνουμε σχετικά 
γρήγορα, άλλωστε έτσι κι αλλιώς και η ατζέντα και η θεματολογία είναι μικρή και πολύ 
σύντομη. Παρακαλώ λοιπόν τον συνάδελφο τον γραμματέα για την ανάγνωση καταλόγου 
για την διαπίστωση της απαρτίας.  
 
 
Καρράς Αντώνης: να σας καλωσορίσω κι εγώ και να ξεκινήσουμε Αδαμίδης Γιώργος - 
παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, 
Ρέλλιας Σταμάτης -  παρών, Κουτσοδήμας Κώστας - παρών, Μανές Γιάννης - παρών,  
Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Παλούκας Λευτέρης- παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – 
παρών, Βαρσάμης Κώστας – παρών, Μανιάτης Κώστας – παρών, Αγγελόπουλος  Αγγελής - 
παρών, Αλεξανδρής Σαράντος – παρών, Δήμας Γιάννης – απών, Θεοδωρόπουλος Σταμάτης 
– παρών, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών, Μπαρδαβίλιας Δώρης - παρών, Καλαϊτζόπουλος 
Ιορδάνης – παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Κάτανας Γιώργος – παρών, Λυμπέρης  
Κυριάκος – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, 
Μπούκουρας Γιώργος – παρών, Μπρουμάς Αριστείδης – παρών, Παπανδριανός Δημήτρης – 
παρών, Σωτηρόπουλος Δημήτρης – παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Χατζάρας 
Νίκος – παρών και Δημόπουλος  Θανάσης – παρών. 
 
Αδαμίδης: έχει διαπιστωθεί η απαρτία, ένας απών, τριάντα παρόντες, συνεχίζω γρήγορα – 
γρήγορα με την θεματολογία του σημερινού μας Δ.Σ. που έχει να κάνει με οικονομικά, 
οργανωτικά και ζητήματα που θα τεθούν στο 38ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο. Ξεκινάω 
γρήγορα ανάποδα σε σχέση με τις διαδικασίες του Συνεδρίου. Το Συνέδριό μας με βάση το 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα όπου θα υπάρχει η προσέλευση των συνέδρων, από 
τις 3:30 έως τις 4:00, υπάρχει ένα δεκάλεπτο συνηθίζεται το οποίο θα δοθεί στους 
συνέδρους και σε όλους τους παρόντες καλεσμένους, θα ξεκινήσει γρήγορα – γρήγορα η 
διαδικασία με μία εναρκτήρια ομιλία από εμένα, αμέσως μετά ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο 
κύριος Σταθάκης θα είναι παρόν, ο Πρόεδρος και Δ/νων  Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε ο 
κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Χ’ αργυρίου αμέσως μετά, μία ομιλία μάλλον από τον 
πρόεδρος του εποπτικού του ΑΔΜΗΕ, αν θα είναι ή όχι ή αν θα είναι κάποιος γιατί ο Δ/νων 
Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι. Και αμέσως μετά μπαίνουμε στον χαιρετισμό των 
προσκεκλημένων, εδώ βεβαίως δεν ξέρω πως θα εκπροσωπηθεί είναι καλεσμένη η ΓΣΕΕ, 
πριν τον χαιρετισμό των προσκεκλημένων αν έχουμε εκπροσώπηση της ΓΣΕΕ εδώ θα 
προηγηθεί, στους χαιρετισμούς των προσκεκλημένων γίνεται αναφορά στο σύνολο των 
κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, πλην της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και σε 
κάποια πολιτικά κόμματα τα οποία έπαιξαν μία ιδιαιτερότητα, θέλω να το πω θα 
εκπροσωπηθεί το ΛΑΕ γιατί ζήτησε να είναι,   τα άλλα κόμματα δεν είχανε ζητήσει 
περισσότερα πράγματα, θα τελειώσει ο χαιρετισμός εφόσον μέσα σε αυτούς είναι 
προφανώς οι προσκεκλημένοι, Περιφέρειες και Δήμοι, οι οποίοι είναι καλεσμένοι, 
Ενεργειακοί Δήμοι εννοώ και οι Ενεργειακές Περιφέρειες, θα διακόψουμε για την 
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αποχώρηση των προσκεκλημένων για ένα τεταρτάκι, θα ξεκινήσει η νομιμοποίηση των 
Συνέδρων και του νυν προεδρείου και θα τελειώσουν οι εργασίες της πρώτης ημέρας με το 
δείπνο.  
Αμέσως μετά, στην επόμενη μέρα, είναι 9 η ώρα το πρωί με 9:30 η προσέλευση εφόσον 
θα έχουμε κλείσει με τα διαδικαστικά σε σχέση με τους συνέδρους και την νομιμοποίησή 
τους, Διοικητικός απολογισμός, έχουμε συμφωνήσει αυτά τα πράγματα στο προεδρείο γι 
αυτό ομόφωνα σε μία ανάγνωση, μαζί με τον Διοικητικό απολογισμό αμέσως θα προκύψει 
και ο προγραμματισμός δράσης, ο οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής δεν το σπάμε αυτή τη φορά για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τοποθετήσεις 
συνέδρων και αυτό φαίνεται και από το πρόγραμμα από τις 11 μέχρι τις 3 έχουμε 
τοποθέτηση συνέδρων, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής σ’ αυτό το χρονικό διάστημα που 
θα έχει έρθει δικαστικός αντιπρόσωπος για να προχωρήσει την διαδικασία της Εφορευτικής 
Επιτροπής, ψηφοφορία φανερή για τον προγραμματισμό δράσης, θα σταματήσουμε όπως 
είπα στις 3:15 για γεύμα, στις 4:30 ξεκινάμε πάλι με τοποθετήσεις συνέδρων μέχρι τις 8 η 
ώρα και όσο πάει για να γίνει η λήξη της ημέρας αφού προηγηθεί στο μεσοδιάστημα αυτό, 
είναι μυστική ψηφοφορία για τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό. Και την επόμενη 
μέρα από τις δέκα μέχρι τις τρεις θα υπάρχουν, διαδικασία ανάδειξης των οργάνων.  
Αυτό το πρόγραμμα έχει σταλεί εφόσον είχε συμφωνηθεί ομόφωνα στην διαπαραταξιακή 
και προεδρείο θα έλεγε κανείς συνεδρίαση που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
και έτσι θα ξεκινήσουμε. Τώρα, σε δεύτερη μοίρα θα προχωρήσουμε με τα θέματα που 
έχουν να κάνουν με κάποια τυπικά οικονομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μπούνε 
γρήγορα στην ψηφοφορία πριν πάμε στο τελευταίο μας ζήτημα. Και είναι όπως θυμάστε 
στο τελευταίο Δ.Σ. στις 26 Απριλίου η απόφαση του ήταν το Συνέδριο το 38ο 
Εκλογοαπαολογιστικό να πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα και τα έξοδα του συνεδρίου 
να βαραίνουν και αυτή την φορά την Ομοσπονδία και όχι τους Συλλόγους Μέλη. Λέω, και 
αυτή την φορά, γιατί το ίδιο έγινε και στο 37ο όπως θυμάστε. Αυτό είναι ένα ελάχιστο που 
μπορούμε να κάνουμε απέναντι στα Σωματεία – μέλη μας με δεδομένο το ότι το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα αυτοί με την σειρά τους οι οποίοι έχουν απευθύνει μαζί με 
την Ομοσπονδία στα φυσικά μέλη, στους εργαζομένους έδωσαν τα πάντα με αποτέλεσμα 
η Ομοσπονδία, θα τα πούμε και στους απολογισμούς μας, σήμερα μετά από περίπου τρία 
χρόνια αλλά πολύ νωρίτερα να είναι εντάξει στις οικονομικές της υποχρεώσεις και έχει 
κλείσει θέματα οικονομικά από παρελθόντα έτη τα οποία μάλιστα αγγίζουν και ξεπερνούν 
λίγο το ποσό του 1.350.000€. Γι αυτό λοιπόν μια στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι στα 
Σωματεία – μέλη μας να μην συμμετέχουν οικονομικά καθόλου. Η επιλογή του Συνεδρίου 
στην Δυτική Μακεδονία και στην πόλη της Πτολεμαϊδας είχε να κάνει με τα φλέγοντα 
ζητήματα που θα συζητηθούν διεξοδικά στο Συνέδριο, που έχουν απασχολήσει το ΔΣ. μας 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα κι έχουν γίνει διάφορες δράσεις σε σχέση με την 
επικείμενη πώληση που προωθείται των μονάδων γι αυτό ακριβώς τα ποσά τα οποία θα 
αναφερθούν από τον ταμία είναι τα χρήματα τα οποία η ΓΕΝΟΠ θα καταθέσει αύριο το 
πρωί στους λογαριασμούς των Σωματείων – μελών μας με βάση μία εισήγηση που έχει 
κλειδώσει επειδή χρειάζεται να μετακινηθούν κάποιοι συνάδελφοι σύνεδροι γιατί το 
ξενοδοχείο και τα γεύματα εδώ προφανώς και είναι μέσα στο συμφωνητικό το οποίο 
ενημερωτικά σας λέω δεν ξέρω αν έχει γίνει άλλη φορά αλλά προκύπτει μέσα από 
συμβόλαιο το οποίο κατατέθηκε και  στην εφορία.  
Άρα, αυτά που πρέπει να εγκρίνουμε δεν είναι ξανά αν θα πληρωθούν, αν θα γίνει δωρεάν 
η μετακίνηση για τους συναδέλφους – συνέδρους αλλά τι ποσό θα κατατεθεί παράδειγμα 
στην ΕΤΕ. Υπάρχει μία απόφαση για τους συνέδρους που είναι στην Δυτική Μακεδονία η 
έδρα τους, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και το θεωρούμε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ, 
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κανένας κυρίως από τα Σωματεία εδώ της περιοχής δεν θα έβαζε ζήτημα να μετακινηθεί 
κάποιος από την Κοζάνη προς τα εδώ ή μέσα από την Πτολεμαΐδα, άρα αν δεν ακούσει 
κανείς το όνομα του Συλλόγου «Σπάρτακος» ή της Ένωσης  αντιλαμβάνεται για ποιους 
λόγους το έχουμε κάνει. Και μετά θα προχωρήσουμε όπως είπαμε στο άλλο ζήτημα που 
έχει να κάνει με τα Οργανωτικά. Εδώ γραμματέα αν μου επιτρέπεις να δώσω αμέσως τον 
λόγο στον ταμία για να προχωρήσουμε στην έγκριση των συγκεκριμένων ποσών για τα 
Σωματεία, γιατί τα Σωματεία με την σειρά τους θα καλύψουν την μετακίνηση των μελών – 
συνέδρων τους. Δηλαδή, ότι παραστατικό θα κόψει ο κάθε σύνεδρος θα το πάει στην ΕΤΕ, 
παράδειγμα. Γιατί θα αφορά την μετακίνησή του. Δεν θα φέρει τίποτα στην ΓΕΝΟΠ. Η 
ΓΕΝΟΠ καλύπτει το ξενοδοχείο, τα φαγητά όλα εδώ. Και αυτά που θα αναγνώσει τώρα ο 
ταμίας έχουν να κάνουν με τα ποσά που πρέπει να εγκρίνει το Δ.Σ για λόγους λογιστικούς 
και μόνο γιατί η απόφαση για την κάλυψη των εξόδων του Συνεδρίου από την ΓΕΝΟΠ είναι 
από το προηγούμενο Δ.Σ.. Παρακαλώ τον ταμία έχει τον λόγο.  
 
 
Ρέλλιας Σταμάτης: συνάδελφοι, να ευχηθώ κι εγώ να έχει επιτυχία το 38ο Συνέδριό μας 
και θα ξεκινήσω σύντομα – σύντομα με νούμερα. Έχουμε τον απολογισμό του μηνός 
Απριλίου του 2017, είχαμε εγκρίνει το πρώτο τρίμηνο του ’17 και σήμερα φέρνουμε τον 
Απρίλη του ’17 για να εγκριθεί από το Δ.Σ. μια και πάμε στο Συνέδριο. Έτσι τα έσοδα τον 
μήνα Απρίλιο από τις εισφορές μελών ήταν 20.945,26, τα έξοδα ήταν 101.645,56, είχαμε 
ένα υπόλοιπο στις 31/3/2017 284.893,89 και έχουμε ένα υπόλοιπο του μηνός Απριλίου 
2017 204.093,59. Μες τα έξοδα αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχουνε στα νομικά – δικαστικά 
έξοδα, υπάρχει το μήνα Απρίλιο, αμοιβές νομικών και είναι και τα 50.000 που έγινε με 
εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον δικηγόρο μας, με τον νομικό σύμβουλο της ΓΕΝΟΠ τον 
κύριο Δήμα και με το προεδρείο και τον, είχαμε πει στο προηγούμενο Δ.Σ., με τον κύριο 
Δαμιανίδη. 
Προχωράμε λοιπόν συνάδελφοι στο δεύτερο θέμα, πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. για 
καθαρά λογιστικούς λόγους αλλά πρέπει να υπάρχει απόφαση στο Δ.Σ. η επιχορήγηση των 
Συλλόγων από την ΓΕΝΟΠ είναι ΣΔΜ είναι μηδέν γιατί γνωρίζετε η απόφαση του 
δικαστηρίου που βγήκε προχθές, θα το αναφέρει κι ο γραμματέας δεν επιτρέπει να 
συμμετέχουνε επειδή δεν είναι οικονομικά εντάξει απέναντι στην ΓΕΝΟΠ σύμφωνα με το 
καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου, ΣΔΜ λοιπόν μηδέν, ΣΕΠ/ΔΕΗ μηδέν, 
ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ 400, ΕΔΟΠ 2100, ΣΟΜΗΧ 500, ΣΕΠΥΔ 100, ΕΤΕ 6.300, Ένωση Σταθμών 
Παραγωγής ΔΕΗ Κρήτης 200, Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοδηγών ΔΕΗ 200, Πανελλήνιος 
Σύλλογος Καταμετρητών 300, Λαύριο  200, Σύλλογος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ 200, 
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Βάρδιας 200, Σωματείο Παραγωγής Σπάρτακος ΔΕΗ 
100, ΠΑΣΥΠ 1300, Σύλλογος Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων 100, 
ΠΑΣΠΑ/ΔΕΗ 300, Σωματείο Χειρριστών & Βοηθών ΔΕΗ Μεγαλόπολης 200, Σωματείο Σ.Ο.Σ. 
100, «Ένωση» μηδέν, «Λυγκηστίς» μηδέν, Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ 300, «Κανάρης» 
300, Εργατική Αλληλεγγύη μηδέν.  
Το σύνολο που πρέπει να εγκρίνουμε πήγε 13.400. Αυτό αποτελεί επιχορήγηση 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς Συλλόγους της για το 38ο Συνέδριό της. Αυτό χρειάζεται απόφαση Δ.Σ. 
είναι η επιχορήγηση των Συλλόγων. Πρέπει να πω συνάδελφοι αν μου επιτρέπετε  
(φασαρία εκτός μικροφώνου) 
Αυτό που θέλω να πω όσον αφορά την επιχορήγηση εάν αποφασιστεί, να δοθούν στην 
γραμματεία  της ΓΕΝΟΠ, οι λογαριασμοί του κάθε Συλλόγου, εάν έχουνε στην Εθνική, είναι 
η μόνη τράπεζα που μπορούμε να κατάθεση από την ΓΕΝΟΠ. Μέχρι αύριο πρωί να έχουν 
δοθεί στην γραμματεία ούτως ώστε να μπορεί να πάει να καταθέσει στην τράπεζα.  
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Το τρίτο θέμα αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο οικονομικός απολογισμός που θα πάει στο 
Συνέδριο από την 1/7/2014 έως τις 30/4/2017. 
Τα έξοδα αγαπητοί συνάδελφοι ήταν 189.987,87.  
Τα έσοδα 113.775,97. 
Υπάρχουν κάποιες επισφαλείς οφειλές προς την ΓΕΝΟΠ είναι από τον ΣΔΜ, τον ΣΕΠ και της 
Εργατικής Αλληλεγγύης. Το γνωρίζετε αυτό, φεύγω κι από αυτό.  
Όπως είπε και ο πρόεδρος αγαπητοί συνάδελφοι,  για πρώτη φορά σε Συνέδριο της 
ομοσπονδίας θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό από το προεδρείο και το οποίο αύριο 
πρωί θα πάρουμε την απόφαση στο σημερινό Δ.Σ. θα πρέπει να κατατεθεί καις τις δύο 
εφορίες και την αντίστοιχη εδώ του ξενοδόχου και την εφορία την δική μας. όσον αφορά 
το σημερινό Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ την διαμονή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα πληρωθεί 
από την ΓΕΝΟΠ όπως είχε αποφασιστεί στο προηγούμενο Δ.Σ.. θα διαβάσω έναν 
προϋπολογισμό για το Συνέδριο αγαπητοί συνάδελφοι να έχετε υπόψη σας, ο 
προϋπολογισμός είναι Ξενοδοχείο Παντελίδης, δίκλινα δωμάτια 47 Χ 45€ το δωμάτιο και 
μονόκλινα 53 Χ 35€ μας 3.970. Έχει αποφασιστεί και προγραμματιστεί Δευτέρα μεσημέρι – 
βράδυ γεύμα,  Τρίτη μεσημέρι βράδυ γεύμα, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα νούμερο 
10.500 ή 1000, 1050, 1000 την πρώτη μέρα και 10.000 και 1050 είναι 10.500. είναι 
τέσσερεις καφέδες είναι 250 την ημέρα, είναι 2.000, ένα σύνολο του πρώτου και του 
δεύτερου που πάνε στο 16.000. και το ξενοδοχείο Ιωάννου έχει 8 δίκλινα Χ 50 είναι 400 
και 1 μονόκλινοΧ40 είναι το σύνολο για την διαμονή είναι 16.940.  
Λοιπόν να διαβάσω και τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2017 είναι τα έσοδα 386.080, 
τα έξοδα 380.300€. έτσι συνάδελφοι κλείνουμε αυτά τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να 
γνωρίζετε για να πάρουμε αποφάσεις θα παρακαλέσω πολύ να διαβάσει ο Βαγγέλης την 
έκθεση της Ε.Ε. για τον μήνα Απρίλιο και την έκθεση της Ε.Ε. από 1/1/2014 έως 
31/5/2017. 
 
 
Φραγκόγιαννης: θα σας διαβάσω πρώτα το πρακτικό της Ε.Ε. για την τριετία  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 14 
 Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 22/5/2017 η Εξελεγκτική επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημήτρη Πηλιχού και προέβη στον οικονομικό 
και διαχειριστικό έλεγχο  της περιόδου 1/4/2017 έως 30/4/2017. 
Παρόντες :      
Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας,  Ι. Τσακυράκης. Ι Μηλιώτης 
 
 
Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης 
περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική 
παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ. 
Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου. 
Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του ΚΒΣ. 
 
Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: 
Υπόλοιπο: 31/3/2017                    284.793,89     
Έσοδα: 1/4/2017 έως 30/4/2017                  20.945,26 
Έξοδα: 1/4/2017 έως 30/4/2017                 101.645.56 
Υπόλοιπο: 30/4/2017                                 204.093,59  
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Τώρα θα σας διαβάσω το πρακτικό του Συνεδρίου.   
23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 38ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΣΤΙΣ 
29-31/5/2017 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή  που εκλέχτηκε στο 36ο Συνέδριο, συνεδρίασε σήμερα στις 
22/5/2017  και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην οδό Στουρνάρη 73-75 και 
προέβη σε έλεγχο της περιόδου 1/7/2014 έως 30/4/2017. 
 
   Απολογισμός Ταμείου από 1/7/2014 έως 30/4/2017 
Υπόλοιπο Ταμείου 30/6/2014  15.213,83  
Έσοδα 1/7/2014 έως 30/4/2017 1.895,583,29  
Έξοδα 1/7/2014 έως 30/4/2017 1.706.703,53  
Υπόλοιπο 30/4/2017 204.093,59  
Με βάση τους προηγούμενους ελέγχους καθώς και τον σημερινό για το διάστημα 1/7/2014 
μέχρι 30/4/2017  προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία : 
 
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :  
Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του έντοκου Δανείου ύψους 500.000 προς την ΔΕΗ ΑΕ 
εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών ορίων . 
Το ποσό των 281.588,52 που αφορούσε πρόστιμο του ΚΒΣ κατόπιν ρύθμισης με την Δ’  
Δ.Ο.Υ μειώθηκε κατά 50% και θα καταβληθεί σε 100 ισόποσες δόσεις. 
Το ποσό των 205.853,18 που αφορούσε υποχρεώσεις σε προμηθευτές και τρίτους έχει 
αποπληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του. 
Το ποσό των 240.000,00 που αφορούσε στην σύνταξη μελέτης για την εταιρική δομή της 
Επιχείρησης επιστράφηκε στη ΔΕΗ.  
 
Σημείωση : Με βάση την απόφαση του Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ 26/2/2015 για την επιβολή 
έκτακτης εισφοράς 72€ ανά συνδικαλιζόμενο μέλος των Πρωτοβάθμιων συλλόγων μελών 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, οι παρακάτω  Σύλλογοι έχουν τις εξής οφειλές: 
 α) Συλ. Διπλωματούχων Μηχανικών 77.544,00 € 
 β) Συλ. Επιστημονικού Προσωπικού  46.656,00 € 
 γ) Εργατική Αλληλεγγύη                  5.616,00 € 
 
Αδαμίδης: Ωραία! Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι πριν 
προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, πρέπει οπωσδήποτε να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο 
ταμίας ότι το προηγούμενο Δ.Σ. 26/4ου έχει υπερψηφίσει τον οικονομικό απολογισμό και 
μένει στην ουσία ο απολογισμός μόνο ενός μήνα για αυτό το Δ.Σ.. και στο Συνέδριο, στο 
προηγούμενο Συνέδριο είχε υπερψηφίσει τον απολογισμό των δύο ετών και μένει στην 
ουσία ο ένας χρόνος παρόλα αυτά επειδή στις καταστάσεις, στα έντυπα που θα πάρει ο 
καθένας από εμάς από αύριο φαίνονται όλοι, και οι τέσσερεις περίοδοι που υπάρχουν. Άρα 
λοιπόν αν έχουμε έτσι κάποια ερώτηση που πρέπει να προχωρήσουμε, για να πάμε στην 
διαδικασία, έλα Ηλία. 
 
Μαστρολέων: όσον αφορά τον απολογισμό τον οικονομικό θα τοποθετηθούμε με την 
νιοστή δήλωση για καθαρά πολιτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση για διαχειριστικά 
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ζητήματα. Αλλά για το θέμα της επιχορήγησης προς τα Σωματεία σε σχέση με το Συνέδριο 
όπως θα προκύψει και από την εισήγηση του Οργανωτικού Γραμματέα, υπάρχουνε 
ζητήματα για την νομιμοποίηση κάποιων συνέδρων. Είναι ουσιαστικό το θέμα δεν είναι 
οικονομικό. Αν, εμείς δηλαδή που έχουμε την πρόθεση να ψηφίσουμε την επιχορήγηση 
προς τα Σωματεία, αν ψηφίσουμε το σύνολο έτσι όπως το έχει βάλει ο ταμίας, θα 
νομιμοποιήσουμε ουσιαστικά …….. 
 
Αδαμίδης: θα πάω σε πρόταση παιδιά, θα υπάρχει πρόταση.  
 
(Ερωτήσεις μακριά από το μικρόφωνο) 
Επαναλαμβάνω, από την 26η Ιουνίου του 2014, μετά το Συνέδριο, μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει καμία απολύτως διαδικασία Σωματείου όπως καταβολή εξόδων για μέλος του να 
έρθει στην Ομοσπονδία ως μέλος του Δ.Σ. όπως γινόταν με τον Σπάρτακο, με την ΕΤΕ, με 
τον ΣΟΣ. Αυτά έχουν κλείσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει γίνει στο σύνολο 
των Σωματείων, ήτανε στον οικονομικό απολογισμό του Συνεδρίου του ’16, τον Απρίλιο 
του ’16, εκεί το σύνολο των Σωματείων που είχε τέτοιου είδους διαδικασίες, όπως πλήρωνε 
το ΣΟΣ κάτι περισσότερο κλπ, έχουν κλείσει αυτά τα ζητήματα. Έχει γίνει ακριβώς και η 
ΕΔΟΠ είχε και η ΕΤΕ είχε και ο Σπάρτακος είχε, και οι Πτυχιούχοι είχανε, έχουμε 
ολοκληρώσει την διαδικασία. Υπάρχει μόνο μία ανοιχτή διαδικασία με τον Σύλλογο 
Αλληλεγγύη, αυτή είναι πάντα ανοιχτή την οποία θα αναφέρουμε αμέσως παρακάτω  σε 
ότι έχει να κάνει στο Οργανωτικό κομμάτι. Να δώσω μία απάντηση γραμματέα και αν 
θέλεις εσύ μετά σε ότι αφορά στο …………απάντα. 
Είχαμε πάρει μία απόφαση στο προηγούμενο Δ.Σ. γι αυτό βλέπετε τα έξοδα του μηνός 
Απριλίου αυξημένα, διότι μέσα συμπεριλαμβάνονται, το είπε ο ταμίας οι 50.000€ μιας 
εξωδικαστικής συμφωνίας με τον Δαμιανίδη και την κόρη του, οι οποίοι είχαν την ευθύνη 
λειτουργίας του κτιρίου φύλαξης του κτιρίου στην ουσία από την έναρξή του μέχρι που 
τότε η Διοίκηση της ΔΕΗ αιφνιδιαστικά σταμάτησε να πληρώνει τις υποχρεώσεις έναντι της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τις γνωστές ιστορίες της απαγόρευσης από την κυρία Μπιρμπίλη σε ότι 
αφορά τους κωδικούς. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία σύμβαση η οποί έλεγε το ότι για να 
σταματήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει έναν χρόνο 
νωρίτερα να προειδοποιήσουνε προφανώς εγγράφως. Επειδή ήταν αιφνιδιαστικό ο κύριος 
Δαμιανίδης μαζί με την κόρη του προσέφυγαν σχετικά αργά, ζητούσαν όλες τις νόμιμες 
διαδικασίες και έφτασαν ένα ποσό όπου ζητούσαν με δικαστική συνδρομή το ποσό των 
348.000€. θυμίζω το ότι εκεί υπήρχε μία βεβαιωμένη οφειλή 16.000€ τα οποία χρήματα τα 
είχε πάρει η Ομοσπονδία από την ΔΕΗ τα οποία δεν τα είχαμε δώσει για λόγους οι οποίοι 
είναι γνωστοί, αλλά κυρίως για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Έγινε το δικαστήριο, 
το οποίο ήταν εξ αναβολής υπήρχε μία έγκριση από την Εκτελεστική να γίνει ένας 
εξωδικαστικός συμβιβασμός έναν χρόνο πριν της τάξεως των 30.000€, έγινε εκ νέου 
αγωγή, και έφτασε στο ποσό που σας είπα στα 348.000, έγινε μία νέα συζήτηση του Δ.Σ. 
μήπως μπορέσουμε και κάνουμε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό γιατί μας είπαν οι 
δικηγόροι μας ότι τα 16.000, τους νόμιμους τόκους που θα πάρουνε φτάνουν τα 30 έτσι κι 
αλλιώς. Κι εμείς προκειμένου να κλείσουμε το σύνολο του ποσού καταφέραμε μετά από μία 
μεγάλη διαπραγμάτευση να κλείσουμε στις 50.000€. Έτσι ακριβώς έγινε απέσυρε την 
αγωγή και ο κύριος Δαμιανίδης και η κόρη του Λουίζα, εξοφλήθηκε το ποσό με κανονικές 
συμβολαιογραφικές πράξεις, δεν έχει καμία απαίτηση πλέον ούτε ο ίδιος ούτε η κόρη του 
απέναντι στην Ομοσπονδία και δεν μπορεί να επανέλθει δικαστικά για το ίδιο ζήτημα. Γι 
αυτό φαίνεται αυξημένο το ποσό αυτό σε ότι αφορά στα έξοδα.  
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Και έχουμε, σε ευχαριστώ πολύ Σταμάτη, την ίδια ώρα, σ’ αυτό το χρονικό διάστημα είναι 
επίσης η αγωγή στο Στρασβούργο, στο δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για 
την γνωστή προσφυγή για την περιουσία κλπ, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη, σ’ 
ένα νομικό γραφείο, λέγεται Αναγνώστου και Συνεργάτες. Υπάρχει το συμφωνητικό. Και 
κλείνει αυτή η διαδικασία και σε ότι αφορά στα 240.000 που ρωτάει ο συνάδελφος ο 
Μπρουμάς, έχει να κάνει με την γνωστή υπόθεση της μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε στο 
πρώτο μέρος της το υπόλοιπο κομμάτι έγινε μεγάλη συζήτηση στο Δ.Σ. αλλά την 
επαναφέρουμε και πρέπει να το πούμε ότι θα πρέπει να επιστραφεί γιατί δόθηκαν χρήματα 
για άλλη χρήση, εκτιμήθηκε και από την Ομοσπονδία και έτσι όπως ήτανε βεβαιωμένα 
αυτά τα χρέη, έτσι όπως σε εισαγωγικά τα παρέλαβα εγώ από τον φίλο μου τον Γιάννη τον 
Μανέ, ήτανε βεβαιωμένη η μελέτη εκεί και το δάνειο, ότι είναι το σωστό και το πρέπον να 
επιστραφεί, για να μην υπάρχει καμία σκιά απέναντι στην Ομοσπονδία, γιατί πήρε χρήματα 
για άλλη δουλειά και τα έκανε άλλη δουλειά, διατηρούμε πάντα το δικαίωμα της 
προσφυγής μας κατά της Εταιρείας, τα επιστρέψαμε κι αυτά τα 240 και έτσι ότι ήταν 
βεβαιωμένο στο Συνέδριο του ’14 έχει πλήρως εξοφληθεί. Αλλά αυτή ήταν η διαδικασία 
που έγινε ξαναλέω με απόφαση Δ.Σ. όπου για συγκεκριμένη επιστροφή των χρημάτων ο 
συνάδελφος ο Μπρουμάς και πάλι είχε διαφωνήσει στην ψηφοφορία.  
Άρα λοιπόν ήτανε ήδη ψηφισμένο από το Δ.Σ. αυτό το συγκεκριμένο ποσό, ήτανε στην 
προηγούμενη διαδικασία με εντολή του Δ.Σ. πληρώθηκε, απλά έγινε τον Απρίλιο, αν είχε 
γίνει τον Μάρτιο θα φαινότανε στα έξοδα Μαρτίου.  
Πριν πάμε όμως στην ψηφοφορία, … 
 
 
Καρράς Αντώνης: ακούστε λίγο, εγώ δεν σας τρώω πολύ χρόνο πολλές φορές. Αλλά 
περάσαμε τρία χρόνια μαζί. Δυστυχώς περάσανε πολύ γρήγορα τα τρία χρόνια. και 
περάσανε πολύ γρήγορα τα τρία χρόνια γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. 
Ένα μεγάλο ζήτημα, που έγινε πολύ μεγάλος λόγος από το 2013 μέχρι το 2014 που κάναμε 
αυτό το Συνέδριο για να προχωρήσουμε αυτά τα τρία χρόνια έγινε μεγάλη κουβέντα για τα 
οικονομικά της Ομοσπονδίας. Ειπώθηκαν πάρα πολλά εκείνη την εποχή, όμως πήγαμε σε 
ένα Συνέδριο και θεωρώ ότι εκεί πέρα. Ξέρουμε τι είχε ως χρέος είτε επιβεβλημένο είτε σε 
επισφαλές η Ομοσπονδία. Ήταν της τάξης του 1.720.000 αυτό εγώ με τον ταμία τότε τον 
Μανέ τον Γιάννη είχαμε στα χέρια μας. αυτό ήταν το ποσό, βέβαια επειδή υπήρχαν 
επισφάλειες, το έχουμε ξοφλήσει εξολοκλήρου, δεν έχουμε πληρώσει 1.720.000, έχουμε 
πληρώσει πρόεδρε περίπου στο 1.450.000 μέσα από τιε διάφορες διαδικασίες και 
διαπραγματεύσεις που κάναμε, όπως ήταν το τελευταίο δικαστήριο που άλλα ζήταγε ο 
Δαμιανίδης και άλλα τελικά πήρε. Αυτή την στιγμή η Ομοσπονδία έχει καταφέρει αυτό που 
βάλαμε ως στοίχημα. Σ’ αυτό τον χώρο το Δ.Σ. το τότε και μετά στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
που πήραμε απόφαση να ξοφλήσουμε όλα αυτά τα χρέη. Γι αυτό ευχαριστούμε σε κάθε 
συγκέντρωση τον απλό εργαζόμενο που μας στήριξε, μας βοήθησε διότι ναι τα Σωματεία 
έδωσαν τα 72€ αλλά τα πήραν από τον απλό εργαζόμενο. Και φτάσαμε σήμερα να μην 
χρωστάει τίποτα αυτή η Ομοσπονδία. Εύχομαι το επόμενο Δ.Σ. το αποθεματικό που αφήνει 
αυτό το Δ.Σ. να το αφήσει και να το τριπλασιάσει και να μην ξαναδημιουργηθούν αυτά τα 
χρέη. Κι αν είναι να δημιουργηθούν που δεν θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργούνται σ’ έναν 
μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, κι αν είναι να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα, να τα δώσουμε 
για να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε για τους εργαζόμενους, για την επιχείρηση που «τρώμε 
ένα κομμάτι ψωμί».  
Μη γίνεται άλλος λόγος θεωρώ, το έχουμε συζητήσει. Συζητήσαμε και τα 200 και τα 300 
και τα 500 και όλα τα έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, εγώ θέλω να τελειώσω εδώ, δεν 
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χρειάζεται να απαντήσω για το καθένα ξεχωριστά, και να πω και το τελευταίο. Γιατί με τον 
Αριστείδη μπορεί να χω παρεξηγηθεί. Συνάδελφε Αριστείδη. ………… κι ο καθένας κρίνεται 
από τον κόσμο τις περισσότερες φορές, εγώ όμως έχω την μεγαλοψυχία να μπορώ να λέω 
στους συναδέλφους που συνεργάστηκα εννέα χρόνια και ήταν και ευχαριστώ που 
συνεργαστήκαμε αλλά και συγνώμη αν παρεξηγηθήκαμε με κανέναν. Αυτό πρέπει να είσαι 
μεγαλόψυχος, αν είσαι μικρόψυχος δυστυχώς μένεις στην μικροψυχία σου και δεν πας 
παραπέρα. Εγώ έχω αυτή την δυνατότητα. Μου παρέχεται τουλάχιστον από τις αρχές που 
έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και 
συγνώμη αν κάποιες στιγμές φτάσαμε και σε σημείο να διαπληκτιστούμε ή να 
ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες.  
 
 
Αδαμίδης: λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, λέω λοιπόν το εξής ότι να προχωρήσουμε στην 
ψηφοφορία. Δύο ψηφοφορίες θα γίνουν στα οικονομικά. Ένα που έχει να κάνει με την 
έγκριση του οικονομικού απολογισμού που πάει για το Συνέδριο που συμπεριλαμβάνει και 
τον μήνα Απρίλιο και μία δεύτερη ξεχωριστή ψηφοφορία που έχει να κάνει με τα ποσά που 
θα «επιχορηγηθούν» τα Σωματεία. Για το δεύτερο Ηλία επειδή υπάρχουνε σε σχέση με την 
συζήτηση που έγινε πριν Μανώλη στο προεδρείο, δύο εκκρεμότητες, προτείνω στο σώμα 
να εγκρίνει το σύνολο των ποσών που θα πάει αύριο να κατατεθεί στην τράπεζα πλην των 
Σωματείων Κανάρης και ΕΔΟΠ. Αυτά θα πάνε την Τρίτη το πρωί. Την Τρίτη το πρωί μετά 
την νομιμοποίηση του Σαράντου το βράδυ, την Τρίτη το πρωί. Ή μάλλον έχει δίκιο ο 
γραμματέας, συμφωνούμε λοιπόν στο σύνολο του ποσού Ηλία μετά την νομιμοποίηση. 
Άρα λοιπόν ομόφωνα αυτή η διαδικασία. Σε ότι αφορά τον απολογισμό παρακαλώ, ποιοι 
είναι υπέρ του οικονομικού απολογισμού που συμπεριλαμβάνει το σύνολο της τριετίας και 
τον τελευταίο μήνα; Υπέρ; Ωραία! Κατά; Λευκά; Με 4 λευκά, 5, 6 λευκά, περνάει ο 
οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.  
Υπέρ του οικονομικού προϋπολογισμού έτσι όπως αναγνώστηκε από τον ταμία; Υπέρ; 
Κατά; Λευκά; Επίσης τέσσερα    
Με βάση και το πρόγραμμα έτσι νομίζω ότι τρέχει καλά να δώσω τον λόγο στον 
γραμματέα ο φίλος ο Λευτέρης και αμέσως μετά ο Ηλίας ο Μαστρολέων για το Οργανωτικό 
κομμάτι σε σχέση με κάποιες παρατηρήσεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα ζητήματα των 
Σωματείων – μελών που θα πάρουν μέρος στο αυριανό συνέδριο όπου προέκυψαν κάποιες 
προσφυγές με ασφαλιστικά μέτρα θα προχωρήσει στην ενημέρωση ο γραμματέας και 
νομίζω ότι μάλλον πρέπει να απολογηθώ στον γραμματέα για να μην έχουμε … λοιπόν 
επειδή είχαμε δύο νέες εγγραφές, τρεις νέες εγγραφές Συλλόγων, για εγγραφή στην 
ΓΕΝΟΠ. Και επειδή υπήρχε απόφαση Δ.Σ. για την μη συμμετοχή σε ότι έχει να κάνει με το 
38ο Εκλογοαπαολογιστικό Συνέδριο σε συνέχεια του 37ου Συλλόγων – μελών μας που δεν 
είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, είχαμε κάποιες προσφυγές. Κάποια ασφαλιστικά μέτρα. 
Γιατί αυτοί ειδοποιήθηκαν ότι δεν συμμετέχουν. Επί του συγκεκριμένου ενημερώθηκε ο 
γραμματέας γιατί εγώ για έναν λόγο, γιατί εγώ για έναν λόγο προσωπικό ζήτημα υγείας 
έλειπα την ημέρα της διαδικασίας των ασφαλιστικών.  
 
Καρράς: έχουμε επανάληψη του προηγούμενου Συνεδρίου, έχουμε τρία αιτήματα, τριών 
νέων Συλλόγων, καταρχάς από εκεί να ξεκινήσουμε και μετά θα πάω στην εκδίκαση των 
αιτημάτων. Έχουμε λοιπόν τρεις καινούργιους Συλλόγους που έχουν αιτηθεί για να μπουν 
μέσα στην Ομοσπονδία, ο ένας Σύλλογος είναι ο «Ζευς», το γνωρίζετε ξανααιτήθηκε και 
μάλιστα και με πρόσθετο αίτημά του για να μπει και να εγγραφεί μέσα από ασφαλιστικά 
μέτρα στην Ομοσπονδία, ο άλλος Σύλλογος είναι το ΣΕΕΝ και το άλλο είναι το Σωματείο 
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Χειριστών ΔΕΗ Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας – Φλώρινας – Κοζάνης. Αυτά αν θυμάστε καλά 
στο προηγούμενο Συνέδριο δεν μπήκαν μέσα. Το ένα από τα τρία προσέφυγε σε 
ασφαλιστικά μέτρα. Δυστυχώς ήταν απορριπτική η απόφαση που πήρε η πρόεδρος των 
ασφαλιστικών μέτρων του Σωματείου, για τον «Ζευς». Τώρα έχουμε και δύο Σωματεία και 
ένα είναι σε εκκρεμότητα, τρία Σωματεία που ήταν μη ταμειακώς εντάξει μέλη. Το ένα είναι 
οι μηχανικοί, το άλλο είναι οι επιστήμονες και το άλλο είναι το Σωματείο αλληλεγγύης που 
θα εκδικαστεί αύριο. Στη μία η ώρα στην Αθήνα, τα δύο εκδικάστηκαν δυστυχώς το αίτημα 
τους κι αυτό απορρίφτηκε οπότε δεν μπορούν να συμμετέχουν. Τώρα από εκεί και πέρα αν 
αλλάξουν τα δεδομένα το Πανελλήνιο Συνέδριο θα κρίνει για την συμμετοχή ή μη. Μέχρι 
αυτή την στιγμή που μιλάμε δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι ταμειακώς εντάξει 
μέλη κι έχουν κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν.  
Κοιτάξτε να δείτε, απόφαση δεν έχει βγει αλλά έχει γράψει επάνω στο αίτημα τους 
«απορρίπτεται» που είναι η απόφαση. Δεν βγαίνει απόφαση πολλές φορές, διότι αυτό είναι 
η απόφαση. Η απόρριψη. (αλλοιωμένη φωνή)  
 
Αδαμίδης: στην συνέχεια τον λόγο έχει ο αναπληρωτής γραμματέας, έχουμε έναν έλεγχο 
μελών και συνέδρων … 
 
Μπρουμάς: ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο 
 
Καρράς Αντώνης: συγκεκριμένα πράγματα, το αίτημα όταν το βάζουν κάποια Σωματεία 
έχει συγκεκριμένες πτυχές και ζητάει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι μόνο, ούτε 
γράφει ότι θα πληρώσει ή θα κάνει κάποιες, αν θέλετε θα κάνει μία ρύθμιση χρεών. Δεν 
ζητάνε κάτι τέτοιο οι συνάδελφοι. Λοιπόν, το αίτημα δεν είναι ότι θα κάνει κάποια ρύθμιση.  
Είναι συγκεκριμένο το αίτημα με 4 – 5 πράγματα που κρίνονται από το δικαστήριο. Δεν 
είναι έτσι όπως το λέει ο φίλος μου ο Αριστείδης. Σίγουρα στην ΓΣΕΕ συμμετέχει η ΓΕΝΟΠ 
μέσα από μία ρύθμιση, σίγουρα στο Εργατικό Κέντρο συμμετέχει ο Αριστείδης μέσα από 
μία ρύθμιση. Εδώ δεν υπήρχε αίτημα ρύθμισης. Υπήρχαν άλλα πράγματα γι αυτό το 
απέρριψε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Αν θέλετε να το αναλύσουμε τώρα το δικαστήριο 
θα μας πάρει πολλές ώρες. Δεν χρειάζεται.  
 
Αδάμ Λευτέρης: λοιπόν συνάδελφοι με την προκήρυξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου το 
Οργανωτικό γραφείο, βάσει του καταστατικού και του άρθρου 19 έστειλε έγγραφο προς 
όλα τα Σωματεία – μέλη να κατατεθούν τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία χρειάζονται έτσι 
ώστε τα Σωματεία να συμμετέχουν στο 38ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο. Τα 
παραστατικά είναι τα εξής. Πρακτικό αρχαιρεσιών, πρακτικό εκλογής εφορευτικής 
επιτροπής, κατάσταση ψηφισάντων, μητρώο μελών και συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα. Αυτά 
χρειάζονται να είναι όλα επικυρωμένα και να τα παίρνουμε από το πρωτοδικείο. Κατά τον 
έλεγχο τον οποίο έγινες από τον Οργανωτικό γραμματέα και τον Α’ Αντιπρόεδρο βάσει του 
καταστατικού προέκυψαν τρία στοιχεία, για τρία Σωματεία.  
Ξεκινώντας από το πρώτο Σωματείο που είναι η ΕΔΟΠ κατατέθηκε προχθές, επικυρωμένο 
αντίγραφο αρχαιρεσιών και εφορευτικής Επιτροπής. Δεν έχει κατατεθεί μητρώο μελών και 
κατάσταση ψηφισάντων επικυρωμένα, πάντοτε.  
Το δεύτερο Σωματείο είναι το Σωματείο «Κανάρης» στο οποίο κατατέθηκε στο γραφείο 
Οργανωτικού ένα φωτοτυπημένο πρακτικό, μόνο αυτό, χωρίς τίποτε άλλο και χωρίς να 
είναι επικυρωμένο. Εκλογές έγιναν 22/5/2017. Σύμφωνα με το καταστατικό, άρθρο 19 θα 
έπρεπε όλα αυτά να έχουν κατατεθεί δέκα ημέρες μετά την προκήρυξη του Πανελλαδικού 
Συνεδρίου.  
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Ο τρίτος Σύλλογος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα όχι στα έγγραφά του αλλά σε θέματα 
υπογραφών, και θα θέλαμε ας πούμε να μας διευκρινίσει για ποιο λόγο είναι έτσι είναι ο 
Σύλλογος βάρδιας, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε μη υπογεγραμμένες καταστάσεις και 
κάποιες υπογραφές οι οποίες είναι ίδιες.  Αυτοί είναι οι σύλλογοι που εντοπίστηκαν ότι 
υπάρχουν κάποια προβλήματα, είναι εντάξει τα παραστατικά, είναι δηλαδή επικυρωμένα 
όλα τα φωτοαντίγραφα απλώς στις καταστάσεις, στις υπογραφές, εντοπίστηκαν δηλαδή 
κάποια θέματα που….  
Αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν από όλο τον έλεγχο των παραστατικών.  
 
Χατζάρας: (ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο) 
 
Αδάμ: πρακτικό αρχαιρεσιών και πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής. Ναι, τα έχω μαζί μου, 
είναι εδώ ο φάκελος, όποιος θέλει μπορεί να τον δει, έτσι; τα έχω μαζί μου γι αυτό τον 
λόγο τα έχω μαζί μου. Είναι από τον φάκελο του μητρώου μελών. Κανονικά θα έπρεπε να 
υπάρχουν. Αν πάρει τέτοια απόφαση το Γενικό Συμβούλιο, το Οργανωτικό Συνέδριο, δεν 
θα συμμετάσχει. Δεν υπάρχει πρόταση Οργανωτικού.  
 
Καρράς: ακούστε λίγο, έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν αλλά δεν έγινε αυτό, το 
καταστατικό είναι συγκεκριμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση από την 
Εκτελεστική, ο γραμματέας ανεβαίνει στο έδρανο για να αναγνώσει ποιοι είναι οι νόμιμοι 
αντιπρόσωποι, όποιο Σωματείο θέλει βάζει δυνατότητα ένστασης και γι αυτούς που είναι 
νόμιμους, δηλαδή και για ένα Σωματείο που δεν έχει πει τώρα ότι είναι κάτι. Μπορεί να 
βάλει ένας της ΕΤΕ σηκώνεται στο έδρανο μεν, τοποθετείται, τεκμηριώνει γιατί βάζει 
ένσταση και από εκεί και πέρα , άκουσε με λίγο, στο παρελθόν έχουν ξαναδημιουργηθεί 
τέτοια θέματα. Και θα σας πω το πρόσφατο παρελθόν που είμαι εγώ από την ΕΤΕ. Στο 
πρόσφατο παρελθόν της ΕΤΕ αν θυμόσαστε καλά η ΕΤΕ περιόρισε τους συνέδρους της 
κατά πολύ, μέσα από τις ενστάσεις που είχαν βάλει κάποια άλλα Σωματεία και κάποιες 
άλλες παρατάξεις. Πιο πριν το ΠΑΣΥΠ, πιο πριν ο Παπανδριανός συγνώμη πιο πριν ο 
Βαρσάμης, τέλος πάντων. Εδώ είμαστε μεγάλα παιδιά όμως θα συζητήσουμε θα γίνουν και 
αυτές οι καταστάσεις και θεωρώ παρότι θα έρθουν και τελευταία στιγμή να δω που είναι οι 
ενστάσεις, αν τεκμηριώνονται και από εκεί και πέρα θ’ αποφασίσουμε αν θα παραμείνουν 
στο Συνέδριο.  
 
Αδαμίδης: λοιπόν πριν δώσω τον λόγο στον Ηλία τον Μαστρολέων πρέπει να ενημερώσω 
το σώμα ότι για τον Σύλλογο ΕΔΟΠ υπάρχει έγγραφο του Σωματείου Σπάρτακος και 
έγγραφο της Αγωνιστικής Συνεργασίας για παραβίαση των εκλογικών διαδικασιών με 
διπλοεγγραφές και με διπλοψηφίες που οι ίδιοι έχουν εμπάς η περιπτώσει 
συνειδητοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 
αυτό μόλις τώρα είπε ο γραμματέας έχουν ακυρωθεί σύνεδροι και μάλιστα από μεγάλα 
Σωματεία, δεν ξέρω αν θέλει το Συνδικάτο Σπάρτακος να πει κάτι για την επιστολή του 
αλλά πριν πάω εκεί ο Αντιπρόεδρος με βάση και το καταστατικό που έχει ευθύνη και το τι 
έχει δει.  
 
Μαστρολέων Ηλίας: λοιπόν συνάδελφοι, το Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ, σηματοδοτεί και 
μάλιστα αυτή την περίοδο και πολιτικά ζητήματα. Και καταλαβαίνετε ότι οι συσχετισμοί 
που θα δημιουργηθούν, αυτά τα ζητήματα θα τα πάνε ή για άλλη μια φορά απ’ την 
αρνητική τους πλευρά όπως τα έχει πάει διαχρονικά η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ μέχρι τώρα 
ή θα υπάρξουν …………… και βασικό ζήτημα σε αυτό είναι όπως καταλαβαίνεται πως θα 
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διαμορφωθούν οι συσχετισμοί δύναμης. Είπε ο Οργανωτικός γραμματέας κάποια ζητήματα 
για τρία Σωματεία που εγώ, αυτό είναι το τυπικό κομμάτι αν θέλετε. Ξέρετε, επειδή μαζί 
κάναμε την αντιπαραβολή των στοιχείων, ξέρετε τι προέκυψε; Ξέρετε σε τι Συνέδριο θα 
πάμε; Ξέρετε τι συσχετισμοί θα βγούνε; και ανεξάρτητα από την πολιτική, ιδεολογική 
τοποθέτηση του καθένα πέστε μου αύριο τι γίνεται;  
Από τα πρακτικά αρχαιρεσιών των 25 Σωματείων που συμμετέχουν εν δυνάμει στο 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας εγγεγραμμένοι από τις τελευταίες εκλογές, δηλαδή τους 
συνέδρους που έχουν ψηφίσει στα Σωματεία, ξέρετε τι αριθμός προκύπτει; 21.007. 
Εγγεγραμμένοι. Ψήφισαν δε για την ΓΕΝΟΠ, 17.000 περίπου ο αριθμός είναι μεγαλύτερος 
από τους εργαζόμενους. 
21.007 λοιπόν, συν  5.000 περίπου ασυνδικάλιστοι ή σε άλλα Σωματεία μέλη άλλων 
Ομοσπονδιών, κοντεύουμε κοντά σε 30.000. Μην ακούσω κανέναν να ζητάει προσλήψεις. 
Σκιές θα ψηφίσουν και σε αυτό το Συνέδριο. Τα λένε τα πρακτικά τα επίσημα της 
Ομοσπονδίας. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας τις ευθύνες του. Και να σας πω κάτι; Δεν 
είναι το ζήτημα αν θ’ αποκλείσουμε τους μηχανικούς και τον ΣΕΠ που παρεμπιπτόντως 
είναι από τα Σωματεία που δεν έχουν τέτοια ή τέλος πάντων σε πολύ μικρό βαθμό τέτοια 
ζητήματα.  Όπως και ο ΣΠΤΜ μπορώ να πω. Δεν είναι λοιπόν το θέμα ο Παπανδριανός, η 
ΕΔΟΠ, ο Κανάρης, είναι το σύνολο των Σωματείων που παρουσιάζει αυτό το χάλι, αυτόν 
τον εκφυλισμό που έχουμε σήμερα. Γιατί πραγματικά συνάδελφοι αυτός είναι εκφυλισμός.  
Βέβαια κορυφαίο ζήτημα, μάλλον πιο επίκαιρο ζήτημα, ήταν το ζήτημα της ΕΔΟΠ. Η 
πλειοψηφία του Σπάρτακου που απευθύνθηκε στον δικηγορικό σύλλογο της Κοζάνης, πριν 
τις εκλογές, και πριν ακόμα την δική μας επιστολή στην Ομοσπονδία, δεν νομίζω να έχει 
σχέση με την Αγωνιστική Συνεργασία, με το ΠΑΜΕ. Αναγκάστηκε λοιπόν γιατί πραγματικά 
υπάρχει πρόβλημα, να κάνει αυτό το βήμα.   
Και στην συνέχεια τι αποδείχτηκε; Εδώ είναι τα στοιχεία ρε συνάδελφοι, στην Πτολεμαϊδα 
έγινε «όργιο» από συναδέλφους που ούτε καν ρωτήθηκαν και παρουσιάστηκαν στις 
καταστάσεις, ψήφισαν και όχι μόνο από τον Σπάρτακο, και απ’ την ΕΤΕ και από τον 
ΠΑΣΥΠ, εδώ είναι τα στοιχεία. Τουλάχιστον οι μισοί από τους 356 που φάνηκαν ότι 
ψήφισαν. Θα νομιμοποιήσουμε λοιπόν αύριο βράδυ, θα το νομιμοποιήσουμε εμείς αυτό; 
μια και είναι και το πιο πρόσφατο;  
Γιατί καταστατικά, ξέρετε, εμείς αύριο θα νομιμοποιήσουμε αυτούς που κάναν εκλογές απ΄ 
το προηγούμενο Συνέδριο που είχαμε κάνει πέρσι μέχρι σήμερα. Είχε κάνει πρόταση τότε ο 
πρόεδρος και παραδέχτηκε και όχι μόνο ο πρόεδρος και όλοι σας ότι όλα τα προηγούμενα 
Συνέδρια υπήρχε νοθεία και θα πάμε στο συνέδριο το 2020 με την διαδικασία που έχουνε 
συμφωνήσει ομόφωνα, ότι όσοι ψήφισαν σε έναν σύλλογο, ο σύλλογος αυτός θα πληρώνει  
αυτές τις εισφορές μέχρι τις επόμενες και πάλι δεν μας διασφαλίζει αυτό έχουμε άλλες πιο 
σύγχρονες μεθόδους να διασφαλίσουμε αυτά τα ζητήματα στον 21ο αιώνα, αλλά θα 
περιμένουμε το 2020; Τι θα έχει μείνει ρε συνάδελφοι το 2020 από την ΔΕΗ που ξέρουμε 
μέχρι σήμερα; Τι θα χει μείνει;  
Είναι λοιπόν εξόφθαλμα πράγματα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον 
συγκεκριμένο σύλλογο αν θέλουμε να μειώσουμε το «όργιο» αυτό της νοθείας, είναι οι 
κάλπη της Πτολεμαΐδας να μην ληφθεί υπόψη. Δηλαδή, οι πέντε σύνεδροι. Αν θέλετε να 
κάνουμε κάτι, αλλιώς θα είμαστε συνένοχοι. Εδώ είναι τα στοιχεία, τα έχει ο Οργανωτικός 
γραμματέας, ούτε στο ΠΑΜΕ είναι ούτε στο ΚΚΕ.  
«Κανάρης»! ένα Σωματείο με περιορισμένα όρια ευθύνης, γεωγραφικά τουλάχιστον, 
εκλογές πριν από τέσσερεις μέρες, έχει δικαίωμα να τις κάνει. Ψηφίσαντες 217. Γραμμένοι 
217, 195 ψηφίσαντες. 3 συνέδρους. Και αυτός ο σύλλογος στην καλύτερη περίπτωση θα 
συμμετέχει με τον σύνεδρο που είχε τουλάχιστον την προηγούμενη φορά.  
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Τώρα, για τα ζητήματα του φίλου του Δημήτρη, του Σωματείου του Δημήτρη του 
Παπανδριανού κοιτάξτε να δείτε, είναι ζητήματα εξόφθαλμα. Και βέβαια όπως ξέρετε η 
αλληλογραφία στα εργατικά κέντρα, δεν παίρνονται υπόψη οι ψήφοι που είναι τα σωματεία 
να έχουν εκλογές δια αλληλογραφίας. Εμείς, τα λαμβάνουμε υπόψη μας.  
Πάντα ένας σύλλογος περιορισμένος όπως είναι του φίλου μου του Σταμάτη του Ρέλλια ο 
Σύλλογος, μονοπαραταξιακοί σύλλογοι ουσιαστικά που δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο 
όπως στην ΕΤΕ, στον Σπάρτακο, στην ΕΔΟΠ, υπάρχει ρε παιδί μου μια μεγαλύτερη 
ασφάλιση πώς να το κάνουμε; Τουλάχιστον λοιπόν για αυτά τα ζητήματα πρέπει να 
σταθούμε υπεύθυνα και να αναλογιστούμε την επόμενη μέρα και την ευθύνη που 
αναλαμβάνουν για τις εξελίξεις που έρχονται, τις οποίες πιστεύω να μας δοθεί η ευκαιρία 
να τις συζητήσουμε στο Συνέδριο.  
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το ΣΕΝ  ένας σύλλογος που πραγματικά έχει κρυστάλλινες και 
διάφανες διαδικασίες, τι μειονέκτημα έχει; Συσπειρώνεται γύρω από το ΠΑΜΕ και αυτό 
είναι κακούργημα, και εκπροσωπεί εργαζόμενους, τους πιο άγρια εκμεταλλευόμενους που 
αν τους βάλουμε στην ΓΕΝΟΠ θα πρέπει να αγωνιστούμε και μ’ αυτούς και να 
συγκρουστούμε με το πιο άγριο κομμάτι της εργοδοσίας.  
Είπε ο Γιώργος και στο συλλαλητήριο εδώ στην Πτολεμαϊδα και την Μεγαλόπολη, θέλουμε 
ενότητα και την κοινωνία μαζί μας. Ενότητα! Αν δεν έχουμε στην δύναμη μας πρώτα από 
όλα αυτούς τους εργαζόμενους, που κάνουμε την ίδια δουλειά, στο ίδιο πόστο, και αύριο 
θα πάμε να κλείσουμε τις πύλες φίλε Σάκη στον Άγιο Δημήτρη, που οι μισοί εργαζόμενοι 
εκεί θα είναι με άλλες σχέσεις εργασίας, τι θα τους πούμε; Τώρα που είστε να μην πω τι, 
καθίστε έξω γιατί εμείς κάνουμε απεργία και θέλουμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις 
εργασίας, όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων και καλά κάνουμε και τα λέμε; Και τι θα 
κάνουν αυτοί τότε; Θα κάθονται απ’ έξω μαζί μας; δεν θα ήταν καλύτερα αν μία απόφαση 
της Ομοσπονδίας θα δεσμεύει και αυτούς; Σ΄ αυτή την κοινή πορεία που θα πρέπει να 
χουμε; Όλα αυτά για προβληματισμό, σκεφτείτε τα εμείς δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο 
αλλά πραγματικά συνάδελφοι αυτό το Συνέδριο έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και 
πραγματικά θα εξετάσουμε και την πορεία μας, αν θέλετε μέχρι το τέλος αυτού του 
Συνεδρίου σαν παράταξη τι θα κάνουμε.  
 
Σαράντος: ερώτηση 
 
Αδαμίδης: έχουν γίνει όλοι  οι υπολογισμοί, η αλληλεγγύη με βάση τις εισφορές της και 
το μητρώο μελών και τις υποχρεώσεις της έδινε τις τακτικές της εισφορές, έχει αποδώσει 
στην Ομοσπονδία περίπου 840€ πέραν της τακτικής εισφοράς. Οι οφειλές της στην 
έκτακτη εισφορά εκ παραδρομής είναι 5.700 είναι 7.500 αλλά αυτό το οποίο έχουμε στείλει 
αυτό θα αποδεχτούμε. Αντί να είναι 7.500 με βάση την απόφαση του Δ.Σ. μήνα – μήνα, με 
την ημερομηνία που έκλεισαν όλοι οι Σύλλογοι τις υποχρεώσεις τους έναντι του 2€, έγινε 
ένα λάθος αντί για 7.500 οφειλές μείον 800, έχει εγγραφεί 5.700. Η ευθύνη είναι  δική μου 
και θα την αναλάβουμε άρα η Αλληλεγγύη έχει στην ουσία 5.000 υπόλοιπο, 4.900 για την 
έκτακτη εισφορά. Αν τα καταθέσει προφανώς θα πάρει μέρος στο Συνέδριο και έχει 
ενημερωθεί γι αυτό.  
 
Κουτσοδήμας: …………. της ΕΔΟΠ, χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαφνικά ενημερώνω και μια 
δημοκρατική θα έλεγα συνδικαλιστική ελευθερία και μετά να αρχίσει η κάθαρση και η 
καθαρότητα των αντιπροσώπων των συνέδρων και μάλιστα με προσθαφαιρέσεις φτάσαμε 
και στο σημείο αυτό. Το αίτημα μας πρόεδρε και γραμματέα είναι το εξής, βάσει 
καταστατικού ο Οργανωτικός γραμματέας και ο α΄ αντιπρόεδρος πότε και πόσες εκλογικές 
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διαδικασίες συλλόγων την τελευταία τριετία που ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν 
και να παρεμβαίνουν, έχουν κάνει παρεμβάσεις; Τα υπόλοιπα αύριο. 
 
Αδαμίδης: επιτρέψτε μου λίγο σας παρακαλώ, λίγο πριν τις διεργασίες του Συνέδριου, 
όσο ακόμα έχουμε τον τίτλο του προέδρου και του γραμματέα να ………………. 1,14 
 
 
Χατζάρας: ο Σπάρτακος έχει πει ότι οι σύνεδροι του … όχι αν το χει πει ο Σπάρτακος που 
είναι μέλη του γιατί εγώ αύριο θα μπω σε διαδικασία δήλωσης και θα κοινοποιήσω και στα 
τοπικά μέσα κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους  οι οποίοι είναι και μέλη, είναι  και 
σύνεδροι του Σπάρτακου αλλά και κάποιοι άλλοι. Και με λυπεί το γεγονός το εξής, κάθε 
σωματείο κάνει την δουλειά του γιατί πρέπει να κρατήσει αυτό που θέλει. Αλλά την στιγμή 
που γίνεται αυτός ο αγώνας για να κρατηθεί η ΔΕΗ και οι μονάδες να μην πουληθούν, δεν 
μπορώ να φανταστώ ότι όλες αυτές οι κατηγορίες της Τ4Δ ………………………να χτυπήσουν  
ένα Σωματείο σαν το δικό μου. Βεβαίως και τους θέλουμε, αλλά να μην γνωρίζουν ότι είναι 
μέλη του σωματείου αυτού δεν το περίμενα. Και ιδιαίτερα θα ήθελα από το Σωματείο 
Σπάρτακος, την στιγμή που καταγγέλλει τους συνέδρους οι οποίοι υπάρχουν αύριο το 
βράδυ με την διαδικασία της νομιμοποίησης να υπάρχουν τα ονοματεπώνυμά τους.  
 
Σαράντος Αλεξανδρής: κοιτάξτε να δείτε υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα από 
συνέδρους σε συνέδριο, κανένας δεν είναι καθαρός ακόμη κι αυτοί που κάνουν τις 
καταγγελίες. Κι αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες άμα πάνε λίγο πίσω, βεβαίως………….. τις 
εκλογές και πιο πρόσφατα πράξανε. ………………… δεν βρεθήκανε δικλίδες ασφαλιστικές για 
να πάμε σ’ ένα Συνέδριο που να είναι στον μέγιστο δυνατό βαθμό στοιχειωδώς η εκλογή 
των αντιπροσώπων με καθαρές διαδικασίες κλπ.  
Κατά την γνώμη μου τα τρία Σωματεία και οι Μηχανικοί και οι Επιστήμονες και η Εργατική 
Αλληλεγγύη πρέπει να πάρουν μέρος στο Συνέδριο. Με βάση το καταστατικό ……………. 
Την πληρωμή τους στην τακτική εισφορά στην Ομοσπονδία, υπάρχει το ζήτημα έστω όπως 
περιγράφεται κι από τα έγγραφά σας, σας έχουν αποσταλεί ότι σε διάφορες φάσεις είχαν 
αναλάβει, όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες η ΓΕΝΟΠ, βάλανε πλάτη, θα έλεγα ότι είναι και από 
τους ιδρυτικούς Συλλόγους, σε κάθε περίπτωση λοιπόν ιδιαίτερα σ’ αυτή την συγκυρία 
όταν σε προηγούμενο Συνέδριο που δεν έχουμε ολοκληρώσει μια διαδικασία στην εκλογή 
των αντιπροσώπων. Θυμάστε είχαμε τις επιταγές, είχαμε Σωματεία παραδείγματος χάριν 
που είχαν λήξει οι θητείες τους και αποφασίσαμε με το προηγούμενο και πήραν μέρος και 
στην εκλογική διαδικασία κατά την γνώμη μου πολιτικά συνδικαλιστικά δεν είναι ορθό να 
είναι απ’ έξω. Λοιπόν με αυτή την έννοια καταθέτω συγκεκριμένη πρόταση να είναι στην 
νομιμοποίηση.  
Με τους συλλόγους που έχω μιλήσει, επειδή δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι μια……………….. 
έστω κι από τον νομικό μας σύμβουλο μέχρι να υπάρξει επίσημα η απόφαση, είτε τέτοια 
είτε αλλιώτική κατά την γνώμη μου δεν μπορούμε αν πούμε ότι ήδη έχει αποφανθεί 
ο………………… 
 
Καρράς: ακούστε συνάδελφοι κάτι για να είμαι σαφής στα θέματα αυτά που είπε ο 
Σαράντος.  
 Το πρώτο αίτημα ότι η τακτική αφού είναι πληρωμένη και δεν είναι πληρωμένη η έκτακτη 
νομιμοποιείται το Σωματείο να συμμετέχει. Κάθετη απάντηση. Δεν συμμετέχει διότι δεν 
νομιμοποιείται.  
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Δεύτερο πράγμα. η αδυναμία πληρωμής διότι μπορεί οι μισθωτοί να μην έχουν την δύναμη 
να αποπληρώσουνε την έκτακτη ή τακτική εισφορά. Απορρίφτηκε κι αυτό.  
Τρίτο αίτημα. Επειδή δεν υλοποιείται η Συλλογική Σύμβαση σε αυτούς λόγω του ότι είναι 
πλαφοναρισμένοι και δεν παίρνουν το τροφείο. Και αυτό απαντήθηκε, διότι έκανε 
πρόσθετη παρέμβαση τουλάχιστον ο Σύλλογος Μηχανικών και τους είπε ότι δεν υφίσταται 
κάτι τέτοιο. Και μάλιστα με το ποσό που είναι πλαφοναρισμένοι που ειπώθηκε. Γι αυτό εγώ 
απέφυγα να ακούω όλη την διαδικασία του δικαστηρίου. Ούτε και γι αυτό μπορεί να είναι 
νόμιμο. Οπότε, φίλε μου Σαράντο σε όλα αυτά που έβαλες απεφάνθη το δικαστήριο και 
απέρριψε το αίτημά τους.  
Τώρα, ως προς το κομμάτι που είπε ο Αριστείδης ο Μπρουμάς είναι ένα άλλο πράγμα το να 
πληρώσουμε το είπε και ο πρόεδρος να μην το ξαναπώ κι εγώ διότι είναι ένα άλλο πράγμα. 
όλα τα υπόλοιπα σχετικά που βάζουν στο αίτημά τους απορρίφθηκαν. Και ήμουνα εκεί 
διότι εγώ συμμετείχα ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, σε αυτό το αίτημα εγώ ως 
γραμματέας απ’ την ώρα που πήρε απόφαση το δικαστήριο και το απορρίπτει, δεν θα 
σηκωθώ στο έδρανο να τους νομιμοποιήσω. Μόνο αν θέλω να μην εκτελέσω απόφαση 
δικαστηρίου  και με μία έκφραση οποιουδήποτε συνέδρου να με πάνε αυτόφωρο. Δεν το 
κάνω. Όποιος θέλει από εκεί και πέρα ας το βάλει στο Πανελλήνιο Συνέδριο και ας είναι 
απόφαση του πανελλήνιου Συνεδρίου.  
 
Μόσχος Μόσχου: έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος στο μεγαλύτερο σωματείο στην 
Παραγωγή. Ένα Σωματείο που το τελευταίο μέλος της Εξελεγκτικής έχει πάνω από εκατό 
ημέρες απεργία και ξέρουμε να κάνουμε αγώνες, στην ουσία από εμάς μια σειρά από δίκες 
γιατί πηδούσαν από σύρματα. Και δεν επιτρέπω κανέναν να λασπώνει ότι σύνεδροι οι δικοί 
μας ψήφισαν κάπου αλλού. Την καταγγελία που έκανε πριν από έναν μήνα ο Σπάρτακος, 
έπεσε στην αντίληψή μας από εργαζόμενους που ήταν στα γραφεία επάνω, δεν ξέρω ποιος 
από ποιο ….. ότι παρά την θέλησή τους, χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι και χωρίς να  
…………………. η γραμματεία ……..μητρώα μελών, μέσα σε αυτούς ………………….. είτε σε 
τοπικά παραρτήματα, είτε σύνεδροι εργατικών κέντρων και ΓΕΝΟΠ που χωρίς να 
γνωρίζουν εμφανίζονταν στα μητρώα, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια καταγγελία στον 
δικηγορικό σύλλογο, χωρίς να έχουμε καμία κόντρα με το συγκεκριμένο Σωματείο απλώς 
φιλικές σχέσεις είχαμε, απευθυνθήκαμε στην Ομοσπονδία, με το που τελείωσαν οι εκλογές 
πήγαμε πήραμε τα πρακτικά ψηφισάντων, και αν θέλετε μπορώ να διαβάσω κι εγώ, 
περισσότεροι από εξήντα δεν γνωρίζουν ότι ήταν στα μητρώα και πολλοί από αυτοί δεν 
ψήφισαν κι εδώ δεν ψήφισαν. Δεν ήταν στον έλεγχο που κάναμε και ……………………. Σε 4 
χώρους που δεν γνώριζαν ότι ψήφισαν μόνο εκεί κάναμε τον έλεγχο, βρέθηκαν 113 που 
ψήφισαν ενώ είχαν ψηφίσει στον Σπάρτακο.  Και δεν μιλάμε σε χώρους μικρούς που είναι 
τρεις, πέντε , δέκα, ήταν επίπονη και δύσκολη εργασία. Και όποιος καταγγέλλει τον 
Σπάρτακο χωρίς να έχει στοιχεία για να το πει θα προσφύγω στην δικαιοσύνη. Δεν μπορεί 
να μαυρίζεις ένα Σωματείο που για την δράση του έχουν να πουν όλοι. Δεν έχω κάτι άλλο 
να πω. 
 
Μπίτζας: σε σχέση με αυτό που είπε ο οργανωτικός γραμματέας, ότι υπάρχουν ελλείψεις 
στον φάκελο, σας ενημέρωσε νομίζω ο γραμματέας και θα έπρεπε να το πεις συνάδελφε 
ότι την Παρασκευή δεν δώσαμε επικυρωμένα την κατάσταση ψηφισάντων και το μητρώο 
μελών γιατί ήταν η διαδικασία τέτοια που έπρεπε να το βάλουμε την Δευτέρα. Αν και την 
κατάσταση ψηφισάντων την έχεις. Δεν κάνω λάθος, μόνο που δεν είναι επικυρωμένη. Την 
Δευτέρα λοιπόν θα το έχεις.  
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Τώρα σε σχέση με τα άλλα. Κι επειδή τέλος πάντων επικεντρώνει το θέμα στην ΕΔΟΠ, 
γιατί η ΕΔΟΠ ήταν αυτή που έκανε τελευταία εκλογές, εγώ θα έρθω στην πρόταση του 
Ηλία εδώ αλλά όχι με αυτόν τον συσχετισμό και τον διαχωρισμό. Στην λογική ότι τα 
προηγούμενα Σωματεία, οι σύνεδροι νομιμοποιήθηκαν δηλαδή στο προηγούμενο Συνέδριο. 
Ίσα – ίσα που το προηγούμενο Συνέδριο ήταν Οργανωτικό και έπρεπε να βάλει κάποιες 
αρχές και παραδοχές που να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις. Όσο λοιπόν δεν τολμούμε 
εμείς να λύσουμε κάποια βασικά ζητήματα, τώρα οι απειλές ν’ ακυρωθούν πέντε, να πάμε 
έτσι, να πάμε αλλιώς νομίζω ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και δεν θα 
δώσει λύση. Αν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και 
στο εξής με κάποιες άλλες διαδικασίες και …………. 
 
Τωμαδάκης: πάμε σε ένα εκλογικό συνέδριο  μ’ ένα καινούργιο καταστατικό. Με 
καταστατικές λειτουργίες καινούργιες. Αν ξεκινήσουμε στραβά, στραβά θα συνεχίσουμε. 
Είπε ο Ηλίας κάτι το οποίο ακούγεται εδώ και 40 χρόνια. τουλάχιστον από το ’81 και μετά, 
ακούγεται αυτό. Ήμασταν 35.000 και στο συνέδριο ήμασταν 55.000 στην Επιχείρηση. Δεν 
πρέπει όλοι εμείς, όλοι εμείς που ήμασταν εδώ, ήμασταν κάποιοι και τότε, γιατί ρε 
συνάδελφοι, απ’ όλες τις παρατάξεις, γιατί δεν το διορθώσαμε και σε κάθε συνέδριο 
πηγαίνουμε και λέμε αυτό;  
Προηγουμένως, είπε ο φίλος μου ο Σαράντος να πληρώσουν οι άλλοι σύλλογοι την 
συμμετοχή των μηχανικών. Δεν κατάλαβα, δηλαδή η ΕΤΕ, οι υπόλοιποι σύλλογοι, ο 
Σπάρτακος, ο Παπανδριανός, οι Υπομηχανικοί οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί  λοιπόν, η ΕΔΟΠ. 
Δεν κατάλαβα γιατί να είναι εντάξει στις οικονομικές τους εισφορές και οι υπόλοιποι όχι; Η 
αύξηση που ζητήσαμε το 2€, δεν ήτανε απόφαση όπως ορίζει το καταστατικό; Και είπε ο 
γραμματέας, κάποια πράγματα που ειπώθηκαν, γιατί απερρίφθησαν και γιατί λέει ότι 
απορρίπτεται η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και στους δύο Συλλόγους. Όλα τα 
επιχειρήματα που βάλανε απορρίφθηκαν. Άρα λοιπόν οι ίδιοι βάλανε τα χέρια τους και 
βγάλανε τα μάτια τους. Σήμερα ή αύριο πως θα πάμε να νομιμοποιήσεις μία απόφαση 
δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να συμμετέχεις.  
 
Αδαμίδης: συγνώμη θα σε διακόψω για λίγο γιατί μπήκε κάτι στο σώμα. Νίκο, άκουσέ με. 
Πες λοιπόν τι συμβαίνει για να σ’ ακούσει το σώμα. 
 
 
Δήμας Νίκος (δικηγόρος): λοιπόν ακούστε, ασκήθηκαν τρεις αιτήσεις ασφαλιστικών 
μέτρων, μια του Σωματείου «Ζευς», μία του Σωματείου των Μηχανικών και μία του ΣΕΠ. 
Οι τρεις αιτήσεις είχαν αίτημα προσωρινής διαταγής προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι οι 
σύνεδροι στο επικείμενο συνέδριο. Το αίτημα αυτό της προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε 
από το δικαστήριο. Τέλος! 
 
Αδαμίδης: πως απορρίφθηκε Νίκο; Γράφει επάνω κάτι;  
 
Δήμας: πάνω στην αίτηση του ……………………… Δεύτερον, για την Ομοσπονδία δεν …… 
κανένα θεμά σχετικά με την δικαστική διένεξη που υπάρχει, αν υπήρχε το αντίθετο 1,28 
 
Τωμαδάκης: δόθηκαν από τον καθ’ ην αρμόδιο, τον νομικό σύμβουλο της ΓΕΝΟΠ, η 
απάντηση σε ότι αφορούσε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Σαράντος. 
Τώρα, όσον αφορά το μητρώο μελών των Συλλόγων, τον κατάλογο ψηφισάντων, την 
κατάσταση. Εδώ λοιπόν επειδή τυγχάνει να είμαστε λιγάκι παλαιότεροι, είτε από μέλη του 
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Δ.Σ. στην Ομοσπονδία, είτε σε Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, κατά διαστήματα πριν το 
συνέδριο και πριν την νομιμοποίηση των συνέδρων κάποιοι δέχονταν αυτή την πρόταση 
που έκανε ο φίλος μου ο Ηλίας και γινόταν ένα παζάρι, να κόψουμε εδώ, να βάλουμε εκεί 
και να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι όμως τρέχανε στα ασφαλιστικά μέτρα και δεν κερδίσαμε 
ποτέ. Άρα λοιπόν τι κάνουμε; Ζητάνε δηλαδή σε διαπιστωμένα πράγματα και φουσκωμένοι 
σύνεδροι να το επικυρώσουνε; Όχι ρε συνάδελφοι δεν γίνεται αυτό. 
 
 
Αγγελόπουλος Αγγέλης: καταρχήν να χαιρετίσω την πατρίδα σου. Σε γενικές γραμμές 
και κατ’ ομολογία συμφωνώ με την ψήφο που έχει καταθέσει ο Αντώνης ο Καρράς στο 
πενταμελές προεδρείο. Όμως εδώ επειδή ειπώθηκαν ορισμένα πράγματα και αφήνουν 
ορισμένοι να παίζουν το θέατρο του παραλόγου. Μπήκε εδώ θέα εάν θα νομιμοποιηθούν 
και γιατί δεν νομιμοποιούνται δυο σύλλογοι οι οποίοι δεν ήτανε εντάξει. Απορώ τώρα ο 
φίλος μου ο Σαράντος γιατί δεν το βάζει, πριν ένα μήνα είχαμε συνέδριο στο Εργατικό 
Κέντρο Αρκαδίας. Ένας σύνεδρος του εργατικού Κέντρου  πλήρωσε δέκα ημέρες μετά την 
ημερομηνία, άρα ήταν ληξιπρόθεσμος ως προς την ημερομηνία. Παρά την θέση την δικιά 
μου και του Σαράντου, απορρίφθηκε ο σύνεδρος αυτός γιατί δεν έβαλε τα λεφτά στις 10 
και τα έβαλε στις 20. Για το θέμα του ταμειακώς εντάξει θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον 
πρόεδρο και τον γραμματέα του Σωματείου μου, εάν η νομιμοποίηση κάποιων Συλλόγων οι 
οποίοι δεν είναι ταμειακώς εντάξει  νοιώθουν εντάξει αυτοί σαν πρόεδρος και γραμματέας 
που το Σωματείο μαζί με τα υπόλοιπα Σωματεία συνέβαλλαν οικονομικά και λειτούργησε 
αυτή η Ομοσπονδία, εάν αυτή την στιγμή θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε και κάποιους 
συλλόγους οι οποίοι δεν βοήθησαν τότε στην δύσκολη στιγμή την Ομοσπονδία. 
Κι ένα τελευταίο συνάδελφοι, Ηλία επίτρεψέ μου παρόλο το σεβασμό που έχω στο 
πρόσωπο σου, έβαλες ένα θέμα για ενότητα. Ενότητα με διάσπαση δεν γίνεται. Μου έλεγε 
παλαιότερα ένας συνάδελφος ο Κωστίδης που τον ξέρεις πολύ καλά μιας και ήτανε στον 
χώρο σου, ότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις ενότητα και να φτιάχνεις κάτι καινούργιο με 
παλιά φθαρμένα υλικά. Ευχαριστώ πολύ. 
 
Αδάμ Λευτέρης: για να μην αφήνουμε καμία σκιά να αιωρείται, το καταστατικό της 
ΓΕΝΟΠ είναι συγκεκριμένο. Ο Αντιπρόεδρος κι ο Αναπληρωτής Γραμματέας δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα να επέμβουν σε καμία εκλογική διαδικασία κανενός Συλλόγου. Αυτό είναι 
το ένα και το δεύτερο πρέπει να πάρει εντολή από το Δ.Σ.. οι αρμοδιότητές του σταματούν 
στην ενημέρωση των Συλλόγων. Εκεί σταματούν. Το να πας να κάνεις παρέμβαση σε 
εκλογικές διαδικασίες θα πρέπει να έχει απόφαση Δ.Σ. ή απόφαση Ε.Ε.. αυτό λέει το 
καταστατικό, εκεί σταματούν. Και ακόμα – ακόμα για να πάνε να ενημερώσουν κάποιο 
Σύλλογο θα πρέπει να στείλει ο Σύλλογος έγγραφο στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με το οποίο να την 
ενημερώνει πότε είναι η Συνεδρίασή του και να ζητεί την ενημέρωση από τους 
Οργανωτικούς γραμματείς.  
 
Καρράς:  ακούστε συνάδελφοι, σας είπα στην αρχή ότι κάνουμε μία προσπάθεια. Η 
προσπάθεια που κάνουμε είναι πολυεπίπεδη. Το πρώτο κομμάτι είναι στην γενικότερη 
πολιτική που θα αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται για τις Εταιρείες που έχει ο Όμιλος. 
Και δεν θα πω τίποτα γιατί λίγο – πολύ θα αναφερθούμε στο Δ.Σ..  
Το δεύτερο κομμάτι έχει σχέση με τις εργασιακές σχέσεις κι αυτά που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι που εμείς εκφράζουμε.  
Στο τρίτο κομμάτι είναι το θέμα το συνδικαλιστικό και της Ομοσπονδίας. Η προσπάθεια 
αυτού του Δ.Σ., αν θέλετε έγινε. Το αν τα καταφέραμε και στα τρία επίπεδα όλα, ότι ήταν 
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δυνατόν καταφέραμε. Σήμερα καταφέραμε σε αυτή την τριετία το μεγαλύτερο αγκάθι το 
οικονομικό να το σβήσουμε. Εδώ είμαστε κι εγώ σας υπόσχομαι αν ξαναείμαστε στο Δ.Σ. 
να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα παρότι στο καταστατικό, θα το πει ο πρόεδρος πήραμε 
μία γενναία απόφαση ώστε να κάνουμε ένα βήμα να μην πηγαίνουμε έτσι όπως σωστά 
βάζετε πολλές φορές, όλοι βάζουμε ότι πέρα από το προσωπικό που έχει ο Όμιλος ΔΕΗ σ’ 
ένα Συνέδριο κάναμε μία κίνηση εδώ είμαστε να φτιάξουμε κι ένα ηλεκτρονικό μικρό μέσον 
και να πάμε στο επόμενο βήμα. Κι αυτό θα γίνει συνάδελφοι, ακούστε θα είναι τόσο 
γρήγορα τα δρώμενα γύρω από τα συνδικαλιστικά και θα τα συζητήσουμε θεωρώ, θα 
ανοίξουν τέτοια ζητήματα, που την επόμενη μέρα θα μας επιβάλλουν μία απορύθμιση σε 
όλα τα πεδία του Συνδικάτου. Και κλείνω εδώ γιατί όλοι …..και καταλαβαίνεται τι εννοώ.  
 
Αδαμίδης: είχαμε πει την προηγούμενη φορά στο Οργανωτικό Συνέδριο και ξέρω ότι 
έκανε αναφορά ο Ηλίας ότι στόχος αυτής της Ομοσπονδίας είναι απ’ το Συνέδριο του 2020 
γιατί νωρίτερα στο Συνέδριο το σημερινό δεν υπήρχε δυνατότητα να συμβεί αυτό το 
πράγμα, θα είναι καθαρό. Είχαμε πει επίσης αυτό που είχε πει ο γραμματέας ότι θα 
ολοκληρωθεί το πρόβλημα των Οικονομικών και είμαι βέβαιος ότι ανεξάρτητα του ποιοι θα 
είναι αύριο στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν θα τολμήσει κανένας απέναντι στους χιλιάδες 
εργαζομένους που εκπροσωπούμε να  κατεβάσει από την σελίδα τα οικονομικά που κάθε 
τρεις μήνες ψηφίζονται και αναμορφώνονται. Δεν θα μπορέσει να σταθεί ούτε 
δευτερόλεπτο. Και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο Συνέδριο, έτσι ακριβώς όπως έχει περάσει 
στο καταστατικό που ήταν μία πολύ μεγάλη νίκη του Συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι 
στον εαυτό του για κάθε …. στην Ομοσπονδία, την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ γιατί μόνο η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
από Ομοπσονδίες κάνει τέτοιου είδους δράσεις, ούτε τα εργατικά κέντρα ούτε κανένας 
απολύτως δεν μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία καθαρότητας.  
Είπαμε λοιπόν, ότι θα συμμετέχουμε οικονομικά οι Σύλλογοι με βάση το πρωτόκολλο 
ψηφοφορίας του πρακτικού αρχαιρεσιών της πρωτοβάθμιας οργάνωσης και θα δίνουν 1,62 
για κάθε συνδικαλιζόμενο μέλος που φαίνεται ότι ψήφισε σε εκείνες τις εκλογές στην 
Ομοσπονδία. Δηλαδή, αν εμφανίσει ο Σύλλογος Σπάρτακος 3.000 για ομοσπονδία θα 
πληρώνει 3 Χ 1,62 για όλη την διάρκεια της θητείας του. Αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται 
από την μεθεπομένη του Συνεδρίου, γιατί όλοι οι Σύλλογοι πλέον έχουνε μπει και όχι να 
κάνουνε εκλογές μέχρι το επόμενο Συνέδριο θα έχουν στο μυαλό τους ότι θα πληρώνουνε 
με βάση το πόσοι θα ψηφίσουν για Ομοσπονδία.  
Ένα! Δεύτερον. Στο τελείως Οργανωτικό κομμάτι γιατί θα γίνει Ηλία το ηλεκτρονικό 
μητρώο και θα έχει την ευθύνη ο Οργανωτικός γραμματέας μαζί με το προεδρείο, 
πρόεδρο, γραμματέα με υπογραφή του, μας στέλνει σε κάθε εκλογική διαδικασία. Το 
μητρώο – μελών που εμφανίζει ψηφισμένο από αύριο το πρωί. Και ο πρώτος που κάνει 
εκλογές ενδεχομένως νομίζω ότι είναι ο Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοδηγών. Αυτοί λοιπόν, 
αν ψηφίσουν 500 θα πληρώνουν 500 Χ 1,62. Τα μητρώα μελών θα έρθουν στην 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και η γραμματειακή μας υποστήριξη θα περάσει μέσα σ’ ένα EXCELL αυτό τον 
αριθμό που ψήφισαν για ΓΕΝΟΠ. Όταν θα κάνει εκλογές ο ΣΟΣ, θα πάει στο Δικηγορικό 
Σύλλογο το μητρώο μελών που ψήφισε και θα καθιστά τον πρόεδρο του συγκεκριμένου 
δικηγορικού Συλλόγου και τον δικαστικό αντιπρόσωπο υπεύθυνο έναντι του νόμου. Διότι 
θα βλέπει ότι ο Αδαμίδης έχει ψηφίσει άρα δεν θα το αφήσει να ξαναψηφίσει. Και αυτό θα 
κοινοποιηθεί μέχρι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί αυτή η ιστορία τώρα με τους 
δικηγόρους που ελέγχουνε την διαδικασία δημιουργούνται τα όποια προβλήματα.  
Ένα κομματάκι στο πολιτικό μέρος της υπόθεσης συνδικαλιστικό. Μην ερχόμαστε εδώ να 
προσεγγίσουμε φίλε Ηλία τα πράγματα ως από παρθενογένεση. Σε όλους τους Συλλόγους 
πρωτοβαθμίους, σε όλα τα Εργατικά Κέντρα, σε όλες τις Ομοσπονδίες, στην ΓΣΕΕ, να σας 
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πω λοιπόν ότι στην ΓΣΕΕ νομιμοποιήθηκαν σύνεδροι ανάλογα με το πώς μας βολεύει, 
άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ούτε καν εργαζόμενοι. ……………..για τα Εργατικά Κέντρα, 
αύριο λοιπόν στο Συνέδριο, προφανώς θα υπάρχει συμβιβαστική πρόταση, και το Συνέδριο 
θα αποφασίσει όπως έκανε και στο παρελθόν. Αυτό που είναι βέβαιο είναι το Συνέδριο του 
’20 δεν θα μπορεί να υπάρχει συμβιβαστική πρόταση γιατί θα είναι καθαρό και οικονομικά 
αλλά και οργανωτικά. Λέω λοιπόν, να πάμε στο αυριανό, διαδικασία επικύρωσης των 
Συνέδρων με προτάσεις που θα κατατεθούν από τις παρατάξεις. Για να είμαστε καθαροί. 
Έγινε χαμός στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Μην τα συζητάμε τέτοια πράγματα τώρα.   
Πάμε λοιπόν αύριο εύχομαι νίκη στον ΠΑΟΚ και καλές εργασίες του Συνεδρίου.   
 
 
Λήξη Συνεδρίασης … 


