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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12/3/2019 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015-2018 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Την Τετάρτη 4 Νοέμβρη 2015 ψηφίσαμε για τη συγκρότηση  Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβούλιου στο Συνεταιρισμό μας. Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα διενεργηθούν 
Αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού και του νέου Εποπτικού 
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενημερώσει τα μέλη του 
Συνεταιρισμού για τις ενέργειές  του την τριετία που μας πέρασε ώστε όλοι οι εταίροι να 
είναι ενήμεροι για τα πεπραγμένα είτε έρθουν στην Γενική Συνέλευσή μας, είτε δεν 
καταφέρουν να παραστούν. 

 Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Γενική Συνέλευσή μας θα γίνει τη Τετάρτη 
27/3/2019 και ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων 
ΣΤΑ.ΣΥ  (ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1 ). 

Σε περίπτωση ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ η συνέλευση θα επαναληφθεί τη Πέμπτη 4/4/2019 και 
ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ  
(ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1 ). 

Εάν και πάλι ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ  η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το 
καταστατικό με τα παρόντα μέλη τη Πέμπτη 11/4/2019 και ώρα 10.30 π.μ στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ  (ημιώροφο, πλατεία Λουδοβίκου 1 ). 

Συνοπτικά θα αναφέρουμε τους Τομείς Δράσης που στόχευσε η απερχόμενη Διοίκηση 
κατά τη διάρκεια της θητείας της. 

 Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων διαπιστώθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο πως η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων με νέες συνεργασίες και συνέργειες, η 
καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, ο εκσυγχρονισμός, η μείωση του κόστους 
λειτουργίας, η αύξηση των κερδών, η είσπραξη παλαιών οφειλών, η οργάνωση 
δράσεων αλληλεγγύης, η εκκαθάριση του μητρώου των μελών μας, και η 
παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων μας ήταν αδιαμφισβήτητοι στόχοι που 
έπρεπε να επιτευχθούν. 
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Αναλυτικότερα: 

➢ Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας μας. 

1)Με βάση το καταστατικό μας, το Αστικό Δίκαιο και σε συνεργασία με τον Νομικό 
μας σύμβουλο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Συνεταιρισμού,  
εκκαθάριση μερίδων των εταίρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σαφής αποτύπωση 
των πραγματικών εν ζωή μελών μας. 

2)Με σκοπό την απρόσκοπτη τροφοδοσία του πρατηρίου μας αγοράστηκε με ίδια 
κεφάλαια επαγγελματικό αυτοκίνητο ώστε η τροφοδοσία μας και οι υπόλοιπες δράσεις 
που είχαν σχεδιαστεί να μπορούν να πραγματωθούν, έτσι ώστε ο Συνεταιρισμός μας να 
μην εξαρτάται πλέον από εξωγενείς παράγοντες. 

➢ Δημιουργία διαδραστικού εμπορικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος για την 
αύξηση της κερδοφορίας και την εξυπηρέτηση των μελών μας.  

Στα πλαίσια αυτής της δράσης λειτουργήσαμε από την 1/10/2012 την ηλεκτρονική 
σελίδα του συνεταιρισμού μας www.prosypro.gr  όπου είναι ανηρτημένες πληροφορίες, 
ανακοινώσεις, οπτικό υλικό, το ιστορικό του Συνεταιρισμού, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι  
κλπ. Επίσης στην ηλεκτρονική μας σελίδα υπάρχει χώρος για συνεργάτες 
διαφημιζομένους δίνοντας έτσι ένα επιπλέον έσοδο στον Συνεταιρισμό. Στοχεύοντας  
όμως στην δημιουργία διαδραστικού εμπορικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος για 
την αύξηση της κερδοφορίας και την εξυπηρέτηση των μελών μας λειτούργησε σχεδόν 
ταυτόχρονα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπου το κάθε μέλος μπορεί να βλέπει τα 
προϊόντα που διαθέτουμε, τις τιμές τους και  τη διαθεσιμότητα τους ώστε να κάνει τις 
αγορές του συγκρίνοντας εύκολα και άμεσα τις τιμές μας με αυτές του ανταγωνισμού. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μας δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα 
Πρωτοβάθμιας και Νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία μετά από διαγωνισμό 
επιλέξαμε για τα μέλη μας, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφορίες και 
χρήσιμο υλικό για όλους . 

➢ Ανάπτυξη νέων συνεργασιών προς όφελος των μελών μας αλλά και όλων των 
συναδέλφων στη ΣΤΑΣΥ. 

 1)Σε αυτό το τομέα αναλάβαμε την πρωτοβουλία και μετά από  Δημόσια πρόσκληση  
και Διαγωνισμό, επιλέξαμε τα συμφερότερα και πληρέστερα προγράμματα 
Πρωτοβάθμιας και Νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία ισχύουν για όλα τα μέλη μας 
είτε είναι εργαζόμενοι, είτε συνταξιούχοι. 

2) Αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με υπηρεσίες τις οποίες εξασφαλίσαμε με εκπτώσεις 
και αφορούν τα μέλη μας αλλά και όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρία μας. 

3)Εμπλουτίστηκαν οι συνεργασίες μας με νέα συνεργαζόμενα καταστήματα και  
επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας ειδικές εκπτώσεις όπως π.χ. με την αλυσίδα τροφίμων 
Κρητικός, ειδικές προσφορές τηλεφωνίας με την εταιρία Vodafone, ειδικές τιμές από την 
εταιρία LENOVO μέσω  ηλεκτρονικού  εμπορίου, ειδικές τιμές από ΚΤΕΟ κλπ.  
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4) Τον Απρίλη του 2018 ήρθαμε σε μια κατ αρχήν συμφωνία με τον Προμηθευτικό και 
Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού ώστε μέσω κοινών 
συνεργειών τα μέλη των δύο Συνεταιρισμών να έχουν πολλαπλά οφέλη.   

➢ Νέες εμπορικές πρακτικές στο πρατήριο μας. 

 Στο πρατήριό μας εφαρμόσαμε νέα εμπορική πρακτική προσθέτοντας νέους κωδικούς 
προϊόντων, ενώ παράλληλα αφαιρέσαμε όλα τα δυσκίνητα προϊόντα και δημιουργήσαμε 
το «ράφι ευκαιρίας»  όπου ανά διαστήματα υπάρχουν προϊόντα ένα συν ένα δώρο χωρίς 
αυτή η προσφορά να είναι εμπορικού προμηθευτή, αλλά του Συνεταιρισμού μας για τα 
μέλη του.  

➢ Δράσεις Αλληλεγγύης και παρουσία σε φόρα.  

Αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε  συνεργασία με Σωματεία της Εταιρίας μας  ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω Δράσεις Αλληλεγγύης. 

1)Τον Απρίλη του 2016 πού ήταν σε έξαρση το προσφυγικό στο λιμάνι του Πειραιά, 
διαθέσαμε στην επιτροπή αλληλεγγύης Πειραιά, στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, υλικό 
ώστε να  διανεμηθεί στους πρόσφυγες. 

2) Τον Δεκέμβρη του 2017 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τους 
κατοίκους στο Δήμο Μάντρας και μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους από τον 
Δήμο Μάντρας αγοράστηκαν είδη καθαρισμού, γαλότσες, κλινοσκεπάσματα, ξηρά τροφή, 
ζυμαρικά, είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και παιχνίδια για τους  μικρούς κατοίκους 
της περιοχής, τα οποία και διανεμήθηκαν πόρτα-πόρτα ώστε να διασφαλιστεί η 
σωστότερη διασπορά στους πληγέντες. 

3)Τον Μάη του 2018 ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Δήμου Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας  αναφορικά με την ενίσχυση της Δομής παροχής συσσιτίου , αγοράστηκαν 
και διατέθηκαν 1020 κιλά τροφίμων. 

4)Τον Νοέμβρη του 2018 παραδόθηκαν στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, και σε συνεννόηση με 
τον Γενικό Διευθυντή του, τρόφιμα για να διανεμηθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται, 
λόγω της καταστροφής που υπέστη από τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ,το 
Λύρειο Ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνταν. 

4)Τον Σεπτέμβρη του 2017 συμμετείχαμε στο φόρουμ που διοργάνωσε  το Δίκτυο 
Κ.Α.Π.Α. και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου  έγινε συνάντηση  
εκπροσώπων  του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των Διεθνών Οργανώσεων της 
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε ένα διάλογο με τους ελληνικούς συνεταιρισμούς 
και τους δημόσιους φορείς που εργάζονται για μια άλλη πιο ανθρώπινη οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς. 

➢ Μείωση παγίων και γενικών εξόδων του Συνεταιρισμού.  

Στον τομέα αυτό επειδή τα γενικά έξοδα του Συνεταιρισμού έχουν ήδη από τις 
προηγούμενες παρεμβάσεις μας μειωθεί και η περεταίρω μείωσή τους ήταν σχεδόν 
ανελαστική, μειώσαμε κατά 20% τα διαχειριστικά μας κόστη ενώ σε συνεργασία με την 
Διοίκηση της Εταιρίας μας μπορέσαμε να μειώσουμε επιπλέον τα ετήσια έξοδά μας κατά 
περίπου 14000 ευρώ.  
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➢ Διεκδίκηση οφειλών παλαιών συνεργατών.  

    Ο Συνεταιρισμός μας είχε από 15ετίας  συνεργασία με εταιρίες τηλεφωνίας οι οποίες 
ενεργώντας κακόπιστα καταπάτησαν τα συμφωνητικά συνεργασίας τους με αποτέλεσμα 
να ζημιώσουν τις χρήσεις μας. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενεργώντας νομίμως, και  για 
να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών μας αποφάσισε να συγκεντρώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία,  και σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο κατέθεσε αγωγές 
διεκδίκησης για αυτά τα ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έκδοση δύο 
αποφάσεων που αφορούν τα εν λόγω ποσά. Πρωτόδικα η μία απόφαση που αφορά ύψος 
διεκδίκησης 11.000 ευρώ περίπου απορρίφτηκε, ενώ η δεύτερη που αφορά ύψος 
διεκδίκησης 110.000 ευρώ περίπου έγινε δεκτή και δικαίωσε τον Συνεταιρισμό μας.   

➢ Είσπραξη παλαιών οφειλών μεριδιούχων και δημιουργία περιβάλλοντος και 
κανόνων που δεν επιτρέπουν πλέον την επανάληψη του φαινομένου.  

    Το συγκεκριμένο πρόβλημα ταλανίζει τον Συνεταιρισμό μας εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Το πρώτο που έγινε για  να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο φαινόμενο δεν θα 
επαναληφτεί στο μέλλον, ήταν η οριοθέτηση πιστωτικών ορίων και η συνεχής 
παρακολούθηση των λογαριασμών των μελών ώστε η πιστωτική εικόνα του καθενός μας 
να είναι στο ύψος που πρέπει χωρίς υπερβάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ανάλογα προβλήματα.  

   Στο ζήτημα της είσπραξης των παλαιών οφειλών από μέλη μας αποφασίστηκε μέσα 
από δημοσιεύσεις και προσωπικές επαφές να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια καλής 
πίστης πριν ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε το  
Δ.Σ των Συνταξιούχων μας για τη βοήθεια και την υποστήριξη του σε αυτό το ζήτημα 
καθώς και την εφημερίδα  «Ηλεκτρικός». Οι ενέργειες αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα ενώ 
το 2015 οι μικτές καθυστερούμενες οφειλές ήταν περίπου 111.000 ευρώ, σήμερα να 
είναι περίπου 72.000 ευρώ, ενώ το καθαρό υπόλοιπο ανέρχεται σε 47.000 ευρώ 
περίπου από 71 μεριδιούχους οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, την 
είσπραξη των οποίων  η επόμενη Διοίκηση του Συνεταιρισμού μας πρέπει να 
διεκδικήσει.  

   Όλα τα προαναφερόμενα έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς ο 
Συνεταιρισμός μας μετά από χρόνια μπαίνει πλέον σε κερδοφορία και από αυτή τη 
χρήση μπορούμε να κάνουμε αποσβέσεις ζημιών προηγουμένων ετών. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

   Σε μια 4σελιδη ανακοίνωση δεν μπορεί να γίνει αναλυτική περιγραφή του Διοικητικού 
Απολογισμού, ούτε  απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που τυχόν έχουν τα μέλη μας. Για 
αυτό τον λόγο η παρουσία όλων στην Γενική μας Συνέλευση είναι απαραίτητη, ώστε να 
ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα πεπραγμένα . 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       Κ. Κωνσταντόπουλος                                                                           Η. Πλώτας       


