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Αθήνα 24.07.2015 
     Αρ. Πρωτ.: 798 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.07.2015 

 
Σήμερα 23.07.2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

«ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) της ΠΟΕ – ΔΟΥ, 
που συγκλήθηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
καταστατικού της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., με θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για πλαίσιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων και 
μορφών πάλης ενάντια στις ψηφισθείσες διατάξεις από την Βουλή στις 15/07/2015 
καθώς και τις προς ψήφιση διατάξεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 22/07/2015, 
στα πλαίσια του νέου μνημονίου. 

2. Προληπτικός έλεγχος. 
3. Παραγραφή ανέλεγκτων υποθέσεων. 
4. Προσωπική διαφορά καθαριστριών ΥΠΟΙΚ (ΙΔΑΧ), μονιμοποίηση καθαριστριών 

ΙΔΟΧ. 
Τα θέματα με α/α 2 έως 4 τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση μελών του Γ.Σ. και 
σχετική απόφαση του σώματος. 

Μετά την ανάγνωση του καταλόγου των μελών του Γ.Σ., για την διαπίστωση της απαρτίας, 
αναγνώστηκε επιστολή παραίτησης από μέλος του Γ.Σ., του συναδέλφου ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΤΡΥΦΩΝΑ. 

Την θέση του παραιτηθέντος μέλους καταλαμβάνει η πρώτη αναπληρωματικός του συνδυασμού 
της ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, κ. ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν τα παρακάτω τριάντα (29) μέλη, επί συνόλου τριάντα ενός (31) 
μελών, του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. 

01. ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16. ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 

02. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 17. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

03. ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   18. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

04. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

05. ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

06. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

07. ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 22. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

08. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 23. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

09. ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 24. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

10. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 25. ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

11. ΚΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

12. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 27. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

13. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 28. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 29. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

15. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ. 
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Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Πριν την έναρξη της συζήτησης η αναπληρωτής γραμματέας του Γ.Σ. κ. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, 
υπέβαλε την παραίτησή της λόγω εκλογής της ως προέδρου της Ε.Ε. (απόφαση Ε.Ε. 16/07/2015).  
Η εκλογή του νέου αναπληρωτή γραμματέα, αποφασίστηκε να γίνει στην επόμενη τακτική 
συνεδρίαση του Γ.Σ. 

Με την έναρξη της συζήτησης έγινε η ενημέρωση του Γ.Σ. από την νέα πρόεδρο της Ε.Ε., επί 
του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από 
την προηγούμενη συνεδρίαση του Γ.Σ. (05.06.2015). 

Μετά την εισήγηση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις 
των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ –ΔΟΥ 
προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

Τα νέα μέτρα που ψηφίσθηκαν και θα ψηφισθούν το επόμενο διάστημα, από την Κυβέρνηση και 
ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, στα πλαίσια της νέας συμφωνίας με τους δανειστές, δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι αποτελούν ένα νέο μνημόνιο, το ίδιο επώδυνο για 
τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Τα μέτρα αυτά απηχούν στις απόψεις των  
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επικρατούν σήμερα στην Ευρώπη, και προσπαθούν να επιβάλλουν 
ως δίκαιο τη δύναμη του ισχυρού, γεγονός που αντιβαίνει σε κάθε έννοια δικαίου, δημοκρατίας, και 
του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.  

Η εμμονή των κυρίαρχων κύκλων της Ευρώπης στις πολιτικές της λιτότητας, της αποδιάρθρωσης 
των εργασιακών σχέσεων, της διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, της παιδείας, της υγείας, της 
συρρίκνωσης εν γένει του δημόσιου τομέα, και της φτωχοποίησης μεγάλου τμήματος του ελληνικού 
λαού, δεν αποτελούν μονόδρομο. Οι εργαζόμενοι και οι  λαοί της Ευρώπης, οφείλουν να 
αγωνισθούν για την ανατροπή αυτών  των πολιτικών, για να αναγεννηθεί η ελπίδα.  

Αυτό που προέχει σήμερα, είναι ο δικός μας αγωνιστικός προσανατολισμός να βρει ανταπόκριση 
μέσα στους συναδέλφους, να δημιουργήσουμε μαζί τους τις προϋποθέσεις ώστε να υπερβούμε τα 
εμπόδια και να ξεπεράσουμε τις διαπιστωμένες αδυναμίες του οργανωμένου Σ.Κ. ώστε να 
οικοδομήσουμε από τα θεμέλια ένα ενωμένο αγωνιστικό μέτωπο για την ανατροπή των πολιτικών 
που αναιρούν τη ζωή μας. Οφείλουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις 
μας και μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και συνελεύσεων, να βρεθούμε σε θέση μάχης.  

Εξουσιοδοτούμε την Εκτελεστική Επιτροπή να αναλάβει την οργάνωση αυτής της προσπάθειας, 
σε αγαστή συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους όλης της χώρας, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη ενεργοποίηση των συναδέλφων σε αγωνιστικές και απεργιακές 
κινητοποιήσεις, στην κατεύθυνση  της ειλημμένης απόφασης του προηγούμενου Γενικού συμβουλίου 
για απεργιακές κινητοποιήσεις. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα αποτρέψουμε την περαιτέρω 
διάλυση του κλάδου, και θα υπερασπιστούμε  την αξιοπρέπεια σε αποδοχές, δικαιώματα και 
συνθήκες εργασίας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα οι εργαζόμενοι, το συνδικαλιστικό κίνημα, 
έχουμε υποχρέωση να αντιδράσουμε, ορθώνοντας ένα πλατύ, ενωτικό  μέτωπο αντίστασης. 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ, στη συνεδρίαση της 23.07.2015 δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα 
συνεχίσει, μέσα από τις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, σε συνεργασία και συντονισμό με 
την ΑΔΕΔΥ και τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον αγώνα για να μην περάσουν και αυτά 
τα μέτρα και καλεί κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη  να μη συναινέσει σε νέα λεηλασία  
αποδοχών και δικαιωμάτων. 

 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ 
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ΘΕΜΑ 2ο: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Για το θέμα του προληπτικού ελέγχου ψηφίστηκαν δύο κείμενα, όπως παρακάτω: 

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το Γ.Σ. της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., στη συνεδρίασή του της 23/07/2015 με αφορμή τη συζήτηση σχετικά 

με την ενεργοποίηση του φοροελεγκτικού μηχανισμού σε ελέγχους για την αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αποφάσισε τα παρακάτω: 

1) Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει την ορθή οργάνωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και την άμεση αντιμετώπιση της πολυδιάσπασής τους. 

2) Οι εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με την προϋπόθεση 
ότι από την πλευρά της πολιτείας θα διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά μας δικαιώματα 
όπως: 
- Η πιστή τήρηση του ωραρίου και πενθήμερου, 
- Η υπερωριακή αποζημίωση, 
- Η καταβολή εξόδων κίνησης και αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων. 

3) θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας (πιστωτικής, 
χρεωστικής, προπληρωμένης), ως υποχρεωτικός τρόπος εξόφλησης στις καθημερινές συναλλαγές 
των πολιτών. 

Η υποχρεωτική χρήση της κάρτας (με εξαιρέσεις που πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά) θα 
συμβάλλει αποφασιστικά στην είσπραξη του ΦΠΑ καθώς και στην δήλωση του μεγαλύτερου 
μέρους των εισοδημάτων των πολιτών και ειδικά των επιχειρήσεων. 

Β΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το δεύτερο κείμενο είναι το από 15/06/2015 έγγραφο του Δ.Σ. του συλλόγου εφοριακών Ν. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής προς την Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., το οποίο παρατίθεται 
αυτούσιο, όπως έχει στη φυσική του μορφή: 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 
Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ: 2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Email: eforiakoithess@gmail.com 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΕ-ΔΟΥ 
Θεσσαλονίκη 15-06-2015 
Αριθ. Πρωτ : 29 

ΘΕΜΑ: Επιτόπιοι έλεγχοι ενόψει τουριστικής περιόδου  
Κατόπιν του από 05/06/2015 Δελτίου τύπου της ΓΓΔΕ και της σχετικής απόφασης που 

έλαβε το Δ.Σ του Συλλόγου μας, ζητάμε την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων από 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προληπτικών ελέγχων: 

1. Εκπαίδευση των εφοριακών υπαλλήλων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των προληπτικών ελέγχων.  

2. Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και μεταφορικών μέσων στις Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ 

τάξεως.  Δε θα ανεχθούμε σε καμιά περίπτωση οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν τα 

προσωπικά τους αυτοκίνητα και να πληρώνουν ξανά από την τσέπη τους τις βενζίνες των 

μετακινήσεων. 

mailto:eforiakoithess@gmail.com
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3. Υποστήριξη από την Δ.Ο.Υ. καθ’ όλη την διάρκεια των ελέγχων, με την παραμονή στο 

κατάστημα της Δ.Ο.Υ. «Προϊσταμένου Υπηρεσίας», τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες 

καθώς και το Σάββατο και την Κυριακή, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα επιθετικότητας των 

ελεγχομένων, που καθιστά τους προληπτικούς ελέγχους επικίνδυνους για την σωματική 

ακεραιότητα των υπαλλήλων. 

4. Αποζημίωση με υπουργική απόφαση για κάθε υπάλληλο 8,00 € καθαρά για κάθε ώρα 

νυκτερινής εργασίας και για κάθε ώρα εργασίας το Σάββατο και την Κυριακή, πέρα από 

την αποζημίωση που προβλέπεται από το μισθολόγιο και το δικαίωμα για πενθήμερη 

εργασία (ρεπό).  Αποζημίωση για τα έξοδα μετάβασης των υπαλλήλων στους τόπους των 

ελέγχων. 

5. Προγραμματισμός των συνεργείων ελέγχων τουλάχιστον σε δεκαπενθήμερη βάση με 

σεβασμό στο δικαίωμα των υπαλλήλων για ανάπαυση, ώστε να μην επαναληφθεί το 

τραγελαφικό γεγονός της υποτιθέμενης άσκησης ετοιμότητας που έλαβε χώρα στην 

Θεσσαλονίκη στις 15/02/2015 ημέρα Κυριακή, κατόπιν «αιφνίδιας εντολής» του 

Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μάρδα. 

Ζητάμε την άμεση αποστολή υπομνήματος προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα άμεση συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΕ – ΔΟΥ με 
τον Υπουργό Οικονομικών. 
 

ΟΙ ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΜΕΝΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΧΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΑΛΛΑ ΣΕ 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ: 

 
α) ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΠΙ ΣΦΑΓH ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
 
β) ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

         ΚΟΥΠΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ         ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Με αφορμή αναφορές συναδέλφων από όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας αλλά και συλλόγων, που 
καθημερινά πληθαίνουν, σε συνέχεια και προηγούμενων αποφάσεων του Γ.Σ., που έχουν τεθεί 
κατ’ επανάληψη στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚ. σχετικά με το πλήθος των 
παραγραφόμενων φορολογικών υποθέσεων (31/12/2015 και 31/12/2016), που είναι χρεωμένοι οι 
υπάλληλοι ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. 

ΖΗΤΑΜΕ 
1) Την άμεση επανεξέταση των χρεωμένων υποθέσεων, ώστε μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια να 
κρατηθούν για έλεγχο αυτές με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον. 

2) Την άμεση νομοθέτηση τουλάχιστον διετούς παραγραφής των συγκεκριμένων υποθέσεων. 

3) Τη διασφάλιση των υπαλλήλων (ελεγκτών και προϊσταμένων) από τυχόν πειθαρχικές διώξεις. 
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ΘΕΜΑ 4ο: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ 
Για το τέταρτο θέμα δεν υπήρξε απόφαση του Γ.Σ., καθόσον η πρόταση που κατατέθηκε δεν 
συγκέντρωσε την πλειοψηφία των παρόντων Γενικών Συμβούλων. 
 
ΘΕΜΑ 5: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 
(Το 5ο θέμα προέκυψε κατά τη διαδικασία της συζήτησης, από την ενημέρωση της προέδρου της 
Ε.Ε., η οποία αναφέρθηκε σε σκέψη του ΥΠ.ΟΙΚ. να προχωρήσει σε μετατάξεις προσωπικού). 

Η απόφαση έχει όπως παρακάτω: 

Ο εφοριακός κλάδος είναι κάθετα αντίθετος στη διενέργεια μετατάξεων από όλο το Δημόσιο προς 
το ΥΠ.ΟΙΚ. 
Αντιλαμβανόμαστε τις έκτακτες συνθήκες και ως εκ τούτου θεωρούμε όσο ποτέ αναγκαία την 
ενίσχυση του κλάδου ΜΟΝΟ μέσω ΑΣΕΠ. 
Η διαδικασία των μετατάξεων δεν είναι λιγότερο χρονοβόρα από τη διαδικασία πρόσληψης ήδη 
επιτυχόντων από προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 

Β. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
Δεν εκδόθηκαν ψηφίσματα από το Γ.Σ. 
 
 
Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των μελών του 
Γενικού Συμβουλίου.  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 


