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Αγαπητοί συνάδελφοι. 
Σας κανουμε γνωστό ότι την 1η Ιουλίου έγινε η ανασυγκρότηση του προεδρείου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας. Η συγκεκριμένη αλλαγή-αναδιοργάνωση του 
Δ.Σ ήταν προγραμματισμένη από την αρχή της θητείας του και είναι το αποτέλεσμα της 
συμφωνίας των δυο μεγαλυτέρων παρατάξεων του συλλόγου μας , να μοιρασθεί την 
διοίκηση προκειμένου να επιτευχθεί η καλλίτερη συνεργασία για την προώθηση των 
τρεχόντων και χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μας. Έτσι λοιπόν  το Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας έχει ως εξής ως εξής. 
Πρόεδρος  Ματσιόλης Κωστας 
Αντιπρόεδρος Καρακάνας Γιάννης 
Γραμματέας Τσάτσου Γεωργία  
Ταμιας Κόκκα Μίνα 
Μέλη , Καρατζίκας  Άλκης , Κοντογεωργάκη Ελευθερία , Τζιώρου Αντωνία , Μπλέτσας 
Κώστας και Μαρκάκη Χριστίνα. 
Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου μας καμιά 
παράταξη δεν κατόρθωσε να έχει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να διοικήσει από 
μόνη της .Για τον λόγο λοιπόν αυτόν αποφασίσθηκε αυτή η λύση .Μέχρι σήμερα , η 
πρακτική αυτή φαίνεται να έχει επιτυχία , και αυτό γεννά ελπίδες για κάτι ανάλογο που θα 
μπόρεση να γίνει και στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχισθεί  αυτή η συνεργασία όλων 
μας , και μέχρι την λήξη της θητείας  αυτού του Δ.Σ. ούτως ώστε να αφήσει και προοπτικές 
για το μέλλον. 
Εμείς όλοι πάντως θα κάνουμε ότι είναι καλλίτερο προκειμένου να πετύχουμε. 
Α> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Σχετικά με πληρωμές του ΟΠΠΑΔ. 
 Μόλις σήμερα μας ανακοινώθηκε ότι ήλθαν χρήματα για να καλυφτούν οι ανάγκες μας για 
δυο μήνες , δηλ. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2009. Διαθέσιμα θα είναι τις επόμενες 
μέρες , αφού πρώτα ακολουθήσουν την απαιτούμενη διαδικασία , όπως γίνεται κάθε φορά. 
Οι πιέσεις μας βέβαια θα συνεχίσουν όλο και περισσότερο ,προκειμένου να πληρωθούμε και 
τους επόμενους μήνες  που μας οφείλουν. 
Σχετικά με την φορολογική ενημερότητα στα ασφαλιστικά ταμεία. 
Μέχρι στιγμής τα μόνα ασφαλιστικά ταμεία που μπορούν και βγάζουν φορολογική 
ενημερότητα  είναι το ΙΚΑ και το ΟΠΑΔ. Κανένα άλλο ταμείο δεν έχει αυτή την περίοδο 
την δυνατότητα να πάρει ενημερότητα με του τρόπο με τον ηλεκτρονικό τρόπο που ορίζεται 
από τον καινούργιο νόμο που ψηφίσθηκε μόλις πριν μερικούς μήνες. Ετσι λοιπόν προς το 
παρόν σε όλα τα υπόλοιπα ταμεία πλην ΙΚΑ , ΟΠΑΔ  θα βάζουμε  την φορολογική 
ενημερότητα. Το Δ.Σ θα συνέχιση να πιέζει  προκείμενου και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά 
Ταμεία σε τοπικό επίπεδο αποκτήσουν αυτή την δυνατότητα , οπότε και θα σας 
ενημερώσουμε. 
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Σχετικά με το καινούργιο site του Συλλόγου μας  
Συνάδελφοι , το Δ.Σ από κοινού πήρε την απόφαση να απόκτηση και ο Σύλλογος μας την 
δική του θέση στο διαδίκτυο , όπως  και άλλοι σύλλογοι από καιρο την έχουν . Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι συλλογικό και σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας το 
παρουσιάσουμε. 
Σχετικά με την Επιτροπή αλλαγής των ευημεριών  
Δεν αλλάζει και παραμένει η ίδια που υπήρχε , δηλ. οι κ.κ. Τσάτσου Γεωργία , Τσιώρου 
Αντωνία και Μπλετσας Κωστας, και πάντα με την ίδια γνωστή διαδικασία. 
Με την ευκαιρία συνάδελφοι θα πρέπει να αρχίσουν να φέρνουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όσοι συνάδελφοι θέλουν να εξαιρεθούν και φέτος από τον πίνακα των 
εφημερίων  για το επόμενο έτος.  
Σχετικά με την  ψυχαγωγία μας 
Συνάδελφοι  επειδή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας είναι σημαντική παράμετρος για να 
αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα , σαν ξεκίνημα της νέας περιόδου του 
συλλόγου μας , σας προτείνουμε για την επόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 20,30 , όσοι 
από μας θέλουν να συναντηθούμε στον Αναβρο ,στο κέντρο ΠΑΡΑΛΙΟ <στο μεσαίο από 
τα τρία >, για να χαλαρώσουμε και να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. 
Για καλλίτερο συντονισμό να ενημερώσουμε έγκαιρα , μέχρι την Δευτέρα  20 Ιουλίου , τους 
κ.κ Ματσιολη  Κώστα , ή Τσάστου Γεωργία ή Κόκκα Μίνα. Είναι πιστεύουμε μια καλή ιδέα 
για να βρεθούμε . Τέτοιες συναντήσεις θέλουμε  να κάνουμε και στο μέλλον. <Δεν είναι μια 
εκδήλωση του συλλόγου, απλά είναι μια πρωτοβουλία της διοίκησης για να βρεθούμε μεταξύ 
μας.>  
Β > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ. 
Σχετικά με τον ΟΠΑΔ.  
Όπως θα ενημερωθήκατε από τις εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα ,  άρχισαν οι 
κινητοποιήσεις  συλλογών σε όλη την χώρα εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών  από 
το συγκεκριμένο αυτό ταμείο. 
Συνάδελφοι εμείς ήμαστε οι τελευταίοι που φταίμε για αυτή την κατάσταση , και δυστυχώς 
είμαστε οι πρώτοι που αδικούμαστε από την πολιτεία. Ο κλάδος μας λοιπόν είναι σε 
επαγρύπνηση , προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οτιδήποτε 
καινούργιο θα σας το ανακοινώσουμε.  
             Καλά να περάσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. 
                             ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
 
                                                          Για το Δ.Σ. 
 
                        Ο  Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας 
  
 
 
 
                  Ματσιόλης  Κων/νος                                                  Τσάτσου  Γεωργία 
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