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ΓΑΛΑΝΗΣ: Συνάδελφοι, με το άρθρο 19 του Καταστατικού μας κηρύσσω την
έναρξη εργασιών και θα πρέπει να εκλέξουμε το τριμελές προεδρείο που είναι της
Γενικής Συνέλευσης. Θέλει κάποιος κύριος να αυτοπροταθεί για πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης; Θέλει κάποιος; Εγώ προτείνω για πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης τον κ. Χαστά Δημήτριο. Τον κάνετε αποδεκτό; Ελάτε, κ. Χαστά.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ: Θα το δει ο πρόεδρος. Πάνω από 98 άτομα είναι αυτή τη στιγμή.
Προτείνω για Αντιπρόεδρο τον κ. … Αλέκο. Τον κάνετε δεκτό; Ορίστε; Έχεις δουλειά
δύο η ώρα; Θα έχουμε τελειώσει. Ωραία, τον κ. Κισαπίδη Κωνσταντίνο τον κάνετε
δεκτό; Πολύ ωραία, ελάτε, κ. Κισαπίδη. Και τον κ. Δημάκο Κώστα. Πολύ ωραία.
Ανεβείτε.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Κ. Χαστά, προτείνω, επειδή είναι το θέμα Νο1 τροποποίηση του
καταστατικού να το αφήσουμε προς το τέλος μην τυχόν έχουμε πιάσει την απαρτία
που χρειάζεται, το μισό συν ένα και να πάμε να μπούμε στα αμέσως επόμενα
θέματα. Αν υπάρχει απαρτία, το κάνουμε, αν δεν υπάρχει, δεν το κάνουμε, αυτό
είπαμε. Όποιος θέλει να λάβει τον λόγο, και ο πρόεδρος, όποιος έχει ένσταση αν
υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό ας σηκωθεί επάνω και ας κάνει και
καταμέτρηση να πάει μόνος του να τα μετρήσει να δει πόσα άτομα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το Καταστατικό είναι η 3η Συνεδρίαση, άρα λοιπόν
απαιτείται για να έχει απαρτία το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, έτσι
δεν είναι;
ΓΑΛΑΝΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για να μην υπάρχουν αντιδράσεις...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να βάλουμε κάποιον να τα μετρήσει άλλη μια φορά και να
προχωρήσουμε; Βούλα, μπορείς να τους μετρήσεις; Όχι, δεν υπάρχει. Σου
αναθέτουμε εσένα, Βούλα, μέτρησέ τους. Ωραία, Βούλα, εσύ, μέτρησέ τους.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν αμφισβήτησα τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βούλα Αργυροπούλου, μέτρησέ τους.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι και 4 ονόματα από το Ληξιαρχείο με εντολή διευθυντή. Δεν
μπορεί να κλείσει το Ληξιαρχείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ακούστε, Βούλα Αργυροπούλου , μέτρησέ τους σε
παρακαλώ. Η παρουσία είναι εντάξει; Ωραία, κατά συνέπεια, το Προεδρείο όρισε τη
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συναδέλφισσα να μετρήσει, σύμφωνα λοιπόν και με την καταμέτρηση την καινούρια
που έγινε υπάρχει παρουσία, 127, έρχονται και άλλοι, κατά συνέπεια σύμφωνα με
το Άρθρο 16 το οποίο απαιτείται την παρουσία του 1/5 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών υπάρχει απαρτία και ξεκινάμε κανονικά με τα θέματα της
Γενικής Συνέλευσης όπως έχουν οριστεί.

1ο Θέμα ΗΔ
Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Προτείνω, Πρόεδρε, μου δίνετε λίγο τον λόγο; Προτείνω στο Σώμα,
επειδή βλέπω και έρχονται και άλλοι και θα έρθουν και άλλοι, αυτό το... να πάρει
απόφαση η Γενική Συνέλευση να το βάλουμε τελευταίο θέμα μην τυχόν έχουμε
πιάσει την απαρτία για να το συζητήσουμε στο τελευταίο θέμα για να γίνει η
τροποποίηση.
Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά αν θα είναι τα 300 τόσο που ορίζονται το
συζητάμε. Μόνοι μας εδώ ως Προεδρείο το έχουμε αποσύρει δύο φορές γιατί δεν
πληρούμε την απαρτία που χρειάζεται για την τροποποίηση του κατασταστικού.
Τώρα τι λέει η κα Καψοκόλη, ορθώς το λέει. Μπορούμε; Συμφωνείτε με απόφαση
Γενικής Συνέλευσης, το λέει, μπορούμε να ορίσουμε τα πάντα. Δεν θα το
συζητήσουμε αν δεν έχουμε, είπαμε, το ξαναλέω, ξέρεις ελληνικά; Αν θα έχουμε τον
απαιτούμενο αριθμό, το συζητάμε. Αν δεν έχουμε, δεν το συζητάμε. Συμφωνείτε; Στο
Νο 1 που ήταν να πάει το τελευταίο θέμα; Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω, Πρόεδρε,
της Γενικής Συνέλευσης. Τρέξε το λιγάκι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Μισό λεπτό, Πρόεδρε, μην φωνάζεις. Για να ξέρουν οι
συνάδελφοι τι έχουν αποφασίσει πρέπει να είναι ενημερωμένοι, και πιθανώς δεν
γνωρίζουν. Σύμφωνα, λοιπόν,

με το Άρθρο 40 του Καταστατικού για την

τροποποίησή του απαιτείται απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη
διάλυση του Συλλόγου παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση για την απαρτία της
οποίας απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα τουλάχιστον των ταμειακά
τακτοποιημένων μελών. Για να παρθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των ¾ από
τα παρόντα μέλη. Από τα παρόντα μέλη. Τα 3/4 , λοιπόν, από τα παρόντα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης. Αυτά για ενημέρωσή σας.
Άννα, δεν υπάρχει θέμα για συζήτηση. Πάμε στο 2ο θέμα.
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2ο Θέμα ΗΔ
Έλεγχος και Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2017.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Ο απολογισμός του Συλλόγου μας για την περίοδο από 01/01/2017 έως
31/12/2017. σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας, Άρθρο 16, §1 όπως
ισχύει έως και σήμερα σας παρουσιάζουμε την παραπάνω έκθεση η οποία αφορά
τον διοικητικό απολογισμό του Συλλόγου μας.
Έκθεση διοικητικού απολογισμού. Συνεχίζοντας με ευθύνη την προεδρία του
Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά ο σύλλογος πλέον λειτουργεί και διοικείται
εντός των προβλεπόμενων διατάξεων του καταστατικού του και εντός ενός υγιούς
συνδικαλιστικού πλαισίου με την τακτική σύγκληση γενικών συνελεύσεων για τη
σωστή και διάφανη λειτουργία του όπως γίνεται και σήμερα. Ο Σύλλογός μας
κατάφερε και έκλεισε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, έκλεισε τη διαδικασία καταβολής
των χρημάτων του έναν χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε τον σύλλογό μας εδώ και
πάρα πολλά χρόνια καταβάλλοντας σε έκαστο από τα μέλη του το ποσοστό των
31,03. Επίσης απέστειλα όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον εισαγγελέα για το τι
μέλλει γενέσθαι.
Όπως είχε αποφασιστεί στην 3η έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Δεκεμβρίου όπου
ενημερώθηκαν τα μέλη ότι το εναπομείναν υπόλοιπο του ταμείου δεν επαρκεί για
την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων και αποφασίστηκε πλειοψηφικά όπως
καταβληθεί σε έκαστο δικαιούχο το ποσοστό του 31,03 που ισοδυναμεί στην
αναλογία του υπάρχοντος σήμερα ποσού.
Ο σύλλογος κατά τη διάρκεια του έτους 2017 προέβη στις κάτωθι ενέργειες. Αύξηση
των ... μελών με ... της εγγραφής κατά 120 περίπου άτομα. ... Είχαμε
συνταξιοδοτήσεις 14 μελών, διαγραφές 4 μελών, 3 θανάτους και 3 μεταθέσεις που
πήγαν σε άλλον σύλλογο. 3 μετακινήσεις που έφυγαν από τον Δήμο Πειραιά και
πήγαν αλλού.
Καταγράφηκαν όλα τα νέα μέλη του συλλόγου. Ενημερώθηκαν και τηρούνται τα
βιβλία των Μητρώων Μελών. Ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο Μητρώου
Μελών. Τηρείται αρχείο πρωτοκόλλου. Τηρείται μηνιαίο αρχείο μελών και
διασταυρώνεται ... με το Τμήμα Μισθοδοσίας και τις πιστώσεις λογαριασμών στην
τράπεζα. Λειτουργούν e-mail και σελίδα ενημέρωσης στο Facebook. Αυξήθηκε ο
αποθηκευτικός χώρος της σελίδας του συλλόγου που ενημερώνει σε καθημερινή
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βάση για αποδοτικότερη ενημέρωση των μελών μας. Ευελπιστούμε να αποτελέσει
συνδετικό κρίκο για όλα τα μέλη μας. Έχουμε φτιάξει, μπορεί μερικοί από εσάς να το
ξέρετε, εδώ και τρία χρόνια, μία ιστοσελίδα, και όχι blog, το ξανατονίζω, η οποία
πρέπει να μπείτε γιατί αξίζει τον κόπο να την δείτε. Αποστέλλονται καθημερινά email προς ενημέρωση όλων των μελών τόσο για τις δράσεις του συλλόγου όσο και
για θέματα συμμετοχής στα δρώμενα της κοινωνίας μας. Γίνονται αναρτήσεις στο
διαδίκτυο όλων των προσφορών, παροχών και ανακαινίσεων του συλλόγου.
Ενημερώνεται

η

Δημοτική

Αρχή

για

τα

προβλήματα

των

μελών

μας.

Συγκεντρώνονται νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι και
τηρείται σχετικό αρχείο στον σύλλογο.
Τηρείται αρχείο με όλα τα έγγραφα του συλλόγου, εισερχόμενα, εξερχόμενα και
κατά το έτος του 2017 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και 3 έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Και μία τακτική γενική συνέλευση, οι
οποίες και μαγνητοφωνήθηκαν, απομαγνητοφωνήθηκαν και τηρήθηκε στο αρχείο
των επισήμων πρακτικών του Δ.Σ. και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων.
Επίσης κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν δύο συνελεύσεις όλων των
προεδρείων των συλλόγων σωματείων στον Δήμο Πειραιά. Με πρωτοβουλία δική
μας, σας το ξαναλέω να ενημερωθείτε γιατί κάθε Χριστούγεννα, μάλλον, όταν
κόβουμε την πίτα εύχεται ο δήμαρχος και λέει για την ενοποίηση των συλλόγων, έχει
γίνει, έχουμε κάνει με πρωτοβουλία δική μας όπως σας ανέφερα και πριν έγινε μία
γενική συνέλευση στο σωματείο, εμείς την ονομάσαμε, για να μπορέσουμε να
βρούμε μία σύγκλιση για την ενοποίηση των συλλόγων. Ήδη θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά το προεδρείο του συλλόγου που είχαν ... ήδη έχουν έρθει εδώ
σε εμάς προσωπικά και τον πρόεδρο τον κ. Παπασταμάτη και τον κ. Παναγάκο και
όλα τα υπόλοιπα, τον κ. ...πουλο, και όλα τα υπόλοιπα, τον κ. Γεράκη, τώρα όλους
εδώ που σας βλέπω, τον κ. Κεσαπίδη. Με τα άλλα σωματεία που ... ο κ. Κατσιάπης,
εντάξει, κ. Κατσιάπη, τα άλλα σωματεία που δεν βρήκαμε σύγκληση θα σας πω τι
προτείνουμε. Το σωματείο της κυρίας που λέει μονίμων και αορίστου χρόνου που
αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος η κα Ατζιώτη, προτείνει να κλείσει αυτός ο σύλλογος
που είναι από το 1931, όπως και το σωματείο που είναι ο κ. Κιττάκος και να
φτιάξουμε έναν νέο από την αρχή. Και όπως είχε συζητηθεί σε παλιότερη γενική
συνέλευση είχατε πει ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτός ο σύλλογος που είναι
αρχαιότερος και όσοι θέλουν να έρθουν να γραφτούν και είχαμε προτείνει εμείς,
ελάτε να γίνει, να έρθετε σε εμάς, να δεσμευτούμε ότι θα πάμε για εκλογές μέσα σε
7

τρεις μήνες και το πρώτο προεδρείο που θα βγει θα είναι αντιπροσωπευτικό από
όλους τους συλλόγους που θα έρθουν.
Δυστυχώς αυτά τα δύο σωματεία, σύλλογοι-σωματεία, δεν το δέχονται και θέλουν
την κατάργηση αυτού του συλλόγου η οποία αυτοί ανήκαν σε αυτόν τον σύλλογο και
αυτοί ήταν που έφυγαν και έφτιαξαν τα δικά τους πηγαδάκια. Ο ένας ο σύλλογος
είναι 110 μέλη, 108 μέλη και ο άλλος είναι 78. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας έχει
630 και ευελπιστούμε να το φτάσουμε 800. Εγώ ... μάλλον σας ενημερώνω και λίγο
να το σκεφτείτε. Κρίνετε ορθό εσείς να διαλύσουμε έναν σύλλογο των 630 ατόμων
για να συμφωνήσουμε με δύο σωματεία που αυτά έφυγαν από εδώ πέρα, έκαναν τη
διάσπαση, των 70 και των 110 ατόμων; Έτσι απλά. Το βάζω στη θύμησή σας, και
στο σκεπτικό σας για να το θυμάστε.
Συνεχίζω. Αρχειοθετήθηκαν όλα τα Δ.Σ.. Δημοσιοποιήθηκαν όλα τα Δ.Σ. και οι
γενικές συνελεύσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου για περισσότερη διαφάνεια
λειτουργίας του. Ο καθένας μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα, να μπαίνει εκεί που λέει
πρακτικά, είτε του Δ.Σ. είτε της γενικής συνέλευσης, να ενημερώνεται και άμα θέλει
μπορεί να το κατεβάσει και να το έχει στα χέρια του.
Έδιωξε ... και δεν χρωστάει ο σύλλογος για το έτος 2017. Έχουμε ενεργό δράση με
την ΠΟΕ-ΟΤΑ στα συνδικαλιστικά όργανα. Συμμετείχαμε σε 4 πορείες, απεργίες, 2
στάσεις εργασία και συμμετείχαμε τον Μάιο του 2017 σε μεγάλη κινητοποίηση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Παρέχουμε σε
καθημερινή βάση συνεχή ενημέρωση για θέματα συνδικαλιστικά, εργασιακά και
φοροτεχνικά και έχουμε λάβει μέρος σχεδόν σε όλες τις δράσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ και της
ΑΔΕΔΥ. Ακόμη και πιο συγκεκριμένα πραγματοποίησε 3 γενικές συνελεύσεις. Τις
08/03 η Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 12/04 η εορταστική Γενική Συνέλευση όπου
πληρώθηκαν 100 δωροεπιταγές των καταστημάτων ... στα μέλη μας, και
μοιράστηκαν κρασιά σε όλα τα μέλη. Στις 23/11/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
όπου για πρώτη φορά έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό, και δεν θέλω να σταθώ,
στις 24/11 που είναι εδώ ο εκπρόσωπος του προηγούμενου προεδρείου έγινε
έκτακτη γενική συνέλευση για να ορίσουμε εφορευτική επιτροπή και για πρώτη φορά
στα χρονικά αυτού του συλλόγου έγιναν εκλογές για την εφορευτική επιτροπή, που
δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και πήγαμε έτσι με απόλυτη διαφάνεια και με δικαστικό
αντιπρόσωπο για τις εκλογές για να εκλεχτούν αντιπρόσωποι του συλλόγου μας με
το ... της ΠΟΕ-ΟΤΑ που θα γίνει τώρα τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου.
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Επίσης, αρχές του έτους ’17 ο σύλλογος πραγματοποίησε την κοπή της πίτας για το
νέο έτος όπου μεταξύ των άλλων βραβεύτηκαν 16 τέκνα μελών του συλλόγου που
πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
έλαβαν χρηματικό έπαθλο επιταγής ύψους 100,00€ καθώς και αναμνηστική
πλακέτα.
Βραβεύτηκε η Διεύθυνση Πρασίνου για τα έργα πρασίνου για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του Δήμου Πειραιά. Ο σύλλογος προέβη και
σε διάφορες άλλες ενέργειες που αφορούσαν στο γενικό σύνολο των εργαζομένων
του δήμου το 2017 όπως πρωτοστατήσαμε δυναμικά τον Μάιο και τον Ιούνιο για
τους συναδέλφους των οκτάμηνων συμβάσεων καθώς και των συναδέλφων των ...
παιδικών σταθμών όπως προείπα με ... για ... πορείες συγκεντρώσεις. Έγινε μεγάλη
προσπάθεια από τον προηγούμενο χρόνο να βρεθούν στοιχεία για τους δικαιούχους
του επιδόματος των 176,00€. Βρήκαμε τους δικηγόρους που είχαν οριστεί από τον
σύλλογό μας οι οποίοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δικαστικές διεκδικήσεις όχι
μόνο από τον σύλλογό μας αλλά και από όλους τους υπόλοιπους συλλόγους.
Έγιναν συναντήσεις πρώτα στον σύλλογό μας από όλους τους δικηγόρους όλων
των συλλόγων με την Νομική Υπηρεσία του δήμου μας, παρουσία μας για μια ενιαία
δράση. Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον δήμαρχο και με την
αντιδήμαρχο οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία και με όλους τους δικηγόρους
των συλλόγων μας προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Αποφασίστηκε από τη μεριά
της Δημοτικής Αρχής να ζητηθεί αναβολή της εκδίκασης στον Β’ βαθμό μήπως και
βρεθεί λύση. Δυστυχώς το χρονικό διάστημα των αναβολών έχουν λήξει προ
πολλού, έληξαν από τον Οκτώβριο και μετά οι οποίες ... στον Β’ βαθμό και χάθηκαν
εξ ολοκλήρου ... συνάδελφοι.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και κατάθεση των
θέσεων και απόψεων του συλλόγου για χορήγηση υπηρεσιών στα ΚΕΠ, το οποίο το
καταθέσαμε, συνάδελφοι. Πλέον από τον καινούριο χρόνο παίρνουν ... και τα ΚΕΠ.
Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στον Δήμο Πειραιά που κατέθεσε αγωγή για
δικαστικές διεκδικήσεις του 13ου και 14ου μισθού. Επίσης, πραγματοποιήθηκε για 2η
συνεχόμενη χρονιά η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του συλλόγου μας για τον τέκνο
των μελών μας στον παιδικό σταθμό «Ζαβολάκια» τα οποία ήταν όλα δωρεάν. Μετά
την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας και συγκεκριμένα που
αφορούσαν τις ειδικότητες που μπαίνουν στο ανθυγιεινό επίδομα έγιναν πολλά
παράπονα από συναδέλφους και πρωτοστατήσαμε με συναντήσεις ... που υπήρξε
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το πρόβλημα όπως των παιδικών σταθμών, του πρασίνου, των ηλεκτρολογικών
μηχανολογικών όπου και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων για την
άψογη συνεργασία μαζί μας και συγκεκριμένα την κα Βασίλενα, το Πράσινο, καθώς
και από το ηλεκτρολογικό τον κ. Περίχη.
Ακόμα, πιέσαμε την Ομοσπονδία με ερωτήματα και διευκρινίσεις για τη χορήγηση
του ανθυγιεινού επιδόματος για τους δεντροκηπουρούς και για τους ψυκτικούς και η
Ομοσπονδία με τη σειρά της το υπουργείο. Είμαστε περήφανοι, συνάδελφοι, που με
τα δικά μας ερωτήματα αποσαφηνίστηκαν τα θολά σημεία για τις αναφερόμενες
ειδικότητες που σας ανέφερα πριν, όπως οι δεντροκηπουροί. Από τα δικά μας
ερωτήματα γιατί όπως γνωρίζετε εσείς που είσαστε δεντροκηπουροί ήταν Υ.Ε.
εργάτης πρασίνου που δεν μπορούσαν να το πάρουν.
Ακόμα, ... του συλλόγου σε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και της
μειοψηφίας και σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να λυθεί το πρόβλημα
των συναδέλφων μας το οποίο ήταν ένα μη μέλος του συλλόγου μας για το δάνειο
που είχαν πάρει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπου φαινόταν να
οφείλεται μεγάλο ποσό παρότι οι παρακρατήσεις γίνονταν κανονικά από τη
μισθοδοσία τους, το οποίο και λύθηκε με επιτυχία.
Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τη συνένωση των
συλλόγων μας, αυτά που σας είπα, και επίσημα να το αναφέρουμε, ότι τα μέλη του
σωματείου του δήμου ... προσχώρησαν τον Ιούνιο του ’17 στον σύλλογό μας
κατόπιν απόφαση τους Διοικητικού Συμβουλίου τους το οποίο να ευχαριστήσουμε,
τα είπα, να μην τα ξαναπώ.
Ακόμα ο σύλλογός μας παραχώρησε τον χώρο του και τα οπτικοακουστικά μέσα
που διαθέτει προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την ανακύκλωση των
... συσκευών από την ανάδοχο εταιρεία που είχε κλείσει σύμβαση με τη Δημοτική
Αρχή ... από Διεύθυνση του δήμου μας. Μέλημα επίσης ... συλλόγους σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας ήταν η οικονομική, και είναι, η
οικονομική ανακούφιση των μελών μας και των οικογενειών αυτών μέσω παροχών,
οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω.
Παραχωρήθηκαν

δωρεάν

στη

Διεύθυνση

Καθαριότητας

γάντια

για

τους

εργαζόμενους λόγω μη έγκαιρης διεξαγωγής προμήθειας. Ήταν ένα διάστημα που η
Καθαριότητα δεν είχε προλάβει να γίνει προμήθεια με την αλλαγή των νόμων και δεν
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υπήρχαν γάντια. Τα αγόρασε ο σύλλογος και προμήθευσε τη Διεύθυνση
Καθαριότητας για τρεις μήνες. Εξασφαλίσαμε ... 10% για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των
υπαλλήλων των μελών μας. Μειωμένη είσοδο σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις.
Συνεργασία εκ νέου με την εταιρεία Λύσεις ΕΠΕ για διεκπεραίωση συντάξεων και
νομικών υποθέσεων των μελών μας. Προγράμματα voucher ηλικίας 29-64 με το
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για τα άνεργα μέλη των
οικογενειών των μελών μας. Έκδοση καρτών απεριορίστου διαδρομών σε
συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ με έκπτωση για τα μέλη μας. Συνεργασία με τον
προμηθευτικό οργανισμό ναυτικού για την είσοδο των μελών μας. Με την έκδοση
κάρτας, για να αγοράσουμε ειδικές τιμές σε πολλά καταναλωτικά αγαθά του εν λόγω
οργανισμού. Έκδοση καρτών μελών του συλλόγου προκειμένου να λαμβάνουν τόσο
σε ισχύουσες και μελλοντικές συνεργασίες που εξασφαλίζει ο σύλλογός μας.
Ειδικά μειωμένα πακέτα προσφορών σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία για τα μέλη
μας και τους συγγενείς με σκοπό την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών.
Συνεργασία με την παιδική κατασκήνωση ... για τις οικογένειες των μελών μας.
Είχα πει και σε παλιότερη γενική συνέλευση ότι ο σύλλογος λειτουργεί εδώ και
περίπου τώρα 3 χρόνια και προσπαθεί να είναι ανταποδοτικός προς τα μέλη του, το
οποίο θα κάνουμε και σήμερα, το οποίο κάθε φορά προσπαθούμε να το κάνουμε.
Πιστεύουμε

ότι

θα...

μάλλον

όχι

πιστεύουμε,

είμαστε

σίγουροι

ότι

θα

εξακολουθήσουμε και το 2018 θα είμαστε το ίδιο δραστήριοι και ενεργοί
προσφέροντας περισσότερη ενημέρωση, παροχές και δράσεις προς εσάς.
Κλείνοντας θα ήθελα από την καρδιά μου μέσα να σας ζητήσω περισσότερη
συμμετοχή. Περισσότερη συμμετοχή. Είτε στις δράσεις μας, είτε στις γενικές
συνελεύσεις που κάνουμε. Αυτά δεν αφορούν τον γείτονα ή απέναντι. Αφορούν εμάς
τους ίδιους. Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τελείωσες, Πρόεδρε; Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε, λοιπόν.
Θα ψηφίσουμε; Ωραία. Προχωρούμε στην έγκριση ή μη του ελέγχου και της
έγκρισης του διοικητικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου
μας. Οι συνάδελφοι που ψηφίζουν υπέρ σας παρακαλώ πολύ.... Υπάρχει
τοποθέτηση.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η χρονιά για την οποία γίνεται ο
διοικητικός απολογισμός του Σωματείου μας αφορά ένα χρονικό διάστημα που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία επίθεση στη ζωή μας και στα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματά μας. Αντιδραστική αξιολόγηση, χτύπημα του δικαιώματός
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μας στην απεργία, άρση των πλειστηριασμών, νέα μέτρα από τον αντιδραστικό
προϋπολογισμό

του

’18.

αποφάσεις

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου

για

τους

παρατασιούχους συμβασιούχους συναδέλφους μας που προχθές την Παρασκευή
δυστυχώς απολύθηκαν. Η συμμετοχή στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων
του συλλόγου σε αυτήν την ισχυρή επίθεση εναντίον μας αποτελεί για εμάς ως ΔΑΣ
κριτήριο για να κριθεί κάθε συνδικαλιστική δύναμη που συμμετέχει στο Δ.Σ. του
συλλόγου

μας.

Αλήθεια,

συναδέλφισσες

και

συνάδελφοι,

στον

διοικητικό

απολογισμό δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για την αντιδραστική αξιολόγηση. Γιατί αυτό;
Μήπως γιατί συμφωνούν με την πρόταση που κατέθεσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ΚΕΔΕ και
επιχειρείται το καλοκαίρι να ξαναμπεί πάλι από το παράθυρο; Ούτε λέξη για τις
πανελλαδικές απεργίες του Δεκέμβρη για να μην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα
με τον προϋπολογισμό του ’18. ούτε λέξη για την κατάργηση του δικαιώματος στην
απεργία και για τις κινητοποιήσεις που έγιναν στις 15 του Γενάρη που συμμετείχαν
εκατοντάδες εργαζόμενοι.
Και αντί να συμμετέχουν ο δικός μας σύλλογος στην 24ωρη πανελλαδική απεργία
που προτείναμε ως ΔΑΣ στο συμβούλιο, αρκέστηκαν σε μία 3ωρη στάση εργασίας
όπως

είχε

προτείνει

η

ΠΟΕ-ΟΤΑ

υπονομεύοντας

κάθε

δράση

για

να

υπερασπιστούμε το ισχυρότερο όπλο που έχουμε ως εργαζόμενοι. Η πλειοψηφία
του Δ.Σ. μιλάνε για τους αγώνες τους, για τους αγώνες για τους συμβασιούχους
συναδέλφους όταν εδώ και χρόνια κωλυσιεργούν την ισότιμη συμμετοχή τους στη
συνδικαλιστική δράση μέσα από το σωματείο μας όχι μόνο να είναι εγγεγραμμένη
αλλά να έχουν και το δικαίωμα να ψηφίζονται.
Στην απεργία στις 12 Γενάρη το σωματείο μας δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει
την επαίσχυντη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που πέρασε και απαγόρευε ρητά τις
σχέσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και βάζει επιπλέον εμπόδια ακόμα και στην
παραμονή στη δουλειά μέσα από τη δικαστική οδό. Την προηγούμενη βδομάδα
έγιναν δύο δικαστήρια στον Πειραιά όπου έδειξε αυτό το πράγμα. ούτε λέξη στον
διοικητικό απολογισμό για το πώς θα οργανώσουμε την πάλη μας παίρνοντας
υπόψη την πρωτοβουλία σωματείων και ομοσπονδιών του Δημοσίου για ξεπάγωμα
των κλιμακίων χωρίς η όποια αύξηση να απορροφάται από την προσωπική διαφορά
αναγνωρίζοντας τις προϋπηρεσίες του ’16 και του ’17 που με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ
δεν αναγνωρίζεται. Η μισθολογική ωρίμανση το Δ.Ε και Υ.Ε. να γίνεται σε δύο
χρόνια και όχι σε 3 χρόνια όπως γίνεται σήμερα καθώς και επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού.
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Συνάδελφοι, ο ρόλος του σωματείου κρίνεται από το πόσο παλεύει καθημερινά για
την υπεράσπιση των συμφερόντων μας, πώς αντιμετωπίζει άμεσα κάθε επίθεση στα
δικαιώματά μας, κινητοποιεί τους εργαζόμενους με αιτήματα, πάνω στις σύγχρονες
ανάγκες που έχουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Εμείς θέλουμε ένα σωματείο που
θα παλεύει για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. θα παλεύει ενάντια στην
υποστελέχωση και την επιχειρηματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Θα
παλεύει ενάντια στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών και στο επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας καθώς και την επέκτασή τους και σε άλλους κλάδους. Θα είναι
ενάντια σε ιδιωτικοποιήσεις Υπηρεσιών καθώς και στην αντιδραστική αναθεώρηση
του Καλλικράτη. Θα μπαίνει μπροστά στον αγώνα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
σε όλους τους χώρους δουλειάς. Και εδώ να πούμε ότι είμαστε σαν ΕΔΑΣ τελείως
αντίθετοι στο να παίζει ο σύλλογος τον ρόλο του εργοδότη και να παίρνει γάντια και
φαρμακευτικό υλικό σε Υπηρεσίες όπου οι εργοδότης μας είναι υπεύθυνος γι’ αυτά.
Αντί να τα απαιτήσουμε από τον δήμαρχο ο εργαζόμενος να βάζει το χέρι στην
τσέπη του με τη συνδρομή του για να τα αγοράσει.
Τέλος, ένα σωματείο που θα παλεύει για καλύτερες συνθήκες εργασίες ακατάλληλο
με άθλιες συνθήκες εργασίας στο γκαράζ, ένα δημαρχείο με τεράστια προβλήματα,
ελλιπή καθαριότητα, ελλιπή προσωπικό, χαλασμένα μηχανήματα και άλλα.
Παιδικοί σταθμοί κάθε Σεπτέμβρη που τρέχουμε για να γίνει προκήρυξη για
προσωπικό αντί να είναι έτοιμοι από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Άβαφα κτίρια,
οικοσυσκευές χαλασμένες που δεν γίνεται αντικατάσταση. Μία τραγική κατάσταση
σε όλο το δήμο που αν θέλετε έχει να κάνει και με το ότι υπάρχουν και 5 σωματεία
στον δήμο μας που το καθένα κοιτάει το μαγαζάκι του και πώς θα είναι καλύτερο
από το άλλο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σωματείο που σε αυτό θα
ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι μόνιμοι και συμβασιούχοι, με τα ίδια δικαιώματα.
Γι΄ αυτό, συνάδελφε, τελειώνοντας εμείς λέμε ότι οι σημερινές μας ανάγκες, οι δικές
μας και των οικογενειών μας δεν χωράνε στα εκπτωτικά κουπόνια της πλειοψηφίας
του Δ.Σ., γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να σας καλούμε να ενισχύετε τη ΔΑΣ-ΟΤΑ να
ξεπεραστούν φόβοι και αυταπάτες για τον ρόλο αυτών των συνδικαλιστικών
δυνάμεων ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο για εμάς χωρίς τη δική μας
συμμετοχή, τόσο στις διαδικασίες του σωματείου μας όσο και στον σχεδιασμό
αγωνιστικών κινητοποιήσεων με προβληματισμό τις αιτίες που γεννούν τα
προβλήματά μας. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζουμε τον σημερινό διοικητικό
απολογισμό.
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Σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα να έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Συνάδελφοι, να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο για την
τοποθέτησή μας.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Ακούσαμε την εκπρόσωπο της ΔΑΣ και μάλλον δεν είδε τον τίτλο που
συζητάμε. Είναι διοικητικός απολογισμός του έτους 2017. ’17. Αυτά που ανέφερε τον
Ιανουάριο και τα λοιπά και τη στάση εργασίας μιλάει για το ’18. Θα έρθει του χρόνου
να μας τα πει αυτά, όχι τώρα.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το πρόβλημα είναι ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : ...σε συζητήσεις μεταξύ μας, γιατί η διαδικασία δεν θα
προχωρήσει.

Ολοκληρώθηκαν

οι

τοποθετήσεις;

Υπάρχει

κάποιος

άλλος

συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί; Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να
τοποθετηθεί; Δεν διαπιστώνουμε κάτι. Άρα, λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία της
ψήφισης της έγκρισης ή μη του 2ου θέματος έλεγχος και έγκριση του διοικητικού
απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017. Συνάδελφοι, το
εγκρίνουμε; Όσοι το εγκρίνετε, σηκώστε, παρακαλώ τα χέρια.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έχει μοιραστεί; Τι να σηκώσουμε τα χέρια; Ξέρουμε τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Στο διάβασε. Άννα, έλαβες γνώση. Το θέμα εγκρίνεται, κατά
πλειοψηφία. Απόλυτα; Εντάξει, πλειοψηφία είναι αυτό.

3ο Θέμα ΗΔ
Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους
2017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Καραμολέγκος έχει τον λόγο.
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Προχωράμε στην έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με
τον έλεγχο τον οποίον έκανε για τα οικονομικά του έτους 2017 σύμφωνα με το
Άρθρο 35§5 και το Άρθρο, όπως ορίζει το Άρθρο 37, §1, 2, 3 και 4. ...2017 ότι ό,τι
έξοδα έγιναν για τον σύλλογο έγιναν βάσει αποφάσεων του Δ.Σ. τα οποία υπήρχε
έγκριση για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε κινήσεις κάναμε. Και να προσθέσω και
κάτι, πως ο σύλλογος είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και προσπαθεί να
καλυτερεύσει το μέλλον των υπαλλήλων.
Τα έξοδα τα οποία κάναμε ήταν της τάξεως των 31.520,52€, τα έσοδά μας ήταν
18.390,48€. Υπάρχει αναλυτική έκθεση. Και η απόφαση της έκθεσης της Ελεγκτικής
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Επιτροπής όπως λέω σύμφωνα με Άρθρο 37, §1, 2, 3 και 4 του Καταστατικού του
Συλλόγου προσκλήθησαν ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου και αφού
συνεδρίασε 08/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πραγματοποίησε έλεγχο στα
οικονομικά βιβλία του συλλόγου διαπιστώνοντας τα κάτωθι:
Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/20107
ελέχθησαν οι αποδείξεις που κόπηκαν για την εξόφληση με βάση το ποσοστό
απόδοσης των δικαιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σύμφωνα με... από τις
04/10/2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Για τον σύλλογο. Για το χρονικό διάστημα 01/01/2017 έως 31/12/2017 διαπιστώθηκε
κατόπιν ελέγχου ότι το ταμείο ΣΔΙΠ συμφωνεί με τα ταμεία του συλλόγου. Το έχω
υπογράψει ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Προβελεγγιάδης και η κα Δρακοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Δεν πάμε παρακάτω. Τοποθετήσεις. Είναι κάποιος συνάδελφος
που θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:...που εισάγεται η συζήτηση είναι προσβλητικός για τους συναδέλφους.
Αν θέλετε να μιλήσετε, ελάτε να απευθυνθείτε. Έλα, Άννα, να τα πεις.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Ναι, ζητώ από το προεδρείο να καταθέσει τον οικονομικό απολογισμό
του Αλληλοβοηθείας, αφού όπως λέτε το καθαρίσατε και το φτιάξατε. Ορίστε;
Βεβαίως, ο εισαγγελέας έχουν περάσει δύο χρόνια, δεν έχει γίνει κάτι. Τελικά ο πιο
έξυπνος τρόπος για να ρίξεις λάσπη σε κάποιον είναι να τον πεις κλέφτη. Πριν
είπατε ότι εσείς καθαρίζετε, δεν θα απαντήσεις, απευθύνομαι σε σένα, Γαλάνη. Δεν
θες να απαντήσεις; Είσαι υπεράνω; Είναι πάνω από όλα; Θα ακούσεις όλον τον
κόσμο. Λοιπόν, ο πιο έξυπνος τρόπος, λοιπόν, βλέπω το καταστατικό τώρα εδώ, για
να διαχρονικά όποιος θέλει να βάλει το δάκτυλό του στο μέλι λέει τους
προηγουμένους κλέφτες. Πήγες στον εισαγγελέα, έχεις αποτελέσματα; Εγώ σε είδα
που ήσουν ομοτράπεζος με τον προηγούμενο πρόεδρο που εσύ ρίχνεις λάσπη ότι
έκανε κακοδιαχείριση.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Αν είχα αποτελέσματα, θα τα είχα αναφέρει.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Διαχρονικά, λοιπόν, όλοι, και οι σύλλογοι, απευθύνομαι στον
πρόεδρο για να απαντήσει, οι συνάδελφοι γνωρίζουν. Λοιπόν, εσύ θέλεις να είσαι
τιμητής των πάντων, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε
οικονομικό απολογισμό; Έχετε στα χέρια σας εσείς οικονομικό απολογισμό; Έχετε;
Πώς θα κάνετε; Ορίστε; Την προηγούμενη φορά δεν το μοίρασες; Βεβαίως.
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Οικονομικό απολογισμό δεν πρέπει να μοιράσεις; Να δούμε πώς... ο πρόεδρος της
Ελεγκτικής. Μοίρασε; Μοίρασε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Πού είναι; Ναι, πριν ξεκινήσουμε τον οικονομικό απολογισμό πρέπει
αυτά εδώ... δεν πρέπει να κάνεις κατάσταση οικονομική; Εγώ βλέπω εδώ μία
κατάσταση που λέει 400,00€, εγώ δεν το πήρα μέσω e-mail, 300,00€ λέει για την
πίτα. Από το μηχάνημα. Λέει 850,00€ για... από το μηχάνημα. Πώς τα κάνετε τα
χρήματα; Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι κάνεις οικονομικό
απολογισμό του έτους αυτού, έχεις αφήσει το ’15 έτσι που υπάρχει δικαστική
απόφαση, οι συνάδελφοι δεν τα ξέρουν και προχωράς και τροποποίηση του
Κανονισμού. Δηλαδή αυτά που κάνεις είναι εγκληματικά. Εγώ δεν είχα όρεξη ούτε να
έρθω εδώ ούτε να έχω καμία επαφή, όμως θα μοιράσεις τον οικονομικό απολογισμό
να τον δούμε. Μόνο έτσι. Έστω να μου τον δώσεις εμένα. Αν το έστειλες με e-mail
στους συναδέλφους, συνάδελφοι, έχετε τον οικονομικό απολογισμό εσείς;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Ναι, δεν είναι εκτός θέματος. Είναι το Αλληλοβοηθείας. Αν θέλεις, το
Αλληλοβοηθείας έχεις εσύ;
ΓΑΛΑΝΗΣ: Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έχει άλλο καταστατικό. Είναι άλλο πράγμα.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Δεν θα κάνεις οικονομικό απολογισμό του Αλληλοβοηθείας που το
έκλεισες; Δεν θα κάνεις; Εγώ δεν έχω τον Ντράγκα και τον Μπαλασόπουλο να κάνω
ιδιαίτερα μαθήματα. Η απλή λογική τι λέει. Δεν έκανες εσύ διαχείριση οικονομική;
Δεν θα μου πεις πού έδωσες τα χρήματα; Πού είναι αναρτημένα και δεν τα βλέπω
εγώ; Τι ό,τι θες; Με δουλεύεις; Γιατί δεν το μοιράζεις, τότε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Ακριβώς. το θέμα που συζητείται, ακούστε, συνάδελφοι,
ηρεμήστε λίγο, το θέμα μας είναι η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο
συνάδελφος ο Καραμολέγκος τοποθετήθηκε ενδελεχώς προηγουμένως μας το
παρουσίασε, δημοσιεύτηκε και θα... ακριβώς, αυτό λέμε, Δημήτρη, έλα.
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, το θέμα του
Ταμείου Αλληλοβοηθείας έχει πάει στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας μας ζητάει
στοιχεία. Έχει πάει, έχει περάσει από όλα τα στάδια και δεν έχει δοθεί ακόμα
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απάντηση και μας ζητάει φορολογικές δηλώσεις του συλλόγου που έχουν γίνει το
2005 και το 2006 για τις οποίες θα πληρώσουμε πρόστιμο. Τα ξέρετε εσείς αυτά,
κυρία μου; Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα; Δεν έχετε δει τι δηλώσεις έχουν γίνει τα
προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ο εισαγγελέας έρχεται και είμαστε σε συνεχή επαφή
για το θέμα αυτό και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έχει κλείσει και τα χρήματα έχουν
μεταφερθεί στο ταμείο του συλλόγου. Άμα διαβάσατε τα απολογιστικά που είπατε.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Άννα, προσωπικές κατηγορίες σας παρακαλώ πολύ να μην
αναφέρονται. Τέλος οι διάλογοι, σας παρακαλώ. Πρόεδρε, ορίστε, έλα.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Συνάδελφοι, εδώ έχουμε έρθει σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού
του συλλόγου μας για τον σύλλογό μας. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας μια που
αναφέρεται η κα Καψοκόλη με απόφαση δική σας έχει κλείσει, έχει διαβιβαστεί τον
4ο του 2017 με πρωτόκολλο στην εισαγγελία Πειραιώς, έχει περάσει από έλεγχο
από την ΑΕΒΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 5 μήνες, 5 μήνες, μπροστά
είναι η κα Αργυροπούλου στο τι λέω αν λέω κάτι ψέματα, έχει γίνει όχι έλεγχος,
τώρα γιατί καθυστερεί η εισαγγελέας, ας πάει η κα Καψοκόλη να την μαλώσει. Εδώ
όμως δεν συζητάμε για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, το ξαναλέω. Είμαστε για τον
σύλλογο του καταστατικού μας. Είναι διαφορετικό το καταστατικό του συλλόγου με
... το Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Είναι αυτό που φώναζα πριν 3, 4 χρόνια, διαβάστε,
διάβασε το Καταστατικό σου, κοπέλα μου, για να μάθεις, δεν είναι ποτέ αργά, Άννα,
διάβασέ και το και εκ των υστέρων να μάθεις να ξεχωρίζεις το άσπρο με το μαύρο.
Εσύ τα έκανες όλα γκρι. Όλα γκρι.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ, Πρόεδρε, εδώ πέρα γυρνάει και λέει για το μέλι. Να μας
εξηγήσει ποιο είναι το μέλι. Σε παρακαλώ πολύ. Θα μας το πει αναλυτικά τι εννοεί
μέλι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Δεν χρειάζεται ένταση. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν χρειάζεται
ένταση. Τέλος. Προχωρούμε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ : Με τα λεφτά που είχατε αφήσει μέσα εσείς και υπήρχαν μέσα στο
Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Τι ψάχνεις από εκεί και πέρα να βρεις;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΓΑΛΑΝΗΣ: Αυτά που έχεις υπογράψει, ακριβώς, με κάθε επιφύλαξη και δεν
παρέδωσες τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Μην ... επί προσωπικού. Όποιος θέλει να κάνει, να κάνει
επίσημη καταγγελία. Σας παρακαλώ πολύ. Προχωράμε επί της διαδικασίας. Οι
συνάδελφοι, ψηφίζουμε για το 3ο θέμα. Άννα. Ψηφίζουμε. Έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2017. Ποιοι συνάδελφοι την
εγκρίνουν; Να σηκώσουν τα χέρια, σας παρακαλώ. εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
το θέμα.

4ο Θέμα ΗΔ
Έλεγχος και Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα
από 01/01/2017 έως 31/12/2017, και του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος
2018.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ να πέσουν λίγο οι τόνοι και όχι αναφορές σε
προσωπικά ζητήματα. Κ. Καραμολέγκο, εσείς.
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως ανέφερα και προηγουμένως τα έξοδα του
συλλόγου μας για το ’17 ανέρχονται στο ποσό των 31.520,52€ και τα έσοδα είναι
18.390,48€. Για, δε, το 2018 ο προϋπολογισμός των εξόδων 31.600,00€ και οι
εισπράξεις είναι 18.900,00€.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Να πάρω λίγο τον λόγο. Συνάδελφοι, στον απολογισμό του οικονομικού
έτους του 2017 είχαμε προϋπολογίσει ότι θα κάνουμε έξοδα 19.526,00€. Κάναμε
έξοδα 31.520,52€ και θα σας εξηγήσω γιατί κάναμε τα επιπλέον. Ήταν τα μη
υπολογίσιμα έξοδα βάσει του προϋπολογισμού που είχαμε κάνει πέρυσι. Είναι η
αμοιβή του κ. Σαπουντζάκη για τη μηνυτήρια αναφορά που είπα πριν, που πήγε
στην Εισαγγελία. Είναι τα γάντια για την καθαριότητα που ήταν έξτρα για να
μπορέσουν οι συνάδελφοι να μαζεύουν τα σκουπίδια για να μην πάθουν κίνδυνο
από μικρόβια και από ατυχήματα. Ήδη το φαρμακείο, τα φαρμακεία που δεν είχαν
υπάλληλοι γιατί για τους υπαλλήλους το κάναμε που δεν ... στην καθαριότητα, στους
κήπους, στο ηλεκτρολογικό, στο μηχανολογικό, μέχρι και στους μηχανικούς που
ανήκουν στον κ. Κιττάκο δώσαμε. Είναι για την ιστοσελίδα μας, είναι οι εκλογές της
εφορευτικής επιτροπής που έγιναν τον 11ο του ’17 και ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
Ήταν οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για την ΠΟΕ-ΟΤΑ, η εφορευτική
επιτροπή των συναδέλφων που πληρώθηκαν, οι δαπάνες σίτισής τους και ο
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δικαστικός αντιπρόσωπος. Ήταν οι δικαστικές διεκδικήσεις

που ξέχασα στον

διοικητικό απολογισμό να το πω, οι δικαστικές διεκδικήσεις που είχε συνδρομή
πολλούς από εσάς κάποιος θα έκανε για τον 13ο, 14ο, δίνατε 15,00€ και ήταν
συνδρομή του συλλόγου 10,00€ έκαστος. Και ήταν και κρασιά και δωροεπιταγές
που ήταν που δεν είχαμε προϋπολογίσει για τη γιορτή του Πάσχα. Και ήταν τα
ημερολόγια που σας δώσαμε και σας μοιράσαμε τώρα τέλη του ’17. Ημερολόγια
επιτραπέζια. Αυτά ήταν το επιπλέον από τα 19.500,00€ στα 31.520,00€.
Σας είπα και από την αρχή της συζήτησης ότι από εδώ και πέρα όπως έχουμε εσάς
στόχο σε πάρα πολλά δρώμενα να είναι ανταποδοτικός ο σύλλογος. Σε ορισμένους
συναδέλφους είχαμε πει ότι θα κάνουμε κλήρωση όπως κάναμε τώρα πριν μια
βδομάδα για μία θεατρική παράσταση Σαολίν. Επειδή ήταν κάποια μικρή... δεν
κάναμε κλήρωση και πήραμε και δώσαμε. Τα αγοράσαμε και τα δώσαμε στους
δικαιούχους. Όπως θα κάνουμε και με τη θεατρική παράσταση αυτή την πάρα πολύ
καλή, μια ειδική έκπτωση που μας κάνει αυτή η εταιρεία για να πάει στο δημοτικό
θέατρο. Όπου μπορούμε, θα συνδράμουμε. Όπως προσπαθήσαμε και πέρυσι το
καλοκαίρι να σας πάμε μονοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού το
οποίο δεν είχε συμμετοχή και δεν πήγαμε. Που ήταν ελάχιστο κόστος. Εκεί...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ: Μα δεν είπα εγώ ότι είναι δικά μου τα λεφτά. Δεν είπα εγώ... ΕΚΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... αυτά είναι που σας ανέφερα πριν τα πραγματικά έξοδα που
κάναμε πέρυσι και γιατί και πού πήγαν και ο προϋπολογισμός μας που είναι το έτος
του 2018. Αυτά είχαμε να κάνουμε την τοποθέτηση σαν προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Τοποθετήσεις. Άννα, εσύ, δεν θα
τοποθετηθείς; Έλα επάνω να σε ακούνε οι συνάδελφοι. Σε παρακαλώ πολύ, όχι επί
προσωπικού. Στους συναδέλφους.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ:... για το 841,00€. Τροποποιήσαμε καταστατικό;
ΓΑΛΑΝΗΣ: Η αμοιβή του κ. Σαπουντζάκη, τροποποίηση καταστατικού, θα έπρεπε η
κα Αργυροπούλου που σας έδωσε το χαρτί να έχει πει ότι έχει πάρει, έχει ψηφίσει η
κα Αργυροπούλου για την τροποποίηση του καταστατικού που έκανε τη μελέτη ο κ.
Σαπουντζάκης μαζί με τη μηνυτήρια αναφορά για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, κα
Καψοκόλη. Στον κ. Σαπουντζάκη, είναι η αμοιβή του.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Μία ερώτηση να κάνω τώρα που λες για το Αλληλοβοηθείας. Επειδή
σε βλέπω ότι... στείλατε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας τόσο καιρό, έτσι δεν είναι;
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Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Επειδή είπες το ’15 είπε ο Δημήτρης το ’15 δεν υπήρχε...
το ’05 και το ’06.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Είχαμε πληρώσει και εμείς πολλές φορές και το γνωρίζουν γιατί ήταν
μέσα στο σωματείο, έχουμε πληρώσει και εμείς πάρα πολλές φορές πρόστιμο από
φορολογικές δηλώσεις που δεν έγιναν. Όμως, με τον τρόπο αυτό θεωρείς ότι τα
προηγούμενα προεδρεία, λοιπόν, έκαναν ατασθαλίες, στον πρόεδρο μιλάω. Τους
έστειλες στον εισαγγελέα; Εντάξει, να μην συνεχίσω, δεν πίνω καφέδες. Λοιπόν, να
τελειώσω, θα μου πεις λοιπόν, 800, υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, έτσι δεν
είναι; Βλέπω εδώ προετοιμασία για την πίτα -300,00€. Τι προετοιμάσατε; Ή εδώ
πέρα λέει... τέλος πάντων, πληρωμή, λέει, λογιστικού στην Cosmote, λογισμικού,
δεν βλέπω καλά, είναι βράδυ, μην κοροϊδεύεις, 900... τέλος πάντων δεν μπορώ να
τα δω... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΓΑΛΑΝΗΣ: Να απαντάω ένα-ένα. Όλα αυτά είναι, έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. από
τα 100 τα 99 είναι ομόφωνα, από όλες τις παρατάξεις. Τώρα, θα απαντήσω,
400,00€ είναι προκαταβολή, ρώτησες κάτι, θα πάρεις την απάντηση, περίμενε να
απαντήσω. Είναι προκαταβολή για την κοπή της πίτας. Δώσαμε προκαταβολή. Πίτα
για 900 άτομα που παίρνουμε δεν φτάνουν ούτε 300,00€, ούτε 500,00€, κα
Καψοκόλη.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Σώπα καλέ.
ΓΑΛΑΝΗΣ: Αλήθεια; Εσύ ... ο κ. Μαρινάκης, εμείς δεν πάμε να παρακαλέσουμε
στον κ. Μαρινάκη. Έχουμε δικό μας ταμείο και τα μέλη μας είναι περήφανα, δεν
ζητάμε τη συνδρομή κανενός. Πληρώνουμε μόνοι μας.
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Ναι, είσαι μάγκας πολύ, γι’ αυτό. Κοίταξε να δεις...
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Να προχωρήσουμε;
ΚΑΨΟΚΟΛΗ: Ρίξε πάλι λάσπη στον ανεμιστήρα. Τον ξέρεις τον τρόπο εσύ. Τον
ξέρεις καλά, αλλά μετά είσαι ομοτράπεζος.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Δεν υπάρχουν τοποθετήσεις. Ήσυχα. Επί της διαδικασίας είναι.
ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κα Καψοκόλη έχει κάποιες απορίες.
Μπορεί να είναι και εύλογες για κάποια χρήματα του συλλόγου. Μπορεί η κα
Καψοκόλη να περάσει αύριο να δει τις αποδείξεις διεξοδικά, να τα δει όλα κανονικά,
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να δει πού πάει το καθένα, όπως μπορεί και κάθε ένας συνάδελφος να γίνει αυτό.
Εγώ αυτά ήθελα να πω για να κλείσει η διαδικασία. Και θέλω να τονίσω ότι κάποιοι
άνθρωποι πήραν στις πλάτες τους το Ταμείο Αλληλοβοηθείας με κάποιους
ανθρώπους που δεν το έπραξαν, δεν θα επανέλθω όμως εκεί, και αυτή η υπόθεση
είναι εκεί που είναι, στον εισαγγελέα. Τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ : Ακούστε, έχω να πω κάτι, η γενική συνέλευση συγκαλείται όταν
υπάρχουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα
παρατηρείται το φαινόμενο η γενική συνέλευση να μετατρέπεται σε πεδίο
προσωπικών διαφορών. Σας παρακαλώ πολύ αυτό να εκλείψει γιατί κουράζει.
Κουράζει. Εάν έχετε κάποιες απορίες πραγματικές ή στοιχεία, να σας τα
διαθέσουμε, αλλά οι προσωπικές διαφορές δεν μας ενδιαφέρουν διόλου και εντέλει
κουράζουν. Λοιπόν, προχωράμε στο θέμα 4ο. Δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις,
άρα στην ψήφιση. Ποιοι συμφωνούν και εγκρίνουν τον έλεγχο του οικονομικού
απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2018; Παρακαλώ πολύ σηκώστε τα χέρια.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, λοιπόν.
Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει το 1ο θέμα της τροποποίησης...
ΓΑΛΑΝΗΣ: Πάμε στο θέμα το 1ο;

1ο Θέμα ΗΔ
Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Ωραία, επί της διαδικασίας
ΓΑΛΑΝΗΣ: Επειδή, συνάδελφοι, δεν έχουμε πιάσει τα απαιτούμενα μέλη, δυστυχώς
αυτή είναι η πραγματικότητα, επειδή δεν έχουμε πιάσει και επειδή ... ΑΔΥΝΑΤΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ... του καταστατικού μας είναι αναγκαία για να γίνει, εγώ προτείνω και
με απόφαση της γενικής συνέλευσης που μπορεί να γίνει, επειδή βλέπω ότι δεν
πλησιάζουμε, τώρα ζήτημα να... μπορεί να είμαστε 250, δεν ξέρω τώρα, να τα
μετρήσουμε. Γιατί άμα είμαστε.. να τα μετρήσουμε. Αλλιώς θα σας πω εγώ πώς
μπορεί να γίνει. ΑΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Συνάδελφοι, εμείς είμαστε 251 αυτή τη στιγμή έχω μετρήσει εγώ και επειδή σας είπα
και πριν όλα γίνονται με αυτό το προεδρείο με τη διαφάνεια όπως έγιναν για πρώτη
φορά οι εκλογές της εφορευτικής επιτροπής που δεν είχαν ξαναγίνει και επειδή
είμαστε 151 και χρειάζεται αυτή τη στιγμή 316 άτομα, εμείς δεν είμαστε παλιότερες
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διοικήσεις που κάναμε γενική συνέλευση με 40 και 50 άτομα. Επειδή ... τι έχω να
προτείνω γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολο. Αν θα παρθεί, όμως, απόφαση, από εδώ
πέρα μπορεί να γίνει.
Πώς μπορεί να γίνει τροποποίηση. Να πάρουμε με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105
να γυρίσουμε να μαζέψουμε το απαραίτητο και να αριθμήσουμε ποια θέματα πρέπει
να τροποποιηθούν και να πάρουμε μία απόφαση του Ν.105 ότι μπορεί να γίνει
τροποποίηση. Συμφωνούμε αυτό και να σας το παρουσιάσουμε το πρόγραμμα
ακριβώς πώς μπορεί να γίνει; Για να γίνει τροποποίηση; Με υπεύθυνη δήλωση ο
κάθε ένας ονομαστικά με ησυχία, με τα πάντα. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε από
νομικό σύμβουλο Γ’ βάθμιας έχει γίνει η πρόταση αυτή. Συμφωνούμε να γίνει αυτό;
Ωραία, να το βάλουμε σε ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ. : Το θέμα να τεθεί, να εξουσιοδοτήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο
του συλλόγου να μας πει τον τρόπο και πώς θα γίνει αυτό. Συμφωνείτε; Ψηφίζουμε;
Η απόφαση είναι ομόφωνη; Θα το βρει, ναι, θα στο πει. Τον εξουσιοδοτούμε να βρει
τον τρόπο και να μας τον πει. Δεν θα γίνει. Κατά πλειοψηφία απ’ ό,τι καταλαβαίνω
εγκρίνεται το θέμα.
ΓΑΛΑΝΗ: Κηρύσσουμε το τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Θα πάω μετά στην κλήρωση των 60 δωροεπιταγών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
από την καρδιά μου μέσα. Αν σας κούρασα, μερικά πράγματα όμως πρέπει να
λέγονται για να υπενθυμίζονται και να τα γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα σας εύχομαι
Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη, Καλό Πάσχα να έχουμε όλοι μας, εμάς, οι
οικογένειές μας και θα το δούμε πάλι για την κλήρωση των επιταγών. Σας
ευχαριστώ πολύ.
ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καλό Πάσχα και από μένα. Κάτι τελευταίο που είπε η κα Καψοκόλη
για τους διοικητικούς αν παίρνουν ώρες, έχουμε έρθει σε επαφή με τη Δημοτική
Αρχή στην καινούρια τροποποίηση του κανονισμού θα περάσει 12ωρη βάση σε
πολλές Υπηρεσίες για να παίρνουν και οι διοικητικοί ώρες. Εντάξει; Το έχουμε
μεριμνήσει και αυτό. Και πάλι Καλό Πάσχα.

Ο
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