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ΠΡΟ: 
Πρϊκτορεσ Μϋλη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΠΟΕΠΠΠ 

ΟΕΕΘ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε ΑΦΡΑΙΡΕΙΑΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

Αγαπητϋ ςυνϊδελφε, 

ςτισ 17 Υεβρουαρίου ϋχουμε εκλογϋσ ανϊδειξησ νϋων οργϊνων ςτο ωματεύο 

μασ και ςτισ ομοςπονδύεσ που ςυμμετϋχουμε (ΠΟΕΠΠΠ και ΟΕΕΘ). 

Σο ωματεύο μασ ϋχει τη δυνατότητα και το ϋχει αποδεύξει 

 να λύνει μικρϊ ό μεγϊλα προβλόματα ςυναδϋλφων 

 να ενημερώνει ϊμεςα όλουσ του ςυναδϋλφουσ 

 να καταθϋτει προτϊςεισ –λύςεισ 

 να κϊνει κεντρικϋσ ςυμφωνύεσ 

 να οργανώνει επιδοτούμενα ςεμινϊρια 

 να παρϋχει νομικϋσ και λογιςτικϋσ ςυμβουλϋσ 

 και γενικότερα,  να εύναι ςτο κϋντρο των εξελύξεων. 

 

Αλλά, 

το κρύςιμο διακύβευμα εύναι να αποκτόςουμε  φωνή και δύναμη ςτην 

ομοςπονδύα μασ, την ΠΟΕΠΠΠ,  που εύναι ο επύςημοσ διαπραγματευτόσ – 

ςυνομιλητόσ με τον ΟΠΑΠ και τουσ Δημόςιουσ Υορεύσ. 

Η απερχόμενη ΠΟΕΠΠΠ διαπραγματεύτηκε και αποδϋχτηκε την υφιςτϊμενη 

ςύμβαςη πρακτόρευςησ. 

Η απερχόμενη ΠΟΕΠΠΠ διαχειρύςτηκε όλα τα θϋματα που ανϋκυψαν τα πρώτα 

3 χρόνια εφαρμογόσ τησ ςύμβαςησ αυτόσ. Όλοι μασ ϋχουμε διαπιςτώςει τισ  

ατϋλειεσ, αςϊφειεσ και προβλόματα που εμφανύςτηκαν, με κυριότερο την μειωμϋνη 

προμόθειϊ μασ , τα αυξημϋνα λειτουργικϊ κόςτη και τα λογιςτικϊ λϊθη με τελευταύο 

παρϊδειγμα όςα ϋγιναν την Κυριακό 2 Υεβρουαρύου.  

Η νέα ΠΟΕΠΠΠ που θα προκύψει από τισ εκλογϋσ θα διαπραγματευτεύ με τον 

ΟΠΑΠ τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ να γύνουν οι επιχειρόςεισ μασ όχι μόνο 

βιώςιμεσ αλλϊ και κερδοφόρεσ. 

Η νέα ΠΟΕΠΠΠ θα διαπραγματευτεύ με τον ΟΠΑΠ το ύψοσ και τον τρόπο 

υπολογιςμού τησ προμόθειϊσ μασ. 

Η νέα ΠΟΕΠΠΠ θα διαμορφώςει το τοπύο των τυχερών παιχνιδιών ςτα 

πρακτορεύα μασ μϋχρι το 2030 που λόγει το μονοπώλιο. 

ε αυτόν τη νέα ΠΟΕΠΠΠ θϋλουμε να ϋχουμε ιςχυρή παρουςία και δυνατή 

φωνή. 
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Δεν αρκούν μόνο τα  ςτοιχειοθετημϋνα  επιχειρόματα – αναλύςεισ αλλϊ 

χρειϊζεται η μέγιςτη  δυνατή παρουςία αντιπροςώπων που τα υποςτηρύζουν. 

Ο αριθμόσ των πρακτόρων  που θα μασ αντιπροςωπεύςουν  ςτη Γ.. τησ νϋασ 

ΠΟΕΠΠΠ εξαρτϊται από τον αριθμό των μελών που θα ψηφύςουν ςτισ εκλογϋσ (για 

κϊθε 20 ψηφύςαντεσ αντιςτοιχεύ ϋνασ αντιπρόςωποσ). 

τόχοσ μασ εύναι να εκλϋξουμε το μϋγιςτο δυνατό αριθμό αντιπροςώπων. 

 

Η ςυμμετοχή ςου ςτισ εκλογέσ είναι απαραίτητη. 
 

Εύναι κατανοητό να ϋχουν ςυμμετϊςχει μϋχρι τώρα ςτισ εκδηλώςεισ του 

ωματεύου μασ μόνο όςοι όθελαν να ενημερωθούν ό μόνο όςοι εύχαν ελεύθερο 

χρόνο. 

Σώρα όμωσ ΟΛΟΙ πρέπει να ςυμμετάςχουμε. 
Ση Δευτέρα 17 Υεβρουαρίου οι μηχανέσ θα είναι κλειςτέσ από το πρωύ 

μϋχρι τισ 17:00. 

Για την καλύτερη διευκόλυνςό ςου  υπϊρχει η δυνατότητα να ψηφύςεισ και την 

Σρίτη 18 Υεβρουαρίου. 

ε αυτϋσ τισ δύο ημϋρεσ μπορούμε όλοι να βρούμε λύγο χρόνο και να ϋρθουμε 

ςτο ωματεύο να ψηφύςουμε. Δεν υπϊρχει καμία δικαιολογία παρϊ μόνο για  

όςουσ δεν ενδιαφϋρονται για το επϊγγελμϊ τουσ. 

Όλοι οι υπόλοιποι ςυμμετϋχουμε ςτισ εκλογϋσ Δευτϋρα 17 και Σρύτη 18 

Υεβρουαρύου. 

 

ΤΓ.  Μην περιμϋνετε να γύνουν “προεκλογικϋσ ςυγκεντρώςεισ” ούτε επιςκϋψεισ  ςτα 

πρακτορεύα με “ϋτοιμα” ψηφοδϋλτια. 

 

Πρόγραμμα  Αρχαιρεςιακήσ Γενικήσ υνέλευςησ 

Δευτέρα 17 Υεβρουαρίου από ώρα 10.00 έωσ  20.00 

Σρίτη 18 Υεβρουαρίου       από ώρα 12.00 έωσ 18.00. 
 

 

 

 

 

 

Για το Δ. τησ ΕΠΟκΜ 

 

       Ο Πρόεδροσ    Ο Γραμματϋασ 

Αναςτϊςιοσ Απιδόπουλοσ  Νικόλαοσ Κουγιουμτζόσ 

 
 
 

 


