
 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΩΡΑ 10:30΄ 

Η παρούσα Γ.Σ , όπως έχει ανακοινωθεί έγκαιρα, διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη λόγω 

των περιοριστικών μέτρων συναθροίσεων και σύμφωνα με τη δυνατότητα που 

δίνει η τροποποίηση του ν. 1667/1986ΚΑΙ  σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 

4701/2020. 

Συντονιστής της συζήτησης είναι ο κος Α. Καθρέπτας, Αντιπρόεδρος Ο.Σ.Μ.Α.Ν 

Πριν την έναρξη, ο κος Καθρέπτας ενημέρωσε τα μέλη που ήταν παρόντα ότι η Γ.Σ 

για λόγους τήρησης πρακτικών η Γ.Σ θα βιντεοσκοπηθεί και όποιο μέλος 

παραμείνει στη διαδικασία αυτόματα αποδέχεται την βιντεοσκόπηση. 

Παρουσιάστηκαν τα θέματα ημερησίας διάταξης όπως έχουν αναφερθεί στην 

πρόσκληση: 

1. Εισαγωγή – Πρόεδρος ΟΣΜΑΝ Σ. Περβαινάς.  

2. Αναφορά πεπραγμένων 2019 – 2020  

3. Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων έτους 2019 – 2020 & Προϋπολογισμού 

2021 - Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 

2019. 

4. Παρουσίαση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου.  

5. Παρουσίαση ενημέρωσης δασοκτήματος «ΚΟΡΑΚΙΑ» 

6. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας με την προσθήκη στο 

Άρθρο 6 των διαδικασιών εξ΄ αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

7. Εγγραφή Νέων Μελών. 

 



                                                           

 

2                                                                                    

ΘΕΜΑ 1ο 

«Εισαγωγή – Πρόεδρος ΟΣΜΑΝ Σ. Περβαινάς» 

Σ. Περβαινάς (Πρόεδρος Ο.Σ.Μ.Α.Ν.):  

Κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη παρουσία σας. Δυστυχώς τα 

έκτακτα μέτρα επιβολής για την αντιμετώπιση της πανδημίας ακύρωσαν τη 

προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Νοεμβρίου 2020. Το Δ.Σ. 

συνεταιρισμού αποφάσισε με πλειοψηφία την διεξαγωγή του σε νέες ημερομηνίες 

εφαρμόζοντας τη διαδικασία της απομακρυσμένης συμμετοχής με 

οπτικοακουστικά μέσα. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν το δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφισης των θεμάτων. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά 

μέσα και για όσους δεν διαθέτουν επιστολικά.  

ΘΕΜΑ 2ο 

«Αναφορά πεπραγμένων 2019 – 2020 » 

Α. Καθρέπτας  Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σιλαμιανός για την παρουσίαση των 

πεπραγμένων. 

Ι. Σιλαμιανός (Γενικός Γραμματέας Δ.Σ) Παρουσίαση των πεπραγμένων. 

Διοικητικού Συμβουλίου από 01-01-2019 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με 

το συνημμένο. Ολοκληρώνοντας τη παρουσίαση ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες. 

ΘΕΜΑ 3ο 

«Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων έτους 2019 – 2020 & Προϋπολογισμού 

2021 - Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 

2019 » 

Α. Καθρέπτας  Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βιδάκης, ταμίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ν για την 

παρουσίαση θεμάτων αρμοδιότητός του. 

Ι. Βιδάκης (Ταμίας Δ.Σ.) Παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων και 

δεδομένων χρήσεως 2019-2020 , συνοπτικός προϋπολογισμός 2021 και ενημέρωση 

Προϋπολογισμού 2021 και Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2019. Αφού 

ολοκλήρωσε την παρουσίαση των θεμάτων, τόνισε  ιδιαιτέρως ότι το θέμα της 
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δικαστικής απόφασης υπόθεσης Γραμματικού έχει αντιμετωπιστεί με το καλύτερο 

δυνατό τρόπο και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δικαιούχους  θα 

ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2022. Επίσης ο συνεταιρισμός για να 

αντιμετωπίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του 2020 δανείστηκε το ποσό των 

50.000 ευρώ από Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α., η αποπληρωμή του  Δανείου ολοκληρώνεται το 

Δεκέμβριο. Τα οικονομικα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επισυνάπτονται στο 

παρόν Πρακτικό. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για υποβολή ερωτήσεων και επίλυση αποριών στη 

διάρκεια της διαδικασίας και μετά την ολοκλήρωσή της, σας ευχαριστώ πολύ. 

ΘΕΜΑ 4ο 

«Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου Α. Καθρέπτας» 

Α. Καθρέπτας : Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βιδάκης για την παρουσίαση της έκθεσης 

του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Υπήρξε διακοπή επικοινωνίας του κ. Βιδάκη για τεχνικούς λόγους. Ο κ. Α. 

Καθρέπτας αφού έλαβε την άδεια από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Σ. Περβαινά  

παρουσίασε την έκθεση η οποία επισυνάπτεται στο παρόν  Πρακτικό. 

ΘΕΜΑ 5ο 

« Ενημέρωση Δασοκτήματος ΚΟΡΑΚΙΑ Σ. Περβαινάς» 

Α. Καθρέπτας :Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Δ.Σ  για την παρουσίαση της ενημέρωσης 

δασοκτήματος «ΚΟΡΑΚΙΑ». 

Σ. Περβαινάς (Πρόεδρος Δ.Σ.) Παρουσίασε την ενημέρωση για το δασόκτημα 

ΚΟΡΑΚΙΑ η οποία περιείχε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις δυνατότητες αξιοποίησης 

της, τις ενέργειες  του συνεταιρισμού σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο 

καθώς και τις εκκρεμότητες όσον αφορά την εκκαθάριση του μητρώου μελών/ 

δικαιούχων, το νομικό προσδιορισμό του άυλου δικαιώματος προσδοκίας και την 

εξέταση δυνατότητας θέσπισης εισφοράς προγράμματος. Ολοκληρώνοντας 

ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες.  
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ΘΕΜΑ 6ο  

«Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας με την προσθήκη στο 

Άρθρο 6 των διαδικασιών εξ΄ αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας με 

ηλεκτρονικά μέσα Α. Καθρέπτας» 

Α. Καθρέπτας (Συντονιστής Γ.Σ.) Το λόγο έλαβε ο ίδιος  για την παρουσίαση της 

τροποποίησης του άρθρου 6 του Κ.Ε.Λ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. αφού εξήγησε νομικά 

τη δυνατότητα της απομακρυσμένης συμμετοχής και νομοτεχνικά την διασφάλιση 

της μυστικότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχώρησε στην περιγραφή των 

πλεονεκτημάτων  της χρήσης νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη διεξαγωγή Γενικών 

Συνελεύσεων με φυσική παρουσία με σημαντικότερο εξ’ αυτών της μαζικότητας 

συμμετοχής αφού για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα εγγεγραμμένα 

μέλη συνεταιρισμού να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν με 

δύο τρόπους ηλεκτρονικά και επιστολικά. Επίσης αναφέρθηκε στο αδιάβλητο των 

αποτελεσμάτων ψηφοφοριών με τον ορισμό των εφορευτικών επιτροπών και τη 

παρουσία του νομικού συμβούλου συνεταιρισμού σε κάθε διαδικασία 

καταμέτρησης ψήφου. 

Η πρόταση τροποποίησης παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες και επισυνάπτεται 

η τροποποίηση στο παρόν Πρακτικό. 

ΘΕΜΑ 7ο 

« Εγκριση Εγγραφής Νέων Μελών Α. Καθρέπτας» 

Α. Καθρέπτας: Τέλος παρουσίασε το θέμα της έγκρισης εγγραφής νέων μελών 

διευκρινίζοντας ότι αφορά νέους ιδιοκτήτες η κληρονόμους οι οποίοι απέκτησαν 

περιουσιακό στοιχείο από  μέλη συνεταιρισμού. Έγινε παρουσίαση πίνακα νέων 

μελών: 
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Αφού ολοκληρώθηκαν τα προς συζήτηση θέματα ο συντονιστής διάβασε όλα τα 

ερωτήματα τα οποία είχαν τεθεί στην ιστοσελίδα συνεταιρισμού για το διάστημα 

από 15 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 τονίζοντας 

ιδιαίτερα ότι για πρώτη φορά υπήρχε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για 

διαβούλευση με αποτέλεσμα   κάθε συνεταίρος να ενημερωθεί πλήρως για όλα τα 

θέματα, έδωσε χρόνο για υποβολή ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες έως  

Ο κ. Μήτρου έχει το λόγο, 

ΜΗΤΡΟΥ : Καταρχάς θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για τη διαδικασία.  Έχω δύο 

ερωτήματα να θέσω σχετικά με την ενημέρωση για δασόκτημα ΚΟΡΑΚΙΑ 

1. Τι σημαίνει ανήκει στον ΟΣΜΑΝ; 

2. Τι σημαίνει εκκαθάριση Μητρώου; 

ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ : Κύριε Πρόεδρε μήπως θέλετε να απαντήσετε. 

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ : 

1. Η Κορακιά είναι δασική έκταση ιδιοκτησίας συνεταιρισμού κατά πλήρη νομή και 

κυριότητα  κατόπιν των αμετάκλητων αποφάσεων Αρείου Πάγου και δηλωμένη στο 

Εθνικό Κτηματολόγιο για το λόγο του ότι δεν μπορεί να κατατμηθεί και να 

διανεμηθεί στα μέλη της. 

2. Στο Μητρώο είναι καταγεγραμμένα τα μέλη/δικαιούχοι και όσοι τους έχει 

μεταβιβαστεί η όχι το άυλο δικαίωμα προσδοκίας. Υπάρχουν επίσης και αυτοί που 
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αιτήθηκαν διαγραφή από το πρόγραμμα μετά την αποστολή επιστολών πληρωμής 

εισφοράς μέλους συνεταιρισμού. Επίσης οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν εισφορές 

από το 1985. Το ΔΣ σκέπτεται να επιβάλει εισφορά προγράμματος στα μέλη 

/δικαιούχους αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να εξεταστεί νομικά τι είναι άυλο 

δικαίωμα προσδοκίας, εάν μεταβιβάζεται σε ποιους και ποια διαδικασία, σκεφτείτε 

ότι  αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει την εισφορά μέλους συνεταιρισμού ένας μεγάλος 

αριθμός δικαιούχων . Μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων θα συνέλθει το ΔΣ 

ΟΣΜΑΝ ώστε να λάβει τελικές αποφάσεις τόσο στο θέμα του τελικού αριθμού 

μελών/ δικαιούχων όσο και στο θέμα της εξέτασης δυνατότητας επιβολής 

εισφοράς προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων /αποφάσεων 

θα αποσταλεί ενημέρωση ποιοί επιθυμούν να καταβάλουν εισφορά προγράμματος 

ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα σας επί της ιδιοκτησίας συνεταιρισμού. 

ΜΗΤΡΟΥ : Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και πάλι συγχαρητήρια. 

ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ (Αντιπρόεδρος Ο.Σ.Μ.Α.Ν)  : κ. Παπαπασχάλη μήπως καλυφθήκατε 

από τις απαντήσεις του Προέδρου στον κ. Μήτρου γιατί τα ερωτήματα που έχετε 

υποβάλει μέσω chat φαίνονται τα ίδια. 

ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ : Όχι, θα θέσω δύο ερωτήματα. 

1. Τι απαγορεύεται να πωληθεί όλο το αγρόκτημα η κάποιο τμήμα 

2. Τι απαγορεύεται να διανεμηθεί όλο το αγρόκτημα η κάποιο τμήμα 

ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μήπως θέλετε να απαντήσετε. 

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ : Ναι παρακαλώ. 

Καταρχάς όσον αφορά την πώληση υπάρχει η δέσμευση του Αρχικού 

παραχωρητήριου το θέμα εξετάζεται νομικά αλλά σήμερα λόγω της ύπαρξης νέας 

νομοθεσίας αυτό έχει ξεπεραστεί. Το άλλο θέμα είναι ποιός θα το αγοράσει γιατί 

για να υπάρχει όφελος θα πρέπει να υπογραφούν οι  Κ.Υ.Α. από το ΥΠΕΝ ούτως 

ώστε να μπορεί ο επενδυτής να αξιοποιήσει την έκταση  χωρίς τις Κ.Υ.Α. Το 2014 με 

το νόμο που ψηφίστηκε δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της έκτασης. Στο 

πλαίσιο αυτό ο συνεταιρισμός κατέθεσε έγκαιρα εδώ και τρία χρόνια στο ΥΠΕΝ 
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δωρεά της Κ.ΥΑ. οι οποίες συντάχθηκαν από εξειδικευμένο επιστήμονα συνεργάτη. 

Από τότε έχουν γίνει επανειλημμένα συναντήσεις με ανώτατους υπηρεσιακούς 

παράγοντες του Υπουργείου για την προώθηση και υπογραφή τους, 

προγραμματίζεται συνάντηση με τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη, σε αυτό το σημείο 

παρακαλώ όσοι έχουν κάποια γνωριμία που μπορεί να βοηθήσει να μας 

ενημερώσει. Ο συνεταιρισμός δεν έχει τη οικονομική δυνατότητα να εκμεταλλευτεί 

με ίδιους πόρους τις επιτρεπτές επεμβάσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για αυτό το λόγο εργάζεται συστηματικά για την υπογραφή των Κ.Υ.Α. ούτως ώστε 

η έκταση να γίνει αξιοποιήσιμη για κάποιον που επιθυμεί να την αγοράσει. 

Σημειώνεται ότι η αντικειμενική αξία της έκτασης είναι 52.000.000 εκατομμύρια 

ευρώ σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ ό οποίος σε περίπτωση που πληρώναμε έχει 

καταλογιστεί περί τα 250.000 ευρώ ετησίως. 

Δεύτερον όσον αφορά τη διανομή /κατάτμηση αυτή απαγορεύεται από το 

Σύνταγμα. Υπάρχει νομικό θέμα με τη διανομή κέρδους στα μέλη / δικαιούχους 

λόγω του ότι ο συνεταιρισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τόσο στη 

περίπτωση πώλησης όσο και στη περίπτωση LEASING η μίσθωσης της έκτασης. Δεν 

ξέρω αν απάντησα στα ερωτήματά σας. 

ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ : Για να μην καθυστερώ τη διαδικασία υπάρχει πρόβλημα ως προς 

τη πώληση και τη διανομή τελικά και εάν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα γιατί 

να πληρώσει κάποιος εισφορά προγράμματος; 

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ : Ναι υπάρχει πρόβλημα και έχετε το δικαίωμα και να κριτικάρετε και 

να μας κατηγορείτε. Το 2013 ο συνεταιρισμός έκανε διαγωνισμό πώλησης και δεν 

υπήρξε κανένα ενδιαφέρον λόγω του ότι ο επενδυτής δεν μπορούσε να χτίσει ούτε 

τετραγωνικό . Για το λόγο αυτό πρέπει να υπογραφούν οι Κ.Υ.Α. ούτως ώστε να 

μπορέσει να το πάρει κάποιος και να αποζημιώσει τα μέλη / δικαιούχους η να 

δώσει μία μικρή αποζημίωση και να χτίσει οικήματα προς όφελός τους. Υπάρχουν 

543 εγγεγραμμένα μέλη από το 2004 τα οποία πληρώνουν τις τακτικές εισφορές 

τους χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τον ΟΣΜΑΝ. Όλα αυτά 

τα δεδομένα εξετάζονται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το ΔΣ για το λόγο 
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αυτό χρειάζονται νομικές γνωματεύσεις ούτως ώστε να εξασφαλίζεται και ο 

συνεταιρισμός ώστε να μη χρεοκοπήσει και τα μέλη / δικαιούχοι προγράμματος.  

ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ : κ. Παπασχάλη η αξία του δασοκτήματος αυτή τη στιγμή είναι 

1.250.000 ευρώ υπολογιζόμενης της ξυλείας και της ρετσίνας. Δεν πρόκειται να 

αφήσουμε τα «κοράκια» μεταφορικά να την πάρουν. Ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν. αναγνωρίζει το 

ηθικό θέμα που έχει προκύψει από την πεντηκονταετή εκκρεμότητα υλοποίησης 

οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης της έκτασης.  

_________________________________________________________________ 

Το παρόν Δ.Σ. θητεύει τρία χρόνια με εκλεγμένα μέλη, παρέλαβε μία κατάσταση η 

οποία θα έπρεπε να είχε λυθεί από το 1998. Επίσης όλο αυτό το διάστημα έχουμε  

υβριστεί όσο κανείς κατά το παρελθόν , σαν να είμαστε εγγεγραμμένοι από το 

1971, προσωπικά είμαι μέλος της ΤΣΟΝΙΜΑ το πρόγραμμά μου ολοκληρώνεται σε 

1-2 χρόνια αλλά εγώ ως μέλος του Δ.Σ. θα συνεχίσω να εργάζομαι όπως και οι έξι οι 

οποίοι συμφώνησαν για τη μίσθωση της έκτασης συστηματικά για την εξεύρεση 

νόμιμης λύσης αναγνωρίζοντας το ηθικό θέμα των μελών/ δικαιούχων 

προγράμματος. 

Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα, δεν θα μετράγαμε 50 χρόνια και 

ούτε θα ζητάγαμε από ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δεν είναι δοτό, δεν μας 

έβαλε κανένας, μας ψηφίσατε, για πρώτη φορά υπάρχει Γενική Συνέλευση. Κύριοι, 

πότε μιλήσατε; Συγνώμη, το: ‘‘κύριοι’’, δεν είστε εσείς που δόξα τω Θεώ είστε μαζί 

μας, μιλάω για όλους. Πότε μίλησαν; Πότε ενημερώθηκα; Ποτέ. Ποτέ! Υπήρχε ένα 

ΑΝΣ, μερικοί από εσάς είστε στο ΑΝΣ μέσα, ένα ΑΝΣ, που το θέμα της ΚΟΡΑΚΙΑ μην 

σας πω τι σοβαρότητα είχε, γιατί οι άνθρωποι είχαν σοβαρά πράγματα να κάνουν 

και πέρναγε…, πέρναγε…  

Και τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο, να πούμε: Κύριοι, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ 

δέχομαι να πείτε: «Μπράβο που το λέτε», πρωτίστως. Και μετά θα πρέπει να 

κριθούμε εάν το πρόβλημα αυτό το λύσουμε νομικά, σωστά και ηθικά. Εγώ δεν 

είμαι στην Κορακιά, σε ένα χρόνο, σε ένα Πρόγραμμα που τελειώνει, ηθικά όμως 
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σαφώς υπάρχει θέμα, το αναγνωρίζουμε όλοι. Και οι έξι που πήγαμε και ψηφίσαμε 

υπέρ της μίσθωσης. Υπάρχει θέμα ηθικό αλλά υπάρχει και νομικό. 

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, για τον κ. Δίπλα. Έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις ο κ. 

Δίπλας εδώ, τη μία πίσω από την άλλη και δεν τον προλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε πει 

κύριε Δίπλα, ότι: «Έχει αποσταλεί επιστολή σχετικά με την Κορακιά, από αριθμό 

Μελών. Υπάρχει σχετική θέση του Δ.Σ.;». Η επιστολή έχει έρθει δύο φορές από δύο 

συναδέλφους, (δύο φορές, από δύο συναδέλφους!) με ονόματα από κάτω, τα 

οποία δεν έχουν καμία υπογραφή. Στην ουσία, για εμάς έχει έρθει ένα email. 

Ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία, ότι για να εκπροσωπεί κάποιος κάποιους, πρέπει 

να έχει το όνομά του με την υπογραφή του από κάτω. Έχει έρθει λοιπόν μία 

επιστολή, απαντήθηκε συγκεκριμένα, στον κ. Θεοφίλου και μετά η ίδια επιστολή 

ήρθε από τον κ. Ζωιδάκη. Αν εννοείτε αυτά, που υπογράφετε και εσείς από κάτω, 

φαίνεται το όνομά σας. Είναι η ίδια επιστολή. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα 

παραπάνω. Και θα απαντηθεί εντός των προβλεπομένων.  

Ο κ. Κόλλιας θέλει να πει κάτι για την Κορακιά και όσον αφορά τους κληρονόμους. 

Κύριε Κόλλια, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνό σας και να μιλήσετε. Δεν σας 

ακούμε, κύριε Κόλλια. Θέλει να ενημερώσει κάτι για το θέμα μεταβίβασης μερίδας 

σε κληρονόμους.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Να ενημερώσει ή να ρωτήσει;  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να ενημερώσει. Μου γράφει στο chat ότι θέλει να μας 

ενημερώσει. Όταν αποκατασταθεί (η σύνδεση), πολύ ευχαρίστως να μας 

ενημερώσει.  

Κύριε Πρόεδρε, έχετε χρόνια πολλά από διάφορους συναδέλφους.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ο κ. Λαδόπουλος. Κύριε Λαδόπουλε, πείτε μας το ερώτημά σας.  

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν είναι γνωστό, ποιος είναι ο αριθμός των Μελών δικαιούχων 

του Προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ σήμερα. Κατάλαβα ότι δεν είναι πολύ σαφές. Ναι, ή 

όχι;  
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ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Να απαντήσω. Το θέμα των Μελών της ΚΟΡΑΚΙΑ έχει περάσει από 

χίλια κύματα, έχει αμφισβητηθεί έντονα στο παρελθόν από τον κ. Πασπάτη και 

συνεχίζει ακόμη να αμφισβητείται. Ο κ. Πασπάτης είναι στη γραμμή. Τα Μέλη της 

ΚΟΡΑΚΙΑ είναι 42, τα οποία είναι μόνο Κορακιά (μόνο Κορακιά), δεν είναι Άγιος 

Ιωάννης, ή κανένα άλλο Πρόγραμμα. Τα νούμερα τώρα δεν τα έχω. Χοντρικά, είναι 

600 (χοντρικά), οι οποίοι είναι και Κορακιά και Άγιο Ιωάννη, αλλά είναι προ του ’85 

εγγεγραμμένοι στην Κορακιά. Και είναι και περίπου 400, οι οποίοι ενεγράφησαν 

μπαίνοντας στον Άγιο Ιωάννη, ενεγράφησαν και της ΚΟΡΑΚΙΑ. Ο κ. Πασπάτης και 

ορισμένοι, αμφισβητούν αυτούς τους 400. Πλην όμως, αυτοί οι 400, δηλαδή 

σύνολο 1.055 –αυτή τη στιγμή θεωρητικά, είναι 1.055– αυτοί είναι στον κατάλογο 

του ΟΣΜΑΝ, ως Μέλη της ΚΟΡΑΚΙΑ.  

Εμείς λοιπόν ξεκινάμε απ’ αυτό το νούμερο, το 1.055, διότι αυτό το νούμερο 

βασίζεται και σε απόφαση του Ναυτοδικείου και σε προηγούμενες αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη 

νομιμοποίηση να την άρουμε. Διότι ένας άνθρωπος, που από το ’85 μέχρι τώρα, 

πλήρωνε στον Άγιο Ιωάννη και είχε μία προσδοκία για την Κορακιά και πλήρωσε 

για να αγοραστεί η Κορακιά… Η Κορακιά, παρ’ όλο ότι παραχωρήθηκε, αγοράστηκε 

περίπου 14.000.000 δραχμές από τα Μέλη τα αρχικά και αυτοί που μπήκαν οι 400, 

το ’85 και μετά, πλήρωσαν και αυτοί το ίδιο αντίτιμο. Άρα δεν μπορεί, έναν 

άνθρωπο που το ’85 πλήρωσε 120.000 δραχμές για να μπει στο Πρόγραμμα, να 

έρθεις εσύ το 2020 και να του πεις: «Α! Ξέρεις; Έγινε λάθος» κ.λπ.  

Για εμάς λοιπόν, είναι όλα τα Μέλη, οι 42, οι προ του ’85, οι μετά το ’85, είναι 

νόμιμοι δικαιούχοι του ΟΣΜΑΝ – Κορακιά, δηλαδή 1.055 άτομα. Και από εκεί και 

πέρα, αρχίζει η εκκαθάριση που έχει να κάνει με τους αποβιώσαντες, τους 

διαγραφέντες και τους κληρονόμους. Θα εξετάσουμε σ’ αυτό που σας είπα, που θα 

γίνει μία σφαιρική εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους κληρονόμους, να 

δοθεί το δικαίωμα στους κληρονόμους να αποκτήσουν αυτή την προσδοκία, 

εγγραφόμενοι Μέλη –γιατί δεν είναι– δηλαδή, να πληρώσουν 20 € για εγγραφή και 

από εκεί και πέρα, να πληρώνουν τη μηνιαία εισφορά, που ενδεχομένως θα 
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πληρώνουν και άλλοι. Άρα, θα επιλύσουμε και το θέμα των κληρονόμων, θα 

καθαρίσει ο κατάλογος και θα ξέρουμε τελικά, πόσα Μέλη θέλουν.  

Και σημειωτέον –το είπα και πριν– υπάρχουν Μέλη ΚΟΡΑΚΙΑ, που έλαβαν επιστολή 

να πληρώσουν –όχι για την Κορακιά– για τον Άγιο Ιωάννη και δεν πλήρωσαν. 

Επομένως, αυτοί εκτιμούμε ότι δεν θα έχουν ενδιαφέρον να συνεχίσουν, της 

ΚΟΡΑΚΙΑ και θα διαγραφούν και αυτοί. Αυτή είναι η κατάσταση.  

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Απαντήσατε πλήρως και στα επόμενα ερωτήματά 

μου.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Λαδόπουλο.  

Τώρα, όπως γίνονται οι ερωτήσεις, φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς, θα έχετε τις 

ίδιες ερωτήσεις και θα παίρνετε απαντήσεις και θα πηγαίνουμε σε διευκρινίσεις. 

Μία παράκληση: έχουν πέσει αρκετά ερωτήματα για το Βγέθι και για τη ΤΣΟΝΙΜΑ, 

τα Προγράμματα Κερατέας.  Παρακαλώ λοιπόν τον κ.Αντωνάκο, τώρα εμβόλιμα, να 

μας κάνει (μία ενημέρωση) γιατί είναι κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι με την 

Κορακιά δεν έχουν καμία εμπλοκή και ίσως τραβήξει πολύ. Μία παράκληση, 

λοιπόν: ο κ.Αντωνάκος –παρ’ ότι ειπώθηκαν από τον κ.Σιλαμιανό– να κάνει μία 

γενική ενημέρωση για τα Προγράμματα Κερατέας. 

Κύριε Αντωνάκο, έχετε τον λόγο.  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Καλημέρα σας και από εμένα. Όσον αφορά το Βγέθι κατ’ αρχήν, είναι 

πράγματα τα οποία δεν προσδιορίζονται από εμάς και τρώνε πάρα πολύ χρόνο. Πιο 

συγκεκριμένα, θέλω να πω το εξής: πριν από 4,5 χρόνια, η συμπληρωμένη και 

ολοκληρωμένη μελέτη για το Βγέθι, έφυγε, αφού είχε εγκριθεί από όλες τις 

Επιτροπές από τον Δήμο, για να πάει στην Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια πρέπει να 

περάσει ένα Συμβούλιο, που λέγεται ΠΕΣΥΠΟΘΑ. Εκεί, σ’ αυτό το Συμβούλιο, η 

εισήγηση εδώ και 4,5 χρόνια, δεν έχει γίνει ακόμα. Η Διευθύντρια του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, εδώ και 4,5 χρόνια, μας ‘‘έχει αλλάξει 
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τα φώτα’’ στο ότι: «Διόρθωση εκεί…, περιμένουμε αυτό…, περιμένουμε το ένα…, 

περιμένουμε το άλλο…».  

Τελευταία φορά έγινε, πριν από κανένα μήνα περίπου, μία (ας το πούμε) σύσκεψη 

στο Δημαρχείο στο Λαύριο, με τον Δήμαρχο, τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας, τον Πολιτικό Προϊστάμενο κ. Κατσιγιάννη, τον δικό 

μας εκπρόσωπο του Μελετητικού Γραφείου κ. Δημητριάδη και εμένα, πάρθηκαν 

από κοινού κάποιες αποφάσεις για να προχωρήσει το θέμα. Μπορεί να 

προχωρήσει και να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα μήνα, μπορεί να πάει 

και σε ένα χρόνο. Είναι άγνωστο. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να 

επικοινωνήσουμε και να κάνουμε κάποια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη 

κ.Πατούλη, μήπως και μπορέσει και πιέσει, αλλά δυστυχώς, τα Όργανα του 

Δημοσίου δεν έχουν κανένα χρονικό προσδιορισμό να απαντούν σε τίποτα.  

Τα βήματα που εκκρεμούν, είναι ότι πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο της 

Περιφέρειας η μελέτη μας. Αφού περάσει από το Συμβούλιο της Περιφέρειας, να 

γυρίσει στον Δήμο, να γίνουν κάποιες αναρτήσεις με τις διορθώσεις και αφού 

γίνουν αναρτήσεις με τις διορθώσεις, να πάει μετά στο Υπουργείο και εκεί να γίνει 

Προεδρικό Διάταγμα, για να ολοκληρωθεί. Να ληφθεί υπόψη ότι για να γίνει 

Προεδρικό Διάταγμα και να ολοκληρωθεί, χρειάζεται να περάσει και ΣτΕ. Αυτή τη 

στιγμή, η προσπάθειά μας είναι να περάσει από την Περιφέρεια. Χρονικός 

προσδιορισμός δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί και εγώ πίστευα ότι από τον Δήμο 

στην Περιφέρεια θα τελείωνε μέσα σε 3, 4, 5 μήνες και έχουν περάσει 4,5 χρόνια 

και δεν έχει τελειώσει. Εάν θα πήγαιναν όλα καλά, θα μπορούσε η υπόθεση να 

ολοκληρωθεί σε ένα βάθος της τάξεως του 1,5 – 2 χρόνια από σήμερα που μιλάμε 

και να μπορούσαν να χωριστούν οικόπεδα. Αυτό όσον αφορά το Βγέθι.  

Όσον αφορά τη ΤΣΟΝΙΜΑ, γιατί ουσιαστικά ακολουθούν παράλληλες ρότες αυτά τα 

δύο Προγράμματα – είχε πάει στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια δεν το πέρασε 

Συμβούλιο (το ίδιο Συμβούλιο που περιμένει και το Βγέθι), το γύρισε πίσω στον 

Δήμο. Στον Δήμο που τα γύρισε πίσω και έγιναν κάποιες διορθώσεις, έγιναν από 

διάφορους της περιοχής, 7 – 8 ενστάσεις, οι ενστάσεις αυτές μόλις την 
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προηγούμενη εβδομάδα εξετάστηκαν και όλες απορρίφθηκαν. Και τώρα υπάρχει 

αναμονή να φύγει από τον Δήμο, να πάει στην Περιφέρεια, να περάσει και αυτό 

Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά να πάει Υπουργείο, ΣτΕ και Προεδρικό Διάταγμα.  

Εάν θέλετε κάτι άλλο, μου λέτε.  

ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Πώς το είπατε; Η Περιφέρεια τι εξετάζει; Τι θα εξετάσει η Περιφέρεια; 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Η πολεοδομική μελέτη, το σχέδιο της πολεοδόμησης έγινε από εμάς, 

πήγε μετά στον Δήμο, έκανε τις διορθώσεις του ο Δήμος και έφυγε από τον Δήμο, 

αφού εγκρίθηκε από τον Δήμο και πήγε στην Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια πρέπει 

να εξεταστεί από εκεί, να κάνει, εάν θέλει, τυχόν διορθώσεις και μετά η Περιφέρεια 

να το προωθήσει στο Υπουργείο για να γίνει Προεδρικό Διάταγμα.  

ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Άρα, Σχέδιο Πολεοδόμησης.  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Σωστό.  

ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Ωραία. Εντάξει, o.k. Μπας και βρούμε κανέναν γνωστό (ξέρω ‘γω;). 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Αυτό που προσπαθούμε τώρα –για να σας πω– αυτό που θέλουμε 

άμεσα, είναι εάν υπάρχει κάπου κάποιος τρόπος να μιλήσουμε με τον 

Περιφερειάρχη τον Πατούλη, για να ξεκολλήσει από το σημείο που είναι τώρα.  

ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Ωραία. Εντάξει. 

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, κατ’ αρχήν 

είμαστε ένας Οικοδομικός Οργανισμός, που δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε 

άνθρωποι οι οποίοι εθελοντικώς κάνουμε αυτή την εργασία, δεν είμαστε 

ειδήμονες, το παλεύουμε, διαβάζουμε, προσπαθούμε. Και το μεγαλύτερό μας 

εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία. Βλέπετε, δεν βγαίνει στον Νόμο η ΚΥΑ, δεν 

υπογράφει ο άλλος, δεν το ένα…, δεν το άλλο…  

Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό: στην Κορακιά, πήρε φωτιά το δάσος πριν από 6 

χρόνια, δαπανήσαμε 120.000 €, το επαναφέραμε, κάναμε αναδάσωση, πήραμε τα 

εύσημα από τους Δασάρχες και διεκδικούμε αυτά τα 120.000 € τα οποία τα 

δώσαμε από την τσέπη μας και έχουμε μπλέξει σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας, 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, ιστορίες…, παρα-ιστορίες… και έχουμε μπλέξει με ένα 
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κράτος το οποίο δυστυχώς, ούτε συνέχεια έχει, αλλά ούτε και συνέπεια. Διότι, όταν 

βγάζεις ένα Νόμο, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις μετά την ΚΥΑ. Δεν μπορεί να 

υπάρχει ένας Νόμος χωρίς ΚΥΑ. Αλλά δυστυχώς, το νομικό δίκαιο της Ελλάδας είναι 

ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Νόμοι που είναι ανεφάρμοστοι, γιατί δεν έχει βγει η 

ΚΥΑ.  

Άρα, πρέπει να συνεκτιμήσετε σε όλα αυτά τα οποία σας είπαμε, ότι υπάρχει και το 

τέρας της γραφειοκρατίας. Προσπαθούμε. Και εγώ προσωπικά, θα πάω να δω τον 

κ. Πατούλη, το έχω αναλάβει ως δέσμευση αυτό. Έχω πάει στο Υπουργείο 

Ενέργειας, θα δω τον κ. Χατζηδάκη. Αλλά παρ’ όλο που γίνονται αυτές οι επαφές οι 

προσωπικές, υπάρχει από πίσω η γραφειοκρατία, διότι μπορεί ο Περιφερειάρχης, ο 

Υπουργός, να πει στον υφιστάμενό του: «Κοίταξέ το θετικά αυτό», (δεν μπορεί να 

πει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να του πει: «Να παραβείς τον Νόμο») «Κοίταξέ το 

θετικά», αρχίζουν μετά οι καρεκλοκένταυροι: «Γιατί αυτό; Γιατί το άλλο; Γιατί το 

παρα-άλλο; Φέρτε μας αυτό το χαρτί και φέρτε μας και το άλλο. Γιατί ο Νόμος του 

1912 προέβλεπε αυτό…».  

Γι’ αυτό λοιπόν, για όλα αυτά, χρειάζεται πρώτον: υπομονή από όλους μας και 

δεύτερον: εμπιστοσύνη, ότι αυτοί οι οποίοι είναι ταγμένοι και ψηφισμένοι από 

εσάς στα Διοικητικά Συμβούλια, το προηγούμενο, το τωρινό, το επόμενο, πρέπει να 

τους έχετε εμπιστοσύνη, διότι φροντίζουμε για το δικό σας καλό, πάνω απ’ όλα. 

Αυτό ήθελα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση γι’ αυτά τα θέματα. 

Κοιτάω και το chat εάν μας έχει ξεφύγει κάτι. Ο κ.Κόλλιας θέλει κάτι να πει; …Ο 

κ.Πασπάτης έχει τον λόγο.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Κατ’ αρχήν, θέλω να πω ότι οι του 1985 του Αγίου Ιωάννου, που πήγαν 

να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κορακιά, είναι παράνομοι. Και όχι μόνο 

παράνομοι, είναι και επίορκοι Αξιωματικοί. Ακύρωσαν απόφαση του ΑΝΣ –εάν το 

καταλαβαίνετε αυτό– παρέβησαν Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Έχουν εξοκείλει 

τελείως. Αυτοί είναι παράνομοι. Έχω φτάσει –να μαθαίνουν οι ακροατές της 

ΚΟΡΑΚΙΑ της πραγματικής– ότι έχω φτάσει μέχρι τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
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και έχω γράψει και επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να μας 

κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν τον Θεό τους. Το ένα είναι αυτό. Πρέπει 

να ξεδιαλύνει αυτό, να βγουν από την Κορακιά.  

Το άλλο: ο Ισολογισμός. Πώς είναι δυνατόν, όλα αυτά τα Μέλη να ψηφίζουν τι θα 

γίνει για την Κορακιά; Ρώτησα λογιστή πεπειραμένο και μου είπε ότι έπρεπε, κάθε 

Πρόγραμμα να έχει δικό του Ισολογισμό. Δεν μπορεί αχταρμάς, ένας του 

Γραμματικού να ψηφίζει για την Κορακιά. Τι σχέση έχει αυτός ο άνθρωπος;  

ΜΕΛΟΣ: Είναι Συνεταιρισμός.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Να απαντήσω.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσει ο κ.Πασπάτης.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: 540 απλά Μέλη. Τι σχέση έχουν αυτοί να ψηφίζουν για την Κορακιά; 

Με ποιο δικαίωμα ψηφίζουν; Από πού και ως πού; και πέρα απ’ αυτούς τώρα και 

άλλοι. Και τους κοροϊδεύουμε. Γιατί; Θα αγοράσουμε άλλη έκταση γι’ αυτούς; Αυτό 

είναι το πρόβλημα; Τους κοροϊδεύουμε κανονικά. Λοιπόν, να λείψουν τα… 

Ύστερα, ψηφίζουν άνθρωποι, οι οποίοι από τον Νόμο απαγορεύεται να ψηφίζουν, 

εφόσον είναι για το συμφέρον το δικό τους. Δεν μπορεί να ψηφίζουν αυτοί οι 

άνθρωποι. Ο κ.Μήτρου π.χ., ο οποίος ήταν ένας απ’ αυτούς οι οποίοι έκαναν την  

κομπίνα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Παρακαλώ πολύ. Κύριε Πασπάτη, θα σας παρακαλούσα πάρα 

πολύ να προσέξετε λίγο, όταν απευθύνεστε σε συναδέλφους που είναι παρόντες ή 

απόντες, τους χαρακτηρισμούς σας. Σας παρακαλώ, εάν έχετε να πείτε κάτι επί του 

Προγράμματος, οτιδήποτε… Παρακαλώ πάρα πολύ, να αποφύγουμε τους 

χαρακτηρισμούς.   

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Είναι παράνομοι αυτοί που έχουν μπει, του Αγίου Ιωάννου.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κατεγράφη.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απαγορευμένο από τον Νόμο, για 

να ψηφίζουν.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Μάλιστα, κατανοητά.  
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ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Να απαντήσω.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείται, θα πάρετε τον λόγο, απλά να 

απαντήσω για το θέμα της εκκαθάρισης των Μελών.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Ισχύει αυτό που είπαμε για τον Ισολογισμό.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Να απαντήσω εγώ στον κ.Πασπάτη. Κατ’ αρχήν, ήθελα να του πω 

ότι τα Μέλη τα μετά του ’85, όπως είπα και πριν, είναι νόμιμα, διότι έχουν 

πληρώσει και αυτά την εισφορά τους.  

Δεύτερον, αναφορικά με το θέμα των Κορακιών, επειδή ξέρουμε, έχετε στείλει 

επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Άρειο Πάγο, σ’ εμένα προσωπικά, 

δεν ξέρω και σε ποιους άλλους, οι επιστολές αυτές που στέλνετε και εκτιμώ, θα 

συνεχίσετε να στέλνετε –ειδικά εμάς μας βομβαρδίζετε με μία επιστολή κάθε 

περίπου 15 ημέρες– περισσότερο κακό κάνουν στο Πρόγραμμα, παρά καλό. Διότι, 

όπως εξήγησα πριν, για να επιτύχουμε τον σκοπό μας στο θέμα της ΚΟΡΑΚΙΑ, 

πρέπει να κάνουμε και ορισμένες νομικές ακροβασίες, ή νομικές υπερβάσεις, ή 

αποφάσεις που κινούνται στα όρια του Νόμου.  

Αυτά τα οποία κάνετε, που πηγαίνετε στον Άρειο Πάγο και στην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, όλες αυτές τις ενέργειες που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, τις 

‘‘σαμποτάρουν’’ (έστω και σε εισαγωγικά), διότι εάν ασχοληθεί π.χ. ο Άρειος Πάγος 

–που πιστεύω, δεν θα ασχοληθεί, έχει σοβαρότερα θέματα– εάν ασχοληθεί ο 

Άρειος Πάγος και τα βάλει κάτω ‘‘με το νι και με το σίγμα’’, το πρώτο που θα γίνει, 

κύριε Πασπάτη, αυτό σας το έχω πει και στην επιστολή που σας έχω στείλει… Άρα 

εσείς τι επιθυμείτε; Να πάρετε κάτι από τις Κορακιές που για εσάς είναι λίγο, που 

για εμάς είναι το κανονικό, το νόμιμο, ή να μην πάρετε τίποτα; Εσείς προφανώς 

έχετε επιλέξει, για όλους μας, να μην πάρετε τίποτα και να μην πάρουμε τίποτα. 

Επομένως, θα σας έλεγα –σας το έχω γράψει κιόλας– να σταματήσετε να πηγαίνετε 

σε Ανώτατες Αρχές. Η Ανώτατη Αρχή του Οργανισμού είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο και θα επιλύσει αυτά τα προβλήματα με τον 

καλύτερο τρόπο.  

ΜΕΛΟΣ: Και η Γενική Συνέλευση.  
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ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Και η Γενική Συνέλευση, βεβαίως.  

Δεύτερον, όσον αφορά το ποια Μέλη ψηφίζουν: στο Καταστατικό είναι γραμμένο 

σαφώς και εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε απ’ αυτό, διότι αυτό έχει εγκρίνει η 

δικαιοσύνη, το Ειρηνοδικείο. Εμείς δουλεύουμε βάσει του Καταστατικού, δεν 

δουλεύουμε βάσει του τι θέλουμε, τι πιστεύουμε, τι θα θέλαμε. Λοιπόν, το 

Καταστατικό είναι σαφές: για όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζουν 

όλα τα Μέλη, ασχέτως Προγράμματος. Όλα τα Μέλη.  

Επομένως, νομίμως (νομίμως!) όλα τα Μέλη και αυτοί που δεν είναι σε κανένα 

Πρόγραμμα, αποφασίζουν για τις Κορακιές, διότι αυτά τα Μέλη που δεν έχουν 

τίποτα, κάθε μήνα πληρώνουν τα 5,00 € συν 5,00 €. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, δεν 

μπορεί να μην έχουν καθόλου φωνή. Δεν είναι σε κανένα Πρόγραμμα. Άρα, επί 

ποιου θα αποφασίζουν; Επί αέρα κοπανιστού; Γι’ αυτό λοιπόν, ο νομοθέτης που 

ενέκρινε το Καταστατικό, έδωσε το δικαίωμα σε όλους να αποφασίζουν για όλους. 

Και επίσης, επειδή ο κ. Πασπάτης έχει θέσει και το θέμα γιατί γράφτηκαν Μέλη 

χωρίς Πρόγραμμα και αυτό έγινε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του 

Εποπτικού, τις ενέκρινε το ΑΝΣ που τότε είχε την εποπτεία και το συνεχίζουμε και 

εμείς τώρα, διότι είναι καθ’ όλα νόμιμα. Όλες οι ενέργειες που κάνουμε, είναι 

νόμιμες.  

Και θα πω και το τελευταίο, το οποίο το λέω σε όλους, δεν το λέω μόνο στον κ. 

Πασπάτη: όποιος αμφισβητεί τη νομιμότητα των πράξεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα ως Έλληνας πολίτης, να προσφύγει στη δικαιοσύνη 

και να πει ότι: «Κοιτάξτε να δείτε, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέβη τον Νόμο σ’ 

αυτό…, σ’ αυτό…, σ’ αυτό…», με documents. Από εκεί και πέρα, οι επιστολές 

περισσότερο δυσχεραίνουν το έργο μας και στο να απαντάμε κάθε λίγο και λιγάκι 

και στο να πηγαίνουν τέτοιου είδους επιστολές σε υψηλότερα κλιμάκια. Αυτό 

ήθελα να πω.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Ευχαριστούμε για την απάντηση στον κ.Πασπάτη.  
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ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Κύριε Καθρέπτα, μισό λεπτό, επειδή ανεφέρθη το όνομά μου. Θα 

ήθελα να πω –βεβαίως δεν ασπάζομαι, όπως ξέρετε, τις απόψεις– είχα πάει και στο 

Ναυτοδικείο εγώ με τον κ. Πασπάτη και η υπόθεσή μου θεωρείται λήξασα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Το γνωρίζουμε κύριε, το γνωρίζουμε. Είναι γνωστόν. Είναι γνωστόν 

ότι είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία, αλλά τέλος πάντων…  

Τον λόγο έχει ο κ. Κόλλιας παρακαλώ πολύ, για το θέμα των κληρονόμων.  

ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Να πω μία υπόθεσή μου, που έχει σχέση με τον ΑΟΑ, 

αλλά άπτεται του ΟΣΜΑΝ, έμμεσα. Ο πατέρας μου στη διαθήκη του, μου μετέφερε 

τη μερίδα του, του ΑΟΑ, σ’ εμένα. Και με κάλεσε η Εφορία, μετά από 10 χρόνια από 

τη διαθήκη, να μου καταλογίσει να πληρώσω για τη μερίδα η οποία είναι 

αντίστοιχο με Κορακιές, με ΤΣΟΝΙΜΑ, με Βγέθι. Μήπως κάποιος πρέπει να το δει 

έμμεσα, ένας νομικός (δεν ξέρω εγώ), να μην βρεθούν και άλλοι στην κατηγορία 

που είμαι και εγώ, που ακόμα έχω εκκρεμότητα εδώ και 15 χρόνια, να πληρώσω 

για κάτι το οποίο πλήρωσε ο πατέρας μου και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το λέω 

απλώς, σαν υπόθεση, επειδή είμαστε σε μία ηλικία, που πρέπει να ετοιμάζουμε και 

τις κληρονομιές μας.  

ΚΟΛΛΙΑΣ: Μην λες τέτοια!  

ΜΗΤΡΟΥ: Με συγχωρείτε κύριε Κόλλια, θα τα εκατοστίσετε. Παραπάνω από μένα.  

ΜΕΛΟΣ: Μην λες τέτοια!  

ΚΟΛΛΙΑΣ: Εντάξει, δεν ξαναλέω. Σαν υπόθεση, να το ξέρετε, μπορεί κάποιος 

Έφορος… Εάν λοιπόν μεταφέρουμε τις μερίδες μας στα παιδιά μας, τα 

κληρονομικά, μπορεί να βρεθεί να πει: «Ελάτε εδώ, πληρώστε»,  για κάτι το οποίο 

το παιδί μας δεν έχει πληρώσει και εν πάση περίπτωση, δεν έχει απολαύσει κανείς, 

ούτε ο πατέρας του.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Κόλλια, απλά θέλω να σας πω επί του προκείμενου, επειδή 

αυτό θα γινόταν, εάν υπήρχαν οι μερίδες αυτές, ή ως μερίδα υπήρχε στο όνομά 

σας. Τώρα, επειδή είναι στον ΟΣΜΑΝ και σας είπε ο κύριος Πρόεδρος, είναι ο 

ΕΝΦΙΑ, ο ΕΝΦΙΑ είναι 255.000 € τον χρόνο. Αυτό όμως, επειδή είναι Συνεταιρισμός 
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ο ΟΣΜΑΝ, δεν το επιβαρύνεται. Εάν γίνει οτιδήποτε γίνει στο μέλλον, που έχει 

σχέση με αυτό, δεν φαίνεται ότι για παράδειγμα, 40 χρόνια το είχατε εσείς και το 

δώσατε στον γιο σας και πρέπει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ, ή φόρους, ή άλλο.  

Όταν γίνει κάτι –και εύχομαι να γίνει με τον καλύτερο τρόπο– θα έχει ‘‘day one’’ 

την ημέρα που θα γίνει. Μέχρι τώρα, όλα είναι στον ΟΣΜΑΝ.  

ΚΟΛΛΙΑΣ: Εύχομαι να είναι έτσι, όπως τα λέτε και να μην πέσετε σε κάποιον Έφορο, 

όπως έπεσα εγώ, που μου ζητάει πράγματα, που ούτε στον ΑΟΑ έβαλε, που ο 

πατέρας μου είχε, ο μακαρίτης. Απλά, εγώ συνεχίζω να πληρώνω τη μερίδα του. Και 

βρέθηκε Έφορος και μου λέει: «Έλα να πληρώσεις αυτά που είχε πληρώσει ο 

πατέρας σου, να τα φορολογηθείς».  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Γιατί υπήρχε ιδιοκτησία εκεί. Καταλάβατε; Εδώ δεν υπάρχει 

ονομαστική ιδιοκτησία και αυτό είναι ένα από τα θετικά.  

ΚΟΛΛΙΑΣ: Στο Πρόγραμμα του ΑΟΑ, κατηγορία Β΄ το Πικέρμι. Δεν υπάρχει 

ιδιοκτησία, τίποτα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Θα επικοινωνήσει ο κ. Βιδάκης θα επικοινωνήσει.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Να ρωτήσω εγώ κάτι; Υπάρχει ένα μπέρδεμα κατ’ εμέ, στο εξής: 

υπάρχουν Προγράμματα, στα οποία οι δικαιούχοι είναι συγκεκριμένοι και έχουν 

καταβάλλει την αξία των οικοπέδων και πληρώνουν και εισφορές. Και υπάρχουν 

Προγράμματα, που τα οικόπεδα δεν έχουν πληρωθεί, αλλά υπάρχουν μόνο οι 

εισφορές. Είναι έτσι, ή κάνω λάθος;  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα, αυτό που είπατε.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Στην ΤΣΟΝΙΜΑ, τα οικόπεδα τα έχουμε πληρώσει και έχουμε και 

προσύμφωνο.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Όχι: προσύμφωνο. Συγνώμη. Τα οικόπεδα του Προγράμματος της 

Κερατέας: ΤΣΟΝΙΜΑ – Βγέθι, είναι…  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Είναι πληρωμένα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Είναι πληρωμένα. Είναι αγορασμένα απευθείας… 
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ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Αγορασμένα. Αυτό εννοώ. Το Πρόγραμμα Κορακιές, που ακούω 50 

χρόνια, δεν έχει αγοράσει κάποιος. Το έχει αγοράσει ο ΟΣΜΑΝ για τα Μέλη που 

είναι εντεταγμένα στο Πρόγραμμα, οι οποίοι μέχρι τώρα πληρώνουν εισφορές.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Δεν το έχει αγοράσει. Είναι λάθος η έκφραση. Δεν το έχει 

αγοράσει.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Για πες, πώς είναι; 

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Συγνώμη κύριε Μεθόδιε, η έκταση Κορακιά, όπως είπα και πριν, 

παρεχωρήθη από το Υπουργείο Γεωργίας και αγοράστηκε από τα Μέλη –όχι από 

τον ΟΣΜΑΝ– από τα Μέλη του Προγράμματος έναντι 14.000.000 δραχμών το 1973, 

αν δεν κάνω λάθος. Άρα, τα φερόμενα… 

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Αυτός που πούλησε… 

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Για να ολοκληρώσω, τα φερόμενα ως Μέλη, τα 1.054 –και το λέω: 

φερόμενα, για να μπούμε όλοι στο νόημα – και τα 1.055, πλήρωσαν περίπου 

120.000 δραχμές και με αυτά τα λεφτά αγόρασε ο ΟΣΜΑΝ την έκταση των 

Κορακιών και ό,τι περίσσεψε απ’ αυτά τα λεφτά (προσέξτε το αυτό), ό,τι περίσσεψε 

απ’ αυτά τα λεφτά, δόθηκαν προκαταβολή για να αγοραστεί ο Άγιος Ιωάννης. Και 

στη συνέχεια μπήκαν και άλλα Μέλη και ο Άγιος Ιωάννης ‘‘ανδρώθηκε’’. 

Άρα, οι Κορακιώτες έχουν ένα έρεισμα να μιλάνε, διότι έδωσαν λεφτά από την 

τσέπη τους, για να αγοραστεί η έκταση. Δεν είχε λεφτά τότε ο ΟΣΜΑΝ δικά του. 

Αγοράστηκε η έκταση με τα χρήματα αυτών των ανθρώπων, των 1.055. Οι 42 όπως 

είπα στην αρχή, οι 600 περίπου μέχρι το ’85 και οι άλλοι 400 ...τόσοι, μετά το ’85, 

αυτοί έχουν πληρώσει για την αγορά.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Μάλιστα. Αλλά τα 120.000 € που πληρώθηκαν τώρα, για να γίνει η 

αναδάσωση, ποιος τα πλήρωσε;  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Θα σας απαντήσω και σ’ αυτό. Επειδή ο κ. Βιδάκης έχει κάνει μία 

πάρα – πάρα πολύ καλή εργασία, που δεν υπήρχε πριν, κάθε Πρόγραμμα έχει τα 

έσοδα και τα έξοδά του και κάθε Πρόγραμμα, ανάλογα με τι Ισολογισμό έχει, 
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οφείλει ή έχει να λαμβάνει από τον ΟΣΜΑΝ κεντρικά. Λοιπόν, τα 120.000 €, τα 

διάφορα έξοδα που κάνουμε για δικηγόρους, για…, για…, για…, χρεώνονται σε 

κάθε Πρόγραμμα. Εάν το Πρόγραμμα δεν έχει λεφτά στο Ταμείο του και για να μην 

κλείσει το Πρόγραμμα, τα πληρώνει ο κεντρικός ταμίας, ο ΟΣΜΑΝ και μετά τα 

ζητάει από το Πρόγραμμα.  

Δηλαδή, εάν τα 120.000 € που είπατε, τα πληρώσαμε όλοι μας και οι 1.500 που 

είμαστε σε όλα τα Προγράμματα, αυτά όμως έχουν χρεωθεί στις Κορακιές. Και όταν 

οι Κορακιές θα αρχίσουν να έχουν έσοδα –γιατί τώρα οι Κορακιές έχουν έσοδα 

μηδέν– όταν οι Κορακιές θα έχουν έσοδα, θα αποπληρώσουν τα 120.000 € και ό,τι 

άλλο χρωστάνε, στο κεντρικό ταμείο, από τις εισφορές των Μελών που θα 

αποκτηθούν. Το ίδιο γίνεται με όλα τα Προγράμματα. Όποιο Πρόγραμμα χρωστάει, 

τα δίνει. Όποιο Πρόγραμμα έχει λαμβάνειν, λαμβάνει. Αυτό δεν γινόταν μέχρι πριν 

από πέντε χρόνια, τέσσερα. Ο κ.Βιδάκης με τους λογιστές που έχουμε, το έχει βάλει 

σε τάξη. Και όχι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και κάθε Μέλος, τι έχει 

λαμβάνειν. Κάθε Μέλος, εξατομικευμένα.  

Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Πάρα πολύ. Ήταν clear όλα και ευχαριστώ.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Και αν μου επιτρέπετε, αυτά τα 120.000 € –το είπα και πριν– τα 

διεκδικούμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Έχουμε κάνει χαρτιά, έχουμε πάει, έχουμε 

δείξει… Μας είπαν από το ΕΣΠΑ: «Δεν τα δικαιούστε». Πήγαμε στο Πράσινο Ταμείο, 

από το Πράσινο Ταμείο: «Δεν τα δικαιούστε». Έχω στείλει χαρτιά στον κ.Χατζηδάκη, 

έχω πάει στο Γραφείο του, σκοπεύω να ξαναπάω. Αλλά είναι το τέρας της 

γραφειοκρατίας, που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες: «Θεέ μου, βοήθα! Δεν 

μπορεί κανείς άλλος να βοηθήσει».  

Εμείς πιστεύουμε, τα 120.000 € που δώσαμε, είμαστε οι μοναδικοί, ειλικρινά 

(πιστέψτε το, οι μοναδικοί), που προστατέψαμε το δάσος μας –γιατί μας ανήκει το 

δάσος– οι μοναδικοί στην Ελλάδα. Κάναμε αναδάσωση, φτιάξαμε τα κούτσουρα 

για να μην φεύγουν τα νερά, κάναμε παρεμβάσεις. Πληρώσαμε 120.000 € από την 

τσέπη μας. Και πάμε στο κράτος και του λέμε: «Έλα εδώ, κράτος. Αποζημίωσέ μας –
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γιατί δεν έχουμε και λεφτά– γι’ αυτό που κάναμε» και μας στέλνουν από τον Άννα 

στον Καϊάφα! Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Εάν επιτρέπετε, επειδή έχει πέσει μία ερώτηση για το Βγέθι και 

πρέπει να κάνω τη διευκρίνιση. Η ερώτηση λέει: Πόσα χρήματα έχει αυτή τη στιγμή 

το Ταμείο για το Βγέθι. Και με 5,00 € τον μήνα θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί ένα 

σημαντικό ποσό. Ποιες υποχρεώσεις θα καλύψουν τα χρήματα αυτά; Αυτό που 

πρέπει να διευκρινίσω, είναι ότι αυτή τη στιγμή, γενικότερα το Ταμείο του ΟΣΜΑΝ 

είναι μηδέν. Άρα πραγματικά χρήματα και στο Ταμείο που λέγεται: Βγέθι, είναι 

μηδέν. Γιατί προσπαθούμε να εξοφλήσουμε τα χρήματα που έχουμε την 

υποχρέωση με το Γραμματικό.  

Από την άλλη μεριά, με τα χρήματα που έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, από το 

Πρόγραμμα Βγέθι, έχει πληρωθεί το 90% της μελέτης της ιδιωτικής που έχουμε 

κάνει και όταν αποκτήσει το Ταμείο χρήματα, με αυτά τα χρήματα θα 

προχωρήσουμε και στις διαδικασίες πλήρους εξόφλησης του Γραφείου που έκανε 

την ιδιωτική μελέτη, καθώς και τις διαδικασίες που θα χρειαστούν με 

συμβολαιογράφους κ.λπ., για να κάνουμε τον χωρισμό των οικοπέδων. Τα χρήματα 

που έχει το Ταμείο, είναι ουσιαστικά μηδέν αυτή τη στιγμή. Είναι θεωρητικά το τι 

χρήματα έχει το Ταμείο για το Βγέθι.  

ΑΝ.ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Ναι, αλλά θεωρητικά πρέπει να υπάρχουν νούμερα, χρωστούμενα. 

Όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, υπάρχει εικόνα ότι ο ΟΣΜΑΝ χρωστάει στο Βγέθι, ή 

χρωστάει στη ΤΣΟΝΙΜΑ.  

ΜΕΛΟΣ: Μήπως να μιλήσει ο κ. Βιδάκης; Με συγχωρείτε.  

Ι.ΒΙΔΑΚΗΣ: Θα απαντήσω για το λογιστικό κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, για τη 

ΤΣΟΝΙΜΑ –γιατί κρατάμε, όπως σας είπα, Λογιστικό χωριστά– οι συνδρομές, το 

σύνολο εσόδων από την ΤΣΟΝΙΜΑ, ήταν 70.000 €, μέχρι το τέλος του 2019 και το 

σύνολο των εξόδων 21.000 €. Άρα, έχουμε ένα λογιστικό πλεόνασμα 70.000 € - 

21.000 € = περίπου 50.000 € έχει λογιστικό πλεόνασμα το Πρόγραμμα της ΤΣΟΝΙΜΑ 

από τις εισφορές των Μελών. Ευχαριστώ πολύ.  
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Και αν θυμάμαι, τη μελέτη την πληρώσαμε στην ΤΣΟΝΙΜΑ, εμείς extra. Αν δεν κάνω 

λάθος.  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ:  Όχι, δεν είχαμε πληρώσει μελέτη. Η ΤΣΟΝΙΜΑ, το μέρος της 

ΤΣΟΝΙΜΑ που έχει σχέση με τον ΟΣΜΑΝ, έχει ενταχθεί σε ένα ευρύτερο 

Πρόγραμμα της περιοχής, που είναι της τάξεως των 1.000 στρεμμάτων, (συν – πλην 

ακριβώς, δεν θυμάμαι) και είναι ένα υποσύνολο αυτών των 1.000 στρεμμάτων, το 

οποίο το προχωρά και το χρηματοδοτεί ο Δήμος. Το Βγέθι, επειδή η ευρύτερη 

περιοχή δεν μπορούσε να προχωρήσει συνολικά με τον Δήμο, γι’ αυτό 

αναγκαστικά, έχει χρηματοδοτηθεί από τα Μέλη του ΒΓΕΘΙ και έχει γίνει ιδιωτικά. 

Αυτά τα δύο πράγματα, μόλις φτάνουν στον Δήμο, από εκεί και πέρα, προχωράνε 

με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν ξεκινήσει διαφορετικά. Το Βγέθι έχει 

χρηματοδοτήσει τη μελέτη, η ΤΣΟΝΙΜΑ έχει πληρωθεί από τον Δήμο.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Για ΤΣΟΝΙΜΑ, για να κλείσουμε το θέμα της Κερατέας, να μην 

επανέλθουμε στα θέματα της Κερατέας, γι’ αυτό υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; 

Όταν λέω: Κερατέα, Πρόγραμμα Λαυρεωτικής μάλλον, είναι: ΤΣΟΝΙΜΑ – Βγέθι. 

Απλά, να έχετε κατά νου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπε ο κ. Αντωνάκος. 

Το ένα είναι η ιδιωτική πολεοδόμηση, το άλλο είναι μέσω του Δήμου. Απλά και τα 

δύο, διαδικαστικά καταλήγουν στον Δήμο, έχουν την ίδια πορεία, όσον αφορά τις 

εγκρίσεις. Αυτό.  

Ο κ.Σιλαμιανός επ’ αυτού, αν έχει να μας πει κάτι. Κάτι διαφορετικό, καινούργιο. 

…Κύριε Σιλαμιανέ, δεν ακούγεστε. …Παρακαλώ πολύ, κάποιος άλλος κύριος ο 

οποίος έχει κάποια αναπάντητη ερώτηση πάνω στις εισηγήσεις και όλα αυτά που 

είπαμε. Υπάρχει κάτι άλλο; …Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις.  

Απλά, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που ακούτε τώρα, όλα, μα και οι ενημερώσεις 

για το Βγέθι, για την ΤΣΟΝΙΜΑ, όλα, είναι στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας 

έχει τα πάντα. Τα πάντα! Θα μου πείτε: «Δεν μπαίνουν όλοι». Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος. Παλιά, δεν μάθαινε κανείς τίποτα. Τώρα, πρέπει να συντονιστούμε, πρέπει 

να μπούμε όλοι στην άμεση ενημέρωση.  

Παρακαλώ πολύ, να πάμε προς κλείσιμο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.  
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ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Έχουμε κάτι άλλο.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Πασπάτη, κάτι το οποίο να μην επαναλαμβάνεται, να μην 

έχει ειπωθεί, να μην έχει απαντηθεί και να μην αναφέρεστε σε άλλους 

συναδέλφους, παρακαλώ.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Το ότι παράνομα μπήκαν οι 380… 

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί, κύριε Πασπάτη. Άλλο θέμα.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Το ομολόγησε ο κ. Λιούντρης.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Έχει απαντηθεί. Το θέμα έχει απαντηθεί. Υπάρχει και η απόφαση 

του Ναυτοδικείου.  

ΠΑΣΠΑΤΗΣ: Και το δεύτερο που θέλω να πω, είναι: ο κ. Σιλαμιανός να μαζευτεί 

λιγάκι.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Του έκλεισα το μικρόφωνο, με συγχωρείται πάρα πολύ, αλλά δεν 

είναι θέμα δημοκρατικό ή όχι. Σε μία Γενική Συνέλευση, κανείς δεν μπορεί να 

προσβάλλει κανέναν και ούτε να αναφέρεται προσωπικά. Εάν συνεχίσει ο κ. 

Πασπάτης, θα αναγκαστώ να τον αποβάλλω από την τηλε-διάσκεψη. Απλά, το 

τελευταίο που είπε, να ξέρετε ότι υπάρχει απόφαση του Ναυτοδικείου επ’ αυτών, 

το οποίο δικαιώνει τον ΟΣΜΑΝ και τον κ. Μήτρου που είπε προηγουμένως, πολύ 

σωστά.  Παρακαλώ πολύ, άλλη ερώτηση.  

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καθρέπτα, είμαι ο Παύλος Παναγιωτόπουλος. 

Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα μπήκατε;  

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καθρέπτα, μπήκα τώρα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται 

από τον χρόνο τέλος πάντων, να κάνω μία μικρή ερώτηση . Τώρα μπήκα δυστυχώς, 

πριν δέκα λεπτά. Ήμουν εκτός σπιτιού τέλος πάντων και δεν είχα τη δυνατότητα.  

Η ερώτησή μου είναι: εάν υπάρχει κάποια εκτίμηση χρόνου αναφορικά με το Βγέθι. 

Φαντάζομαι, θα το έχετε κουβεντιάσει αυτό και θα έχει απαντηθεί η ερώτηση, γι’ 

αυτό ρωτάω, αν υπάρχει δυνατότητα απάντησης σ’ αυτό το ερώτημα.  
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ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Έχει απαντηθεί, αλλά πολύ σύντομα, ο κ. Αντωνάκος θα 

απαντήσει, πάρα – πάρα πολύ σύντομα. Έχει απαντηθεί αυτό.  

Κύριε Αντωνάκο (έχετε τον λόγο).  

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Εάν τα πράγματα πάνε normal, εκτιμώ ότι είναι της τάξεως 1,5 – 2 

χρόνια, για να μοιραστούν τα οικόπεδα. Πλην όμως, υπάρχουν αστάθμητοι 

παράγοντες. Όπως είπα και προηγουμένως, υποθέσεις οι οποίες δεν πρέπει να 

είναι της τάξεως παραπάνω από 4, 5, 6 μήνες, έχουν φτάσει και μας καθυστερούν 

4,5 χρόνια τώρα. Για οτιδήποτε θέλετε, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο.  

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντωνάκο και κύριε Καθρέπτα.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.  

Δεν ξέρω…, νομίζω ότι έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα, έχουν δοθεί απαντήσεις. 

Γίνεται όπως σας είπα, μαγνητοφώνηση – βιντεοσκόπηση, θα γίνει 

απομαγνητοφώνηση και θα ανέβει, όπως όλα τα Πρακτικά. Κύριε μπείτε και δείτε 

τα Πρακτικά όλα των Γενικών Συνελεύσεων, από τότε που αλλάξαμε μορφή. 

Υπάρχουν όλα τα Πρακτικά, υπάρχουν οι Ισολογισμοί, όλα υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα μας. Και αυτό θα γίνει απομαγνητοφώνηση και θα ανέβει στο 

διαδίκτυο, για να θυμηθούμε τι ρωτήσαμε και τι απαντήθηκαν.  

Απλά θέλω να σας πω ότι σύνολο έχουν μπει 45 Μέλη. Σας λέω ότι μαζευόμαστε 80 

– 85 με φυσική παρουσία και ευελπιστώ ότι… Ξέρετε κάτι; Αυτό μπορεί να το 

κάνουμε και εκτός… Είναι ένα θέμα, ένα έκτακτο θέμα; Μπορούμε να μαζευτούμε 

και να το συζητήσουμε. Ακολουθήστε την τεχνολογία, διότι είναι το μέλλον. Δεν 

ξέρω… Νομίζω, προσωπικά θεωρώ, ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η συνάντησή μας. Ο 

κ. Περβαινάς να κλείσει αν θέλει, με δύο λόγια.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Και εγώ ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο κάναμε, ήταν 

πρωτοποριακό και όσο και αν φαίνεται απλό, έχουν καταναλωθεί ανθρωποώρες 

για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Και ήθελα από εδώ, να συγχαρώ τον 
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Αντιπρόεδρο τον κ. Καθρέπτα, διότι χωρίς αυτόν, την επίπονη εργασία του και τις 

γνώσεις του, δεν θα γινόταν τίποτα.  

Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα Μέλη του Δ.Σ., που βοήθησαν να ληφθεί η 

απόφαση γι’ αυτή την τηλεδιάσκεψη και το Προσωπικό που έχουμε στο Δ.Σ., που 

βοήθησε και αυτό. Αφήνουμε μία παρακαταθήκη, η οποία, όπως είπε και ο κ. 

Καθρέπτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και για άλλα θέματα και 

για τις Αρχαιρεσίες και για οτιδήποτε θέμα προκύψει.  

Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούν όσοι επιθυμούν (διότι πολλοί 

επιθυμούν να μένουν στο σκοτάδι), εμείς τους δίνουμε το φως και όσοι πιστοί, 

προσέρχονται. Από εδώ και πέρα, θα έχουμε ένα εργαλείο που θα ενημερώνουμε 

ακόμα περισσότερο τα Μέλη μας. Και ήθελα να απευθυνθώ σε όλα τα Μέλη, ό,τι 

απορία έχουν, ακόμη και απορία που νομίζουν ότι είναι άστοχη, μην διστάζουν να 

ρωτάνε. Ο κ. Σιλαμιανός σχεδόν κάθε ημέρα είναι στον ΟΣΜΑΝ και απαντάει στα 

τηλέφωνα του ΟΣΜΑΝ. Τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. και εγώ προσωπικά, 

διαθέτουμε τα τηλέφωνά μας, όποιος θέλει, να μας παίρνει. Εμείς είμαστε εδώ για 

να επιλύουμε προβλήματα. Και τα προβλήματα επιλύονται κυρίως με συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων.  

Ήθελα λοιπόν κλείνοντας, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που χάσατε την Κυριακή 

της πανδημίας, που θα βγαίνατε έξω να περπατήσετε, αλλά δεν το κάνατε, για να 

είσαστε μαζί μας. Είμαστε πολύ ευτυχείς, που σας έχουμε όλους μαζί –και αυτούς 

που συμφωνούν και αυτούς που διαφωνούν και αυτούς που κριτικάρουν και 

αυτούς που μας βρίζουν. Είμαστε όλοι μαζί και είσαστε μαζί μας. Και αυτό το οποίο 

εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να φτιάξουμε το κλίμα, το οποίο κλίμα έχει 

χτιστεί στη συναδελφικότητα που είχαμε τόσα χρόνια και δεν πρόκειται να χαλάσει. 

Αυτό το κλίμα θα το συνεχίσουμε και σας παρακαλούμε να βοηθήσετε, είτε 

συμφωνούντες, είτε διαφωνούντες, είτε κριτικάροντας, να πάμε μπροστά. Αυτό 

θέλουμε. Ούτε να πάμε πίσω, ούτε στάσιμοι. Να πάμε μπροστά. Και αυτό πιστεύω, 

είναι επιδίωξη όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα – πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.  
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ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Να θυμίσουμε, 12:30΄΄- 14:30΄ (τώρα, όπου να ‘ναι), ανοίγει  η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, όσοι έχουν email και είναι μέσα. Να φανταστείτε ότι είναι 

680 οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. 680, οι οποίοι έχουν 

πάρει τα email τους και οι υπόλοιποι παίρνουν επιστολές. Αλλά και επιστολή να 

μην έχεις πάρει… Το πώς ψηφίζει ο καθένας, είναι ό,τι επιθυμεί. Μπείτε μέσα. Εάν 

δεν μπορείτε ηλεκτρονικά, εάν δεν έχετε δηλωθεί ηλεκτρονικά, μπείτε, δείτε τη 

διαδικασία, ψηφίστε με επιστολική ψήφο. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να έχουμε 

πολύ κόσμο, που να δείχνει ότι δεν υπάρχει απάθεια στη λήψη αποφάσεων. Αυτό 

βέβαια δεν είναι… Είναι πολύ τυπικό αυτό, είναι τέσσερα θέματα τυπικά, αλλά 

δείχνει όμως κάτι.  Εκ μέρους μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν θέλει κάποιος 

να τοποθετηθεί, κάποιος από τα Μέλη, πριν κλείσουμε. Θέλει κάποιος;  

ΕΥ.ΜΗΤΡΟΥ: Θεωρώ παράλειψη το ότι δεν είπα χρόνια πολλά στον κύριο Πρόεδρο 

για εχθές. Πολύχρονος να είναι.  

ΣΠ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα – πάρα πολύ.  

ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ: Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι.  

Ι. ΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, να θυμίσουμε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

ΑΡ.ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ: Τώρα το είπα,  Όσοι είναι, 12:30΄ - 14:30΄. Και μέσα έχουμε βγάλει 

και οδηγίες, πώς θα μπει ο καθένας, τι θα πατήσει. Δηλαδή, είναι πάρα – πάρα 

πολύ εύκολο. Αλλά είπαμε, όσοι έχετε επικαιροποιήσει email. Είναι 680.  

Επίσης, να τονίσω ότι εμείς του Δ.Σ. και του Εποπτικού, μέσα το σύστημα, μας 

απαγορεύει να ψηφίσουμε τα Θέματα που μας αφορούν. Δηλαδή: «Απαλλαγή 

ευθύνης» και «Ισολογισμό», δεν τα ψηφίζουμε. Το σύστημα δεν μας αφήνει. 

Ψηφίζουμε μόνο για όλα τα υπόλοιπα.  

Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. 

ΛΗΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  12:35  Συμμετέχοντες : 47 

 

Η απομαγνητοφώνηση έγινε  από την «ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΉ - Χ. ΚΟΝΔΥΛΗ και Α. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  Ο.Ε» 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας οργανωτικά και σε επίπεδο ορθολογικής διοίκησης 

του Συνεταιρισμού εργάστηκε αποτελεσματικά για: 

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

• ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΩΝ 

«ΒΓΕΘΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ». 

•  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

•  ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

•  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

•  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΟΥΤΩΣ ΏΣΤΕ ΝΑ 

ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

• ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΛΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ. 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

• ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΔΥΝΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. 

• ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. 

ΠΕΡΑΤΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Δασόκτημα ΚΟΡΑΚΙΑ 

• ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) OFFSHORE 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΑΝ.ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕ ΑΠΌ ΤΟ 1992  

• ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΚΑΚΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΕΥ 

ΟΥΔΕΝΟΣ ΒΑΡΟΥΣ. 

• ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ. 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΡΙΩΝ» 

• ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΌΣ (1) ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ 

(14) ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΟΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Σ.Μ.Α.Ν 

• ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΤΗΝ 25-03-2020 ΥΠΕΓΡΆΦΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (M.o.U) ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΜΑΝ 

ΚΑΙ Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α (ΙΚΑΡΟΣ) της Π.Α ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ. 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΡΙΩΝ» 

• ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  

ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΜΑΙΟ 2018 

• ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.  

• ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. .ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΣΜΑΝ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΑΙΤΗΜΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020 

• ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Η. ΑΠΟ ΔΗΜΟ 

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

• Ο ΟΣΜΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Π.Δ. ΦΕΚ 181Δ 03-05-1985 – ΝΟΜΟΣ 3463/2006 ΑΡΘΡΟ 4) 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥ 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ 5-10-2020 ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΗΜΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

κλπ.) 

ΤΣΟΝΙΜΑ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ   ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΕΥΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ . ΕΓΙΝΕ ΝΕΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ (ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
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ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ.     ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΛΗΘΕΙ  ΠΡΟΣ ΠΕΣΥΠΟΘΑ 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ -ΣτΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ Π.Δ.  

ΒΓΕΘΙ : Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΝΕΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΤΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΡΟΜΡΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗς ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΕΣΥΠΟΘΑ.ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ -ΣτΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ Π.Δ.  

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 19 Ν. 719/77 

ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΝ  ΤΗΝ 

30-09-2020 ΤΡΟΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ν. 719/77 Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ 

ΑΠΌ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ ΠΛΗΝ ΌΜΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ / ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΩΝ. 

ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΑΚΙΑ 

• ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

• ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΌ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΆΘΕ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 

ΝΟΜΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΔΏΣΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. 
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• ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ  130.000 € ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ (ΥΠΕΝ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 680 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 4-

8-2016. 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑ  ΑΠΌ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ  ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΜΕ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 

(ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α. Π. 1513/2018) ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΤΑ    ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ (ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) 

ΣΕ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  (17) ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ. 

2.  ΔΥΟ (2) ΕΙΧΑΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣ (1) ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. 

3.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ     ΣΕ ΟΚΤΩ (8) 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ . 

• ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΈΝΑΝ (1)   ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ  

ΔΥΟ (2) ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

• ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ   ΤΩΝ  ΤΙΤΛΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

• ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ- ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ Ο.Σ.Μ.Α.Ν ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.  

• ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ- ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο.Σ.Μ.Α.Ν ΚΑΤΆ ΣΑΡΡΗ. 

• ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΝ ΣΤΟ 

ΒΓΕΘΙ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

(ΟΣΜΑΝ Συν. Π. Ε.) 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

χρήσεως 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ιωάννης Βιδάκης, Δρ.  

Αρχιπλοίαρχος Οικονομικού Σώματος Π.Ν. ε.α.   

Ταμίας Δ.Σ /Ο.Σ.Μ.Α.Ν ΣΥΝ Π.Ε  

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο Συνεταιρισμός κατόρθωσε να επιβιώσει οικονομικά,  το 2019, υπερβαίνοντας  

ικανά εμπόδια & δυσκολίες 

Ο Συνεταιρισμός έχει καταφέρει να ρυθμίσει τις οφειλές του αξιόπιστα και με 

καλή πίστη, περατώνοντας σημαντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος 

Ο Συνεταιρισμός δεν θα είχε πρόβλημα ρευστότητας , έστω και παροδικά, εάν 

όλα τα μέλη του και οι διάδοχοί τους, μεριμνούσαν για την εξόφληση των 

οφειλών τους – ωστόσο η οικονομική συγκυρία και η πανδημία έχουν αποτελέσει 

τροχοπέδη για την ευόδωση αυτού του προγραμματισμού  

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει ικανή ακίνητη περιουσία, για την οποία 

καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες για την αξιοποίησή της 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 [ΓΣ 2020] ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ ΠΕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΤΟΣ  2019                                        € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

    

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  234.123,40 • 160.612,18 (προγράμματα – 
περιλαμβάνονται περί τις 

80.000 ευρώ λόγω της 
διευθέτησης της έκτασης 

ΚΟΡΑΚΙΑ) 

• 73.511,22 (λειτουργικά) 

 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 118.854,72 • 35.891,04 
(προγράμματα) 

• 82.963,68 
(λειτουργικά) 

 

    

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ  
31-12-2019  

22.476,99  ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ  
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019  

 

 

    

    

ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΟΣΜΑΝ  

73.511,22   

    

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΟΣΜΑΝ 

82.963,68   

ΔΑΝΕΙΟ από ΙΚΑΡΟΣ 50.000 Θα εξοφληθεί στα τέλη ΔΕΚ 2020  

    

    

ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ 
ΟΣΜΑΝ  

31-12-2019 

71.882,83 Μειώνεται σταδιακά ενώ θα 
ληφθούν και όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα για τους συστηματικούς 
«αρνητές εισφορών» 

 

    

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΟΣΜΑΝ 

31-12-2019 

539.000 «απλά ΜΕΛΗ» +2 ΕΥΡΩ επί 
επιστροφή 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ ΠΕ 2021 

[ΟΚΤ 2020] 

(εκτίμηση μεγεθών) 

 ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΣΟΔΑ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ  

Εισφορές μελών  16.400   

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  

 7.600  

ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (1)  

 1.600  

ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ  

 550  

ΤΗΛΕΦ.   100  

ΔΕΗ   200  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

& ΟΡΙΑΝ 
 600  

ΛΟΙΠΑ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 150  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 

 100  

Εξόφληση 
οφειλών  

 1000  

ΛΟΙΠΑ (2)  4000  

ΣΥΝΟΛΑ  16.400 15.900  
Πλεόνασμα    500 

    

 

(1) Λογιστές, Καθαρισμοί, εργολάβος ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ 

(2)  Άλλοι συνεργάτες  

 

Σημειώσεις: 
 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ ΠΕ ενοικίων 2019 στο ΤΕΣ 4.000 ευρώ  

2. Οφειλές για επιστροφή εισφορών από διαγραφές μελών το 2019 6.000 ευρώ 

3. Οφειλές συνεταίρων – εισφορών στον ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ ΠΕ  
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ΕΣΟΔΑ Ευρώ 

1) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  61.000 

2) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΜΑΡΑΘΩΝΑ    0 

3) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΤΣΟΝΙΜΑ  4.620 

4) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΒΓΕΘΙ  13.380 

5) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΕΣ   

6) Εισπράξεις ενοικίων  650 

7) Εισπράξεις τόκων   0 

8) Εισπράξεις  μελών άνευ προγράμματος (με υποχρέωση επιστροφής)   13.000 

9) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (με υποχρέωση 
επιστροφής) 

 24.000 

10) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΤΣΟΝΙΜΑ (με υποχρέωση 
επιστροφής) 

 1.850 

11) ) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΒΓΕΘΙ (με υποχρέωση 
επιστροφής) 

 5.350 

ΣΥΝΟΛΟ  123.850 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   

12) Εισπράξεις  μελών άνευ προγράμματος    (λειτουργικά έσοδα)   25.500 

13) Εισπράξεις μελών προγράμματος ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  (λειτουργικά έσοδα)  36.600 

14)Εισπράξεις μελών προγράμματος ΤΣΟΝΙΜΑ  (λειτουργικά έσοδα)  2.770 

15)Εισπράξεις μελών προγράμματος ΒΓΕΘΙ  (λειτουργικά έσοδα)   8.060 

16)Εισπράξεις μελών προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΕΣ (λειτουργικά έσοδα)  2,000 

ΣΥΝΟΛΟ  72.930 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  198.780 

ΕΞΟΔΑ   

1) Έξοδα προγράμματος ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  30.000 

2) Έξοδα προγράμματος ΜΑΡΑΘΩΝΑ  (12Χ7600) 
 

91.200 

3) Έξοδα προγράμματος ΤΣΟΝΙΜΑ  1.000 

4) Έξοδα   προγράμματος ΒΓΕΘΙ  2.000 

5) Έξοδα   προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΕΣ  2.000 

ΣΥΝΟΛΟ  126.200 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   

6)Αμοιβές Δικηγόρων -Συμβολαιογράφων  
 

5.000 

7)Αμοιβές Μηχανικών 
 

 5.000 

8)Αμοιβές Λογιστών – Ορκωτών   
 

10.500 

9)Αμοιβές Μηχανογράφησης 
 

3.200 

10)ΟΤΕ 
 

1.200 

11)Κινητή ΤΦ 
 

0 

12)Ταχυδρομικά 
 

600 

13)Ενοίκια 
 

5.000 

14)ΔΕΗ  2.000 

15)Φόροι -Τέλη-Χαρτόσημα  300 

16)Έξοδα μεταφοράς Προσωπικού  2.000 

17) Έξοδα συνεδρίων  1.000 

18)Εθιμοτυπία  1.000 

19)Γραφική Ύλη  1.000 

20)Δικαστικά -Εξώδικα  1.500 

21) Έξοδα καθαριότητας  1.500 

22)Κοινόχρηστα 
 

1.000 

23)Προμήθειες Τραπεζών  200 

24)Διάφορα μικροέξοδα και απρόβλεπτα 
 

800 

25) Έλεγχος Ορκωτού Λογιστή   1.300 

26)  Επιστροφές Διαγραφών Μελών + οφειλές ενοικίων   10.000 

27) Πληρεξούσια   2.500 

ΣΥΝΟΛΟ  56.600 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  182.800 

 
Αθήνα  10 /10  /2020 
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Άρθρο 6         

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

  

Τροποποίηση Προοιμίου ως ακολούθως 

 Προοίμιο  

Ψηφοφορία εξ αποστάσεως ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα μέλη του 

Ο.Σ.Μ.Α.Ν δύναται να ψηφίσουν στις  εκλογικές διαδικασίες αρχαιρεσιών εκλογής 

Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 

λήψης απόφασης  που απαιτεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης χωρίς αυτοπρόσωπη 

παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ 

Η εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία δύναται να γίνει με επιστολική ψήφο ή με ηλεκτρονική 

διαδικασία (e-voting) όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 παρα. 1α) του καταστατικού με 

την επιφύλαξη του Άρθρου 10 παρα. 4 β) 

Δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορία εξ αποστάσεως (επιστολική ψήφο ή ηλεκτρονικά)  

έχουν όλα τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό.  

 

Μετά την παράγραφο 6.2 προστίθενται νέες παράγραφοι ως ακολούθως  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

  6.3 Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούμε 

την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της χρήσης είτε του Διαδικτύου (on line voting) είτε άλλων 

δικτύων, παρέχοντας στους ψηφοφόρους  τη δυνατότητα να προβούν στην κατάθεση 

μίας ασφαλούς και μυστικής ψήφου, με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. 

  Δυο είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη  φύση της ηλεκτρονικής 

ψήφου και τη διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό από τα υπάρχοντα συστήματα της 

εκλογικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η  μείωση του κόστους διεξαγωγής των 

εκλογών, αλλά κυρίως η διευκόλυνση των εκλογέων που θα συμβάλει στην 

καταπολέμηση της απάθειας προσέλευσης στις κάλπες. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

παρέχει: 

Ευκολία O ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από όπου και αν βρίσκεται χρησιμοποιώντας 

τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό του (smartphone)  . χωρίς καμία εγκατάσταση ή 

κατέβασμα αρχείων. Ασφάλεια Το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας που παρέχεται ,δεν 
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επιτρέπει στους χρήστες να διπλοψηφίσουν, ενώ παράλληλα διατηρεί μυστική την 

ψήφο τους. Επίσης, αποτρέπει κάθε κακόβουλο χρήστη από το να αλλοιώσει το 

εκλογικό αποτέλεσμα. Ταχύτητα Η καταμέτρηση των ψήφων και η έκδοση των 

αποτελεσμάτων γίνεται σε μηδενικό χρόνο. Το ίδιο και διοργάνωση της ψηφοφορίας! Η 

διαδικασία και όσον αφορά το τεχνικό μέρος, ανατίθεται σε πιστοποιημένη εταιρεία 

πληροφορικής η οποία παρέχει το λογισμικό εξασφαλίζοντας τις αρχές ισότητας της 

ψήφου, μη διαβλητότητας , μυστικότητας και συλλογής αποτελεσμάτων.  

 6.4  Τα μέλη για να συμμετέχουν πρέπει: 

   (α) Να έχουν δηλώσει  Διεύθυνση ηλεκτ. τ/χ (e-mail) οπότε αυτόματα  έχουν 

συμπεριληφθεί στον πίνακα των μελών που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην 

ηλεκτρονική ψηφοφορία.  Μέλη δύναται να δηλώσουν  διευθ. ηλεκτρ. τ/χ μέχρι δυο 

ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ (Χ ημέρα)  ώστε να συμπεριληφθούν 

στον πίνακα.  

  (β) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρ. 

υπολογιστή ή έξυπνο κινητό (smartphone) ή tablet 

  (γ) Να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι δυο ημέρες (Χ-2) πριν τη διενέργεια 

της ψηφοφορίας.  

 

 6.5  Σύνταξη καταλόγου «Μελών με δυνατότητα ηλεκτ. ψηφοφορίας» 

  (α) Την Χ-2 ημέρα και  ώρα 12:00  συντάσσεται ο τελικός Εκλογικός κατάλογος 

«Μελών με δυνατότητα ηλεκτ. ψηφοφορίας» δηλαδή μελών που έχουν δυνατότητα  να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά.  

  (β) Τα μέλη του καταλόγου  ενημερώνονται στο e-mail που έχουν δηλώσει , ότι 

έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο και θα λάβουν τον σύνδεσμο (Link) που θα πρέπει 

να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. 

  (γ) Το μέλος που είναι στον κατάλογο «Μελών με δυνατότητα  ηλεκτ. 

ψηφοφορίας» δεν είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει οπωσδήποτε εξ αποστάσεως με 

ηλεκτ. διαδικασία. Απλά ενημερώνεται ότι έχει και αυτή την επιλογή πέραν της φυσικής 

παρουσίας. Η επιλογή τρόπου ψηφοφορίας (φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως) είναι 

του κάθε μέλους. 

  (δ) Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου  δεν έχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία καθόσον δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν 

για την απαλλαγή ευθύνης τους. (Καταστατικό Άρθρο 10 παρα. 4 β) . Ο αποκλεισμός 

τους εξασφαλίζεται από το λογισμικό του συστήματος. 
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    6.5  Διαδικασία ψηφοφορίας 

  (α) Το μέλος εισέρχεται στον σύνδεσμο (link) που του έχει αποσταλεί στο χρόνο 

που θα έχει ενημερωθεί. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για συμμετοχή για περίπου 2 

ώρες και καθορίζεται στην πρόσκληση για Γεν. Συνέλευση. 

  (β) Κάνει εγγραφή με τη διεύθυνση ηλεκτρ. τ/χ που έχει δηλώσει. Το σύστημα 

κάνει έλεγχο της εγκυρότητας αυτών που επιχειρούν να ψηφίσουν και επιτρέπει μόνο 

στους νόμιμους ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμη ψηφίσει να προχωρήσουν στη 

διαδικασία. 

  (γ) Λαμβάνει στο e-mail έναν 5ψήφιο κωδικό (pin) με τον οποίο θα εισέλθει στο 

ψηφοδέλτιο όπου θα μπορεί πλέον να ψηφίσει με δυνατότητα επιλογής ΝΑΙ-ΟΧΙ ή 

ΛΕΥΚΟ για το κάθε θέμα ξεχωριστά ή θα επιλέξει τον υποψήφιο για Δ.Σ ή Ε.Σ αν 

πρόκειται για εκλογική διαδικασία. 

  (δ) Σε περίπτωση που την Χ ημέρα  δεν έχει επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το 

καταστατικό, το μέλος στην πλατφόρμα ψηφοφορίας  θα δει στην πλατφόρμα σχετική 

ενημέρωση Το ίδιο ίσως συμβεί και στη πρώτη  επαναληπτική (Χ+7 ημέρα) οπότε την 

τελευταία οριστική  (Χ+14) η ψηφοφορία θα διεξαχθεί οπωσδήποτε καθόσον δεν 

απαιτείται απαρτία αλλά ψηφίζουν όσοι είναι παρόντες (φυσική παρουσία ή 

ηλεκτρονικά), πλην των περιπτώσεων που απαιτείται ενισχυμένη απαρτία (Καταστατικό 

Άρθρο 10 παρα.3 )  

  (ε) Το μέλος αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφοφορίας ενημερώνεται από την 

πλατφόρμα ότι έχει ψηφίσει. 

  (στ) Με απόφαση του Δ.Σ έχει οριστεί άτομο (από το προσωπικό του Ο.Σ.Μ.Α.Ν) 

που δεν είναι μέλος , και το οποίο έχει ως χρήστης θα έχει αυξημένα δικαιώματα εντός 

της εφαρμογής ηλεκτρ. Ψηφοφορίας. 

  

 6.6  Συλλογή και καταμέτρηση ψήφων  

 Η διαδικασία συλλογής και καταμέτρησης των έγκυρων ψήφων γίνεται αυτόματα από 

το σύστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η πλατφόρμα σταματά να δέχεται ψήφους 

την ώρα που έχει οριστεί και το σύστημα αρχίζει την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων 

ανά θέμα. Τα αποτελέσματα προστίθενται και σε αυτά της αυτοπρόσωπης (φυσικής 

παρουσίας) που ανακοινώνει η εφορευτική επιτροπή. 
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