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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25.10.2016   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκταμίευση ποσού 900,00€ 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την προκήρυξη και 

πραγματοποίηση των εκλογών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία με την Σχολή Καράτε 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενημέρωση Δ.Σ. για την έναρξη και τον τρόπο καταβολής των 

χρημάτων  στους δικαιούχους από το Ταμείο Αλ/θειας. 

ΘΕΜΑ 2ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΠΟΨΗ για 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα των μελών του Συλλόγου 

μας.    

ΘΕΜΑ 3ο:   Ενημέρωση για την σύναψη εκπτωτικής σύμβασης με τον 

Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού για τα μέλη του Συλλόγου.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά  φαρμακείων πρώτων 

βοηθειών στους Πέντε Τομείς καθαριότητας, λόγω έλλειψης των 

βασικών ειδών πρώτων βοηθειών για την προστασία και ασφάλεια 

των εργαζομένων και την αντιμετώπιση των μικροατυχημάτων τους. 

ΘΕΜΑ 5ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναζήτηση προσφορών από 

καταστήματα – κινηματογράφους – θέατρα κ.λπ. για όλα τα μέλη του 

Συλλόγου και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες.   

ΘΕΜΑ 6ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.   

ΘΕΜΑ 7ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  

716/10-10-2016  της Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 43,91€, το οποίο αφορά τo Πρακτικό Δ.Σ. στις 

08/09/2016.   
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ΘΕΜΑ 8ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της 

Cοsmote για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 

69,00€, περιόδου 08/07/2016-22/09/2016.   

ΘΕΜΑ 9ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφανιών στην 

νεκρώσιμη ακολουθία : 

   α) του πατέρα του συναδέλφου μας  Μιχάλη Τσεκούρα και  

           β) την μητέρα του συναδέλφου μας Λαμπρινάκου Κυριάκου.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ύστερα από πρόσκληση που έχουμε στείλει στα μέλη του Συλλόγου 

σήμερα 25/10 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:25, ξεκινάει το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετά 

από πρόσκληση που σας έχουμε αποστείλει.  

Παρόντες είναι ο Γαλάνης Κωνσταντίνος – παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης – 

παρών, Κούβαρης Γεώργιος – παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απών, 

Παυλάκος Παναγιώτης – παρών, Στεφάνου Νικόλαος – παρών, Κοντογιάννη 

Δικαία είναι απούσα, Σχιζοπούλου Σταματίνα – παρούσα, Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος – παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα είναι άρρωστη, Ζούρδος 

Κωνσταντίνος – παρών. Άρα είμαστε 3, 5, 7, 8, άρα συνεχίζουμε να πούμε… το 

Δ.Σ. συνεχίζεται γιατί είναι παρών τα 8 από τα 11 μέλη.  

Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας, αυτό το βάζουμε από τώρα για να προλάβουμε 

τις εκλογές του υπηρεσιακού συμβουλίου.   

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκταμίευση ποσού 900,00€ 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την προκήρυξη και 

πραγματοποίηση των εκλογών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το φέραμε εκτός ημερήσιας γιατί είναι κάτι επείγον για τις εκλογές 

που θα γίνουν 12, 13. Γιατί δεν ξέρουμε 12, 13… 13 μου φαίνεται Δεκεμβρίου 

γίνονται οι εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και επειδή δεν ξέρουμε το πότε 

θα γίνει δηλαδή το επόμενο συμβούλιο. Το Δ.Σ. κανονικά είναι να γίνει σε μια 

ημερομηνία τον Νοέμβριο και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή σκεφτήκαμε ότι 

αφού θα είναι για τις εκλογές για να έχουμε αυτή την αβάντα να πούμε του ενάμισι 

μήνα.   

Είναι για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής, ο Σύλλογός μας έχει ορίσει από 

την Εφορευτική Επιτροπή που θα γίνουνε στις 13 Δεκέμβρη τα έξι μέλη από τα 

εννιά. Τα έχει ορίσει ο Σύλλογός μας. Και επειδή όπως γνωρίζετε για να γίνουν οι 

εκλογές έρχονται το πρωί και φεύγουν αργά το βράδυ, αυτά τα παιδιά θα πρέπει 

να αποζημιωθούνε. Και έχουμε βγάλει από τώρα για να πάρουμε μια απόφαση για 

το ποσό, μαζί με το φαγητό τους που τρώνε το μεσημέρι που τους παίρνουμε ένα 

γεύμα, ένα γεύμα το απόγευμα και τους καφέδες τους, έχουμε βάλει μαζί σε αυτό 

το ποσό, έχουμε βάλει μαζί ένα χρηματικό ποσό για έξοδα εκλογικού υλικού που 

θα βγάλουμε σαν Σύλλογος που κατεβαίνει με ένα ψηφοδέλτιο άλλο με τις αφίσες 
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μας το ποσό των 900,00€. Είναι έξι μέλη, φαγητά, καφέδες, πληρωμή όλων αυτών 

μαζί και τις αφίσες που θα βγάλουμε, που θα λέμε ότι θα γίνεται στις 13 του μήνα, 

τάδε, το ποσό των 900,00€. Πάμε για την ψήφιση, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι 

κατά.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κώστα γιατί δεν το κλείνεις λίγο να πούμε..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

Θέλει κανένας να κάνει καμία ερώτηση να το τρέχουμε για να μην γράφει. Πολύ 

ωραία. Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Περνάει ομόφωνα. 

Έχουμε κι ένα άλλο θέμα εκτός ημερήσιας.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία με την Σχολή Καράτε 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μην παραπονεθεί το κ. Παυλάκος του είχε δοθεί η ευκαιρία να 

το φέρει εδώ κι ένα μήνα αλλά το ξέχναγε. Είναι για μια σχολή πολεμικών τεχνών… 

Εγώ έλεγα (επειδή υπάρχει και άλλη πρόταση για μαθήματα πολεμικών τεχνών ) 

για να μπορεί να γίνει, όχι σύγκριση – γιατί σύγκριση δεν μπορεί να γίνει – γιατί του 

Παναγιώτη Παυλάκου αυτή είναι μια πρόταση που έφερε για τα μέλη μας είναι 

πολύ πιο ολοκληρωμένη. Υπάρχει και άλλη πρόταση που είναι δωρεάν από το 

γραφείο εθελοντισμού, ένας κ. Σταυρουδάκης. Δεν θυμάμαι τώρα. Τον γνωρίζεις 

εσύ;  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Τον γνωρίζω, τον Γιώργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι τον Γιώργο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κι εγώ τον γνωρίζω αλλά δεν θέλω εγώ να μιλήσω για το 

συγκεκριμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν θα μιλήσεις εσύ για το συγκεκριμένο. Εγώ έλεγα αφού την 

έχει φέρει ο Παναγιώτης Παυλάκος  θα μας την αφήσει εδώ την πρόταση – εδώ 

πέρα – στο επόμενο Δ.Σ., να φέρουμε και τις δύο προτάσεις γιατί αφορούν και οι 

δύο πολεμικές τέχνες. Το ένα είναι δωρεάν όμως τι είναι; Θα είναι γραπτώς οι 

πρότασεις και των δύο. Η μία πρόταση συνεργάζεται με το γραφείο εθελοντισμού 

του Δήμου μας και του έχει δοθεί και χώρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Κώστας 

Κωσταράκος.  
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Η πρόταση του Κου Παυλάκου  είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη αυτό που έχει φέρει 

γιατί μπορεί να μπεις με ΤΕΦΑΑ, με διαγωνισμό… Εγώ έλεγα να την αφήσει την 

πρόταση εδώ πέρα μαζί με την άλλη την πρόταση - εσείς να μου πείτε - και να τα 

συζητήσουμε και τα δύο μαζί μέσα σε μία ημερήσια διάταξη. 

Προσέρχεται στη συνεδρίαση ο κ. Καραμολέγκος. 

Έλα να σας πω κάτι, για να μην τελειώνουμε… Φέρε… Εισέρχεται το θέμα του κ. 

Παυλάκου κανονικά. Εισέρχεται το θέμα του κ. Παυλάκου κανονικά στα θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. Κ. Παυλάκο έχετε το λόγο και ακούμε την 

εισήγησή σας. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ένας αθλητικός σύλλογος ΑΚΑΔΗΜΟΣ στεγάζεται στα Καμίνια πίσω 

από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, μας κάνει μία προσφορά 32,00€ το μήνα 

και χωρίς κόστος εγγραφής. Αν είναι δύο τα παιδιά υπάρχει κι άλλη έκπτωση εκεί 

πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν αφορά τα παιδιά των μελών αυτών. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Των μελών του Συλλόγου. Τα παιδιά των μελών του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο. Έτσι έγιναν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει; Γι’ αυτό μιλάμε και για μεγάλους άμα θέλει κάποιος να πάει, 

υπάρχουν και τμήματα, έχει κι άλλα τμήματα. Έχει και pilates και κάνει για γυναίκες 

κ.λπ. Εκεί πέρα υπάρχουν άλλες τιμές.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Άμα έχει pilates. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει; Τελειώνοντας από εκεί πέρα μπορείς αν πάρεις την μαύρη 

ζώνη, μπορείς να διδάξεις. Μπορείς να πας στο εξωτερικό – αν φύγει το παιδί και 

πάει στο εξωτερικό – να συνεχίσει στη ζώνη που είναι. Είναι αναγνωρισμένο να 

πάει και στο εξωτερικό να συνεχίσει στην ίδια ζώνη που είναι. Συνήθως όταν ένα 

παιδί φεύγει από εδώ και πηγαίνει στο εξωτερικό δίνει ξανά εξετάσεις και δεν 

μπαίνει ποτέ στην ίδια ζώνη που είναι. Και το Καράτε μπήκε και στους 

ολυμπιακούς αγώνες πια και…. Εντάξει κάνει Καράτε, Ζίου Ζίτσου. Τώρα ότι 

θέλετε από εκεί και πέρα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ. Παυλάκο η προσφορά… Εγώ…. σας ευχαριστούμε που μας την 

φέρατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αμέ. Πάρε μία, δώσε του μία … 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε που κινείστε σε αθλητικό πνεύμα κ. Παυλάκο και σαν 

μανιάτης στις πολεμικές τέχνες και θα ήθελα να μας διευκρινίσετε αν είναι και για 

μεγάλους. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Νομίζω, ναι, ναι. Ναι 99% ναι και για παιδιά και για μεγάλους. Ναι και 

για ενήλικες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κι αν υπάρχει νομίζω το παιδί και θέλει να πάει και ο πατέρας γίνεται 

άλλη τιμή πάλι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ καλή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να έχουμε όμως συγκεκριμένη… Όταν θα γίνει η ανακοίνωση 

απ’ τον Σύλλογο θα πρέπει να λέμε συγκριμένα πράγματα, όχι γενικά και αόριστα. 

Άρα θα μας φέρετε… 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Άμα περαστεί η πρόταση θα φέρω αναλυτικά με όλες τις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για τα παιδιά, για τα δεύτερα παιδιά. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι πολύ καλή.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και ό,τι άλλη προσφορά υπάρχει μέσα στο τέτοιο.   

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι πολύ καλή τιμή. Το ψηφίζω. Και είναι και πολύ καλή σχολή. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τι να ψηφίσεις; Είσαι και μανιάτης ρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την ψήφιση του θέματος ποιος συμφωνεί; Ο κ. Ζούρδος πρώτα 

το λόγο και μετά. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Εκτός μικροφώνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για ψήφιση του θέματος.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπροστά το πνεύμα. Βάζω μπροστά το καλό. 

Ωραία, πάμε για ψήφιση. Ποιος συμφωνεί με την πρόταση του κ. Παυλάκου. Όλοι 

συμφωνούμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ομόφωνα όλοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι ομόφωνα, κατά ο κ. Γαλάνης. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

Οκτώ υπέρ της πρότασης ένα κατά  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε για το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης.  

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την έναρξη και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων  

στους δικαιούχους από το Ταμείο Αλ/θειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχάς όλοι έχετε δει να πούμε που έχουμε κολλήσει σε όλους 

τους χώρους δουλειάς μια ανακοίνωση ότι αρχίζουμε από την Τετάρτη να γίνεται η 

καταβολή των χρημάτων των δικαιούχων του Ταμείου Αλ/θείας είτε ανήκουν στο 

Σύλλογό μας είτε όχι. Προτεραιότητα έχει δοθεί στους συνταξιούχους που έχουν 

φύγει. Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε αύριο… Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να 

ξεκινήσουμε αύριο και θα σας πω το λόγο. Γιατί στο test που κάναμε… Πρώτα απ’ 

όλα για να ξέρετε πως λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι δυο ξεχωριστά… Είναι μια 

εφαρμογή της τράπεζας της Alpha Bank το οποίο είναι δυο διαφορετικά μηχανάκια. 

Γίνεται από δυο διαφορετικούς υπολογιστές, το οποίο ο ταμίας χειρίζεται το πρώτο 

που περνάει τα στοιχεία μέσα και βγαίνει το ποσό μέσω αυτής της κατάστασης και 

εγώ – το δεύτερο – δίνω την έγκριση για να μπορεί να πάει. Είναι ελεγχόμενο 

δηλαδή από δύο άτομα. Αυτό λειτουργεί… μέχρι χτες το μεσημέρι λειτουργούσε το 

50%. Το άλλο το 50 δεν λειτουργούσε με… υπάρχει ένα πρόβλημα ας πούμε με 

ένα κωδικό. Ένα κωδικό ασφαλείας του κ. Καραμολέγκου, υπάρχει πρόβλημα δεν 

τον διαβάζει το σύστημα. Πήγε το πρωί ο κ. Καραμολέγκος 08:00 στην Alpha Bank, 

μιλήσαμε με τα κεντρικά, θα ανέβει αύριο το πρωί στα κεντρικά στη Λεωφόρο 

Καβάλας – πρώην Λεωφόρο Καβάλας – Λεωφόρο Αθηνών ο κ. Ζαγκλής με 

εξουσιοδότηση να πάρουμε τον καινούριο κωδικό. Εύχομαι να λειτουργήσει για 

αύριο γιατί έχουν ειδοποιηθεί τα άτομα. Πώς γίνεται τώρα; Ειδοποιούμε τα άτομα 

εμείς – ανά 25 άτομα – τα ειδοποιούμε τηλεφωνικά, για να μη γίνεται κομφούζιο και 

έχουμε ορίσει… Όχι, όχι, όχι, έχουμε πάρει του ’10 και του ’11, τις πιο παλιές 

αιτήσεις.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Των συνταξιούχων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των συνταξιούχων λέω. Γιατί μετά θα γίνει…. Μετά θα δούμε το πώς 

θα γίνει. Θα προηγούνται και πρώτα απ’ όλα τα μέλη μας εκεί. Μετά από τους 

συνταξιούχους που έχουνε φύγει οι άνθρωποι και είναι σε εκκρεμότητα, φυσικό και 
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επόμενο είναι να προηγούνται τα μέλη του συλλόγου. Είναι λογικό και πιστεύω ότι 

δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Τα άλλα μέλη είναι σε άλλα… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρώτα είναι οι συνταξιούχοι και αυτοί που έχουν  πρόβλημα υγείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, σωστό, αυτό το είχα ξεχάσει που λέει ο κ. Κούβαρης, έχει 

απόλυτο δίκιο. Και όσοι έχουνε προβλήματα υγείας τους φέρνουμε. Το σήκωσε 

μέσα. Αυτή ήταν η ενημέρωση που ήθελα να σας κάνω. Εύχομαι σας λέω να 

ξεκινήσουμε από αύριο, είναι κατοχυρωμένα το πώς θα γίνονται, με υπογραφές, με 

ταυτότητα έρχονται… ο δικαιούχος έρχεται με ταυτότητα και με το βιβλιάριο που 

γράφει το IBAN.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Σιγά-σιγά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν προσέλθει  ο δικαιούχος,  μπορεί για οποιοδήποτε λόγο,  

υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση που κάνει εδώ πέρα… το οποίο τι εξουσιοδοτεί; 

Εξουσιοδοτεί τον Χ, τον Ψ, τον Ω τι; Όχι να παραλάβει τα λεφτά. Να υπογράψει τα 

χαρτιά που πρέπει να υπογράψει. Ότι παρέλαβα αυτά τα λεφτά και θα πηγαίνουν 

τα λεφτά στο όνομα του δικαιούχου. Αντί για… όμως που θέλουμε υπογραφές τι 

παρέλαβε βάσει της απόφασης που είναι… της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

που υπογράφουνε, θα υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος που θα είναι… που θα 

έχουν κάνει.  

Κάποια ερώτηση θέλει να κάνει κάποιο μέλος εδώ του Δ.Σ.; Ο κ. Παυλάκος το 

λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ένας που δεν έχει βιβλιάριο στην τράπεζα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστό αυτό. Μπράβο, μπράβο Τάκη. Αυτό θα πηγαίνει στην 

τράπεζα και θα παίρνει ένα χαρτί που του λέει IBAN και όνομα δικαιούχου. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έχω ένα να σου δείξω..… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατάμε είναι απαραίτητα παιδιά για να υπάρχουνε, σας το λέω για 

να μην… Ότι άλλος να έρθει να το πάρει είναι απαραίτητα να υπάρχουν γιατί θα 

συνοδεύονται πίσω από την πληρωμή του και όλα αυτά που θα στείλουμε για τον 

εισαγγελέα. Για να μην μπορεί να πει ο καθένας οτιδήποτε. Είναι απαραίτητα 

στοιχεία για να φύγει αυτό το καρκίνωμα. Ξανά πάλι το λόγο ο….  

Η ενημέρωση τελείωσε πάμε στο θέμα 2ο.  
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2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΠΟΨΗ για 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα των μελών του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Σας έχω μοιράσει εκεί όλο … ένα … η άποψη 

ποια είναι, νάτο μπροστά εκεί είναι, τι είναι, τι δεν είναι. Βρίσκεται στην Βλαχάκου 

είναι στην πλατεία της Καλλιφόρνιας, πολλοί από εσάς έχουν πάει και έχουν 

παρακολουθήσει παλαιότερα προγράμματα που είναι επιδοτούμενα μέσω ΑΣΕΠ. 

Εδώ γιατί το πάμε για συνεργασία μαζί τους;  

Γιατί απ’ ό,τι έχω καταλάβει και έχουμε μιλήσει με τον κύριο που μας έστειλε 

Βασιλειάδη… Βασιλειάδης; Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Όχι συγνώμη Ρουσάκης 

Κωνσταντίνος-Διευθυντής Κατάρτισης, Ρουσάκης. Βασιλειάδη είχα κάνει την 

πρώτη συνάντηση μαζί. Ειδικεύεται για προγράμματα επιδοτούμενα για το μόνο το 

λόγο πάμε εκεί, γιατί πολλοί κι από εσάς όπως ο κ. Καλογερόγιαννης Ιωάννης και 

εγώ παλαιότερα είχαμε λάβει σε ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ δεν το τελείωσα για 

βλακεία μου, το οποίο πήραμε και λεφτά. Υπάρχουν προγράμματα τέτοια μέσα στα 

ΕΣΠΑ τα οποία θα τρέξουνε. Με το μόνο λόγο ότι μπορούμε κάποιοι συνάδελφοι 

να παρακολουθήσουνε προγράμματα και να πάρουν και λεφτά, γι’ αυτό το λόγο 

έχουμε έρθει να πούμε σε συμφωνία. Όχι έχουμε έρθει, το φέραμε το θέμα για τη 

συζήτηση για αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και κάτι άλλο είναι…. Λοιπόν. Το ανοίγεις λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης το λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι ένα κέντρο δια βίου μάθησης πιστοποιημένο, το 

οποίο συμβάλλει με κάποια προγράμματα και στην καταπολέμηση της ανεργίας και 

δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους που έρχεται το θέμα, είναι και για τους 

συγγενείς των εργαζομένων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Που μπορούν να πάρουνε μέσω προγραμμάτων κάποια χρήματα 

παρακολουθώντας σε σεμινάρια, ένας σύζυγος, μια σύζυγος ενός εργαζομένου, 

ένα παιδί, εντάξει; Είναι και για τις οικογένειες των εργαζομένων. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για τη λήψη απόφασης στο θέμα 2. Ποιος συμφωνούνε να 

κάνουμε περαιτέρω συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΑΠΟΨΗ και δια βίου μάθησης. Ωραία. Είμαστε παρών εννιά.  

Εννιά υπέρ, ένας κατά.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν έχει καμιά σχέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζούρδος μειοψηφεί.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχτώ είμαστε; Οχτώ υπέρ. 2,4,6,8. 8 υπέρ. 8 υπέρ της πρότασης και 

ένας κατά ο κ. Ζούρδος. Πολύ ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3 παιδιά. Θέμα 3.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση για την σύναψη εκπτωτικής σύμβασης με τον Προμηθευτικό 

Οργανισμό Ναυτικού για τα μέλη του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι και κάτι παρόμοιο. Πάλι φέρνουμε ένα πολύ καλό, που θα 

κερδίζουν τα μέλη μας πολλά λεφτά. Ο εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. Το λόγο έχει 

ο κ. Κούβαρης.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι επειδή το έχω τρέξει προσωπικά και δεύτερο το όλο σύστημα 

αυτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή 

ήρθαμε σε επαφή με τον Προμηθευτικό Οργανισμό του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια 

ιδιαίτερη πρωτοβουλία του κ. Βοϊδονικόλα Σταύρου και σε συνεργασία με το 

δήμαρχο τον κ. Μώραλη, η οποία μας δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους 

του Συλλόγου και του δήμου Πειραιά να έχει μια εκπτωτική… Να μπορούμε να 

αγοράσουμε προϊόντα τα οποία θα έχουνε σημαντική έκπτωση από το 

συγκεκριμένο οργανισμό. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έως 30% είναι.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό γράφεται, το έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην πετάγεσαι έτσι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να φτιάξουμε μια κάρτα μέλους του 

Οργανισμού. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έχει και τηλέφωνο.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα πάρουμε μια απόφαση εδώ να προσκομίσουν οι συνάδελφοι δύο 

φωτογραφίες, η μία θα μπει στην κάρτα μέλους του Οργανισμού και η άλλη θα μπει 

στην κάρτα μέλους του Συλλόγου. Είναι ευκαιρία τώρα να δημιουργήσουμε τώρα 

και την κάρτα μέλος του Συλλόγου που εκεί με την κάρτα μέλους του Συλλόγου θα 

προχωρήσουμε και στις άλλες διαδικασίες προνομίων που θα έχουνε τα μέλη μας 

σε πάρα πολλούς φορείς. Περαιτέρω διευκρινίσεις θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησής του. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτουδάκι. Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος μια που το έχει 

χειριστεί και μετά το λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τον λόγο τον παίρνω για ένα και μόνο. Επειδή όλο το θέμα ξεκίνησε 

από τον αντιδήμαρχο το δικό μας που του την κάνανε την πρόταση και το τρέχει 

εδώ και έξι μήνες, εφτά. Κάποιοι φέρανε αντιρρήσεις και πρέπει να λέγονται όλα, 

εντάξει; Ότι θα ρίξουμε τον εμπορικό σύλλογο του Πειραιά, ότι το ένα, ότι το άλλο. 

Είχε ζητηθεί εδώ και δύο μήνες από την διεύθυνση επάνω να δοθούνε τα ονόματα 

για τους υπαλλήλους, ούτε αυτό είχε συμβεί. Εύχομαι να προχωρήσει πια να είναι 

στο τέλος. Είναι περίπου 30% η έκπτωση που βγαίνει σε όλα τα είδη και όταν λέμε 

όλα τα είδη, δεν μιλάμε μόνο είδη super market. Μιλάμε ότι έχει βενζίνη, έχει ζάντες 

αυτοκινήτων, έχει… 

ΣΧΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ηλεκτρικές συσκευές, έχει από όλα. Το χρησιμοποιούνε οι ναυτικοί, 

μεσολάβησε ο κ. Βοϊδονικόλας, πήγε τέσσερις-πέντε φορές, πήγε και με τον 

δήμαρχο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ο Σταύρος ο Βοϊδονικόλας ο αντιδήμαρχος. Πήγε και με τον…. Με 

φέρνεις σε δύσκολη θέση ώρες-ώρες κ. Πρόεδρε. Πήγε και με το δήμαρχο και με 

τον Γενικό, υπήρχε μια αντίδραση το ότι πώς θα αντιδράσει ο εμπορικός σύλλογος 

του Πειραιά, την ξεπεράσαμε κι αυτή εντέλει από πολλά και προχωράμε. Εύχομαι 

να τελειοποιηθεί γιατί θα είναι πολύ συμφέρον για τους συναδέλφους μας και δεν 

είναι και μακριά. Είναι εδώ στην Ιερά Οδό ας πούμε και έχει και μεγάλο χώρο για 

καφέ, και για πάρτι για τα παιδιά, για όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία και ο κ. Φερεντίνος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για τα δικά μας μέλη. Για τα δικά μας μέλη. Όσοι ανήκουν στο 

σύλλογο τον δικό μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και οι οικογένειες τους φυσικά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και οι οικογένειές τους εννοείται. Τώρα γιατί το κάνουμε εμείς, ο 

δήμαρχος δεν ήθελε να το προχωρήσει για όλους γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο ο κ. Φερεντίνος, ένα λεπτό. Ύστερα εγώ είχα σκεφτεί κάπως 

διαφορετικά να το κάνουμε αλλά είχε απόλυτο δίκιο ο Γιώργος, ο κ. Κούβαρης. 

Κοιτάμε και βγάζουμε… μας έστειλε ένα δείγμα της ταυτότητας πως γίνεται, το 

βγάζουμε εμείς εδώ, θα το βγάλουμε με τα δικά μας μέσα και την πλαστικοποίηση 

θα δούμε αν μπορούμε να την καταφέρουμε γιατί είχαμε παλιότερα ένα μηχάνημα 

εδώ – το έχουμε ακόμα – δεν ξέρουμε αν λειτουργεί, για να μην υπάρχει μηδέν 

κόστος δηλαδή από την μεριά του Συλλόγου. Τώρα εύχομαι να μην χρειαστεί να 

πάρουμε και την πλαστικοποίηση αλλά θα το κάνουμε για να μην χαλάει η κάρτα, 

να είναι και πλαστικοποιημένο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το καλύτερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος.                                                                                                                   

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με κάλυψε ο κ. Παυλάκος με τις 

πληροφορίες που μας έδωσε, που αφορά το πού βρίσκεται αυτός ο Προμηθευτικός 

Οργανισμός, μας είπατε στην Ιερά Οδό, τα είδη τα οποία μπορεί να έχουμε 

έκπτωση, δηλαδή αν είναι ένδυσης, υπόδησης, τρόφιμα ή ηλεκτρικές συσκευές και 

το ποσοστό έκπτωσης το οποίο μας είπατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μέχρι 30.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Επομένως καλύφθηκα με τις απαντήσεις του κ. Παυλάκου. 

Ευχαριστώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και στο σύλλογο, όχι στο δήμο. Στο σύλλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάτε επειδή όπως… για να έχει μεγαλύτερη… πώς το λένε; Είναι 

προς το Σύλλογο αλλά είναι και προς τον Δήμο του Πειραιά. Το χειρίζεται ο 

Σύλλογος αυτό, έχουμε το προνόμιο να το χειριστούμε επειδή όμως θα πάρει 

έκταση και θα μαθευτεί, έχουμε σκεφτεί εδώ πέρα θα το φέρναμε και πιο μετέπειτα 

ας τρέξει πρώτα στην αρχή – θα το φέρναμε πιο εδώ - για να μπορούμε να 

κερδίσει και ο Σύλλογος κάτι. Κι όταν εννοώ τι να κερδίσει ο Σύλλογος. Δεν μιλάω 

για χρηματικά ποσά και τέτοια. Τι θέλουμε να κερδίσει; Περισσότερα μέλη. Άρα θα 

εκδίδουμε τις κάρτες και θα έχουμε όλο το χειρισμό της διαδικασίας… καταλάβατε 

όλοι τι εννοώ. Δεν θέλω…   
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ είμαι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει για συμπληρωματικά κάτι να μας πει ο κ. Κούβαρης επί 

του θέματος που ήτανε ο εισηγητής. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλω να σας ενημερώσω ότι απ’ το συγκεκριμένο Προμηθευτικό 

Οργανισμό έχει εκδοθεί η άδεια εισόδου και σε προσωπικό των…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεργάζεται. Και συνεργάζεται. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και συνεργάζεται δηλαδή με τον Δήμο Αθηναίων, με τον Δήμο 

Αιγαλέου, με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τον ΟΣΕ, το ΟΕΦ, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι πάρα πολλοί. Με 

την ΠΥΡΚΑΛ, Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Υπαλλήλων Βουλής και 

Εκπαιδευτικών, πολύτεκνους, πανελλήνια ένωση αναπήρων πολέμου. Υπάρχει μια 

σωρεία υπηρεσιών κ.λπ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουν κάνει ένα άνοιγμα οι άνθρωποι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει; Μέχρι και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Εντάξει; Απλά, αυτά. 

Ευχαριστώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ωραία εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο θέμα 4.  

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά φαρμακείων πρώτων βοηθειών 

στους Πέντε Τομείς καθαριότητας, λόγω έλλειψης των βασικών ειδών 

πρώτων βοηθειών για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και 

την αντιμετώπιση των μικροατυχημάτων τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Γαλάνης, είμαι εγώ. Έχει βγει ένας διαγωνισμός για 

να πάρουμε φαρμακεία κ.λπ. Ο διαγωνισμός αυτός θα ξεκινήσει μετά απ’ την 

ψήφιση του προϋπολογισμού του ’17 και δεν ξέρουμε τώρα αν θα γίνει τον 

Φεβρουάριο, αν θα γίνει Μάρτιο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τα μέσα 

του ’15 έχει να γίνει διαγωνισμός στους Τομείς Καθαριότητας και αναφέρομαι 

συγκεκριμένα για τους τομείς καθαριότητας. Δεν υπάρχουν αυτά τα υλικά. Δεν 

υπάρχουν τίποτα, φαρμακεία και έχουνε δημιουργηθεί πάρα πολύ 

μικροτραυματισμοί έως και μεγάλοι τραυματισμοί. Π.χ. στον 5ο Τομέα έχασε ένας 

συνάδελφος δύο δάχτυλα. Μέχρι να τον πάμε στο Τζάνειο το αίμα έτρεχε 
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σωρηδόν. Τον είχανε καλύψει με μια φανέλα, με μια φανέλα. Με μια φανέλα. Το 

ίδιο έχει γίνει και στο Β΄ τομέα, το ίδιο έχει γίνει και στο 1ο και αναφέρομαι για τους 

Τομείς Καθαριότητας γιατί είναι οι πρώτοι που μπορούν να πάθουν το κακό με τα 

σκουπίδια που κουβαλάνε.  

Έτσι σκεφτήκαμε εδώ σαν Σύλλογος να προσφέρουμε στους Τομείς Καθαριότητας 

ένα οργανωμένο φαρμακείο το οποίο τι είναι; Που θα μπαίνει στον τοίχο, ένα πολύ 

ωραίο πράγμα και θα είναι γεμάτο σύμφωνα με τα είδη, τα φαρμακευτικά είδη που 

υπάρχει στο ΦΕΚ που τα ορίζει για το δήμο του Πειραιά και για τον κάθε δήμο και 

για τον κάθε Οργανισμό, που είναι όμως στο ΦΕΚ για τους εργάτες καθαριότητας, 

γιατί έχει ένα κάρο πράγματα περισσότερα για τους εργάτες καθαριότητας και πολύ 

λιγότερα πράγματα για τους διοικητικούς.  

Γι’ αυτό αναφέρομαι για τους Πέντε Τομείς Καθαριότητας. Πέντε τομείς έχει ο 

δήμος και θα σας πω και πόσο κάνει. Κάνει απ’ ό,τι θυμάμαι –τώρα δεν το βρίσκω 

…. Μπράβο, μπράβο το έχετε εδώ; Γιατί εγώ δεν το βρίσκω.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το κάθε ένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κάθε ένα, ναι, το κάθε ένα. 75 συν ΦΠΑ. Αυτός που είναι, είναι 

εδώ στο… η διεύθυνση του που είναι η….;  Δώσε μου λίγο γιατί δεν το βρίσκω το 

δικό μου. Δώσε το μου λίγο. Περιμένετε λίγο. Αυτός ο κ. Κωνσταντινίδης είναι που 

παίρνει την προμήθεια του δήμου Πειραιά τις τελευταίες τέσσερις αν δεν είναι 

τέσσερις είναι τρεις. Τους τελευταίους διαγωνισμούς τους παίρνει αυτός ο κ. 

Κωνσταντινίδης. Είναι στην ευθεία που είναι το Τζάνειο. Πώς τη λένε αυτή την οδό; 

Αφεντούλη.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αφεντούλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Αφεντούλη είναι μάλιστα.   

Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Γιατί μόνο για την καθαριότητα και όχι για άλλους εξωτερικούς τομείς; 

Υπάρχουνε και οι κήποι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον…  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Οι οποίοι δεν συστεγάζονται μαζί με την καθαριότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μάλλον. Ανέλυσα να πούμε προηγουμένως, δεν ακούσατε 

εδώ πέρα τους λόγους γι’ αυτό που ανέλυσα. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σας ενημερώνω ότι το τελευταίο 5μηνο είχαμε πέντε ατυχήματα 

στους κήπους είτε γιατί πέσανε από το δέντρο κάτω, είτε γιατί το αλυσοπρίονο 

τους πήρε το χέρι, είτε γιατί το πολυμηχάνημα πέταξε ένα μπουκάλι και τους έκοψε 

το χέρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν είναι μέλη μας Κε Παυλάκο εγώ κι 

εσύ είμαστε και αυτό το πληρώνουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μας. Πολύ ωραία. 

Εδώ έχει έρθει και μια εισήγηση και λέει για τους Πέντε Τομείς Καθαριότητας. 

Επειδή όπως το είπε και ο κ. Ζούρδος υπάρχουν και άλλα τμήματα που έχουν 

ανάγκη και όπως είπε και ο κ. Παυλάκος, που είναι και υπεύθυνος δημόσιων 

σχέσεων για τα κοινωνικά και για τα πάντα, μπορούν, μια που είμαστε εδώ ο κ. 

Παυλάκος και ο κ. Ζούρδος, να κάνουν μια έρευνα και να μας φέρουνε κάποια 

τέτοια δωρεά που λέει, να κάνουν για τους κήπους, για τους παιδικούς σταθμούς, 

για όλα τα τμήματα. Ιδού η Ρόδος και ιδού και το πήδημα. Επειδή όμως 

αναφέρομαι στην καθαριότητα και αναφέρομαι γιατί έχουν από αρχές ’16 μέχρι 

τώρα έχουμε τρία πολύ σοβαρά ατυχήματα. Ενός δύο δάχτυλα, του αλλουνού όλος 

ο ώμος που έπεσε ο κάδος επάνω του και του…. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Του άλλου έπεσε στα πόδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ακριβώς. Ακριβώς γι’ αυτό αναφέρθηκα. Από εδώ και πέρα αν 

θέλετε μπορείτε να… εδώ είμαστε συνέχεια ανοιχτοί, συνέχεια προσπαθούμε και 

φέρνουμε πράγματα για τους ανθρώπους και να προσφέρουμε. Θέλουμε να 

προσφέρει ο Σύλλογος.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το λόγο το.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι μπορώ να πάρω εγώ το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κούβαρης.   

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Βάσει του καταστατικού μας είμαστε να καλύπτουμε και άλλες 

ανάγκες. Αυτοί καλύπτουμε τώρα… έφερε ο κ. Γαλάνης μια πολύ σοβαρή πρόταση 

για μια έλλειψη σοβαρή που υπάρχει των φαρμακείων στους τομείς καθαριότητας, 

είναι άμεση ανάγκη η προμήθειά της, δεν έχουμε το περιθώριο ούτε να κάνουμε 

αναζήτηση δωρεών, ούτε οτιδήποτε. Πρέπει να περάσει το θέμα άμεσα και να 

αγοραστεί το φαρμακείο άμεσα. Πρέπει να παράσχουμε στους εργαζόμενους…. 

Ούτε μπορούμε να περιμένουμε το διαγωνισμό πότε θα γίνει από το δήμο Πειραιά, 

ούτε για δωρεές, ούτε οτιδήποτε. Πρέπει να παρέσχετε άμεσα η πρώτη βοήθεια 



 

18 

 

στον εργαζόμενο. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι των δωρεών και του 

διαγωνισμού κινείται σε ένα άλλο πλαίσιο που μπορούμε να το δούμε μετέπειτα. Η 

επιτακτική ανάγκη είναι η αγορά των φαρμακείων για να καλυφτεί η ανάγκη των 

πρώτων βοηθειών των εργαζομένων. Ευχαριστώ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι να μην κάνεις. Θα παίρνεις το λόγο πρώτα και θα κάνεις 

ερωτήσεις. Ένα λεπτουδάκι, ένα λεπτουδάκι. Εδώ δεσμεύομαι για το επόμενο, για 

το επόμενο Δ.Σ. θα φέρουμε και μία πρόταση για να παρθεί και ένα φαρμακείο για 

τους κήπους ή αν θέλετε τώρα μπορούμε να το περάσουμε και τώρα μέσα αντί για 

πέντε… Έχεις δίκιο, αντί για πέντε να γίνουν ένα έξι…. Έξι συγκεκριμένη τιμή 75 

συν ΦΠΑ δεν αλλάζει τίποτα εκεί και να το κάνουμε μέσα εδώ, να το 

τροποποιήσουμε την εισήγησή μου αντί για πέντε. Πέντε δηλαδή στους Τομείς 

Καθαριότητας συν ένα για τους κήπους και να παρθεί απόφαση. Το λόγο έχει ο κ. 

Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν μπήκαμε στη διαδικασία με τους κήπους γιατί η πλειοψηφία των 

εργαζομένων με τους κήπους ανήκει σε άλλο σύλλογο και είχα την αίσθηση, ότι 

αυτό έχει μεριμνήσει ο άλλος σύλλογος για αυτά και ήξερε τις ανάγκες του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε λιγάκι; Το ξαναλέω για άλλη μία φορά. Εμείς ανήκουμε στο 

Σύλλογο εργαζομένων του Δήμου Πειραιά. Άρα νοιαζόμαστε για τα μέλη του 

Συλλόγου μας.   

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.   

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συγνώμη να σου πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόφαση, πάμε για την απόφαση. Για την απόφαση.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για τα μέλη μας. Θα πάω εγώ για την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για λήψη απόφασης γιατί εδώ τα αυτονόητα τα έχουμε ξεχάσει. 

Ναι. Να κάνει μια πρόταση ο κ. Στεφάνου.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν καταρχάς συμφωνώ απολύτως με τη συμπληρωματική 

πρόταση που έκανε ο Πρόεδρος. Εντάξει να συμπεριληφθούν και οι κήποι. Και 

προτείνω σε αυτά τα φαρμακεία, σε αυτά τα βαλιτσάκια πως θα είναι, να μπει μια 

στάμπα πως είναι δωρεά  του Συλλόγου εργαζομένων του δήμου. Να φαίνεται. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρε παιδιά γίνεται και αυτό. Το έχει αναλάβει ο κ. Ζαγκλής γι’ αυτό δεν 

πήγαμε με αυτοκόλλητα, τα φτιάχνουμε εμείς για να μην χρεωθεί ο σύλλογος και 

επιπλέον το αυτοκόλλητο. Θα είναι το κεφάλι του Θεμιστοκλή και θα λέει Σύλλογος 

Εργαζομένων Δήμου Πειραιά.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Από εκεί και πέρα ο καθένας…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τι λέτε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποιος κάνει τη δουλειά του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρε παιδιά μισό λεπτό. Είμαστε εδώ πέρα τόσους μήνες, έχουμε 

κάνει, έχουμε συσταθεί σαν Δ.Σ. και έχετε δει ότι μέλημά μας είναι να το 

μεγαλώσουμε αυτό το σύλλογο πρωτίστως να τον μεγαλώσουμε και να κάνουμε 

πράγματα που δεν είχανε γίνει και έχουν γίνει πράγματα που δεν έχουνε γίνει ποτέ 

στην ιστορία τους. Δηλαδή τα αυτονόητα να εξηγούμε κάθε φορά; Πάμε ρε παιδιά 

για λήψη απόφασης για τα φαρμακεία. Είπαμε είναι πέντε φαρμακεία για την 

καθαριότητα και ένα να πούμε για τους κήπους.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Παρών κι εγώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχεις το ποσό; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Παρών, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφτά υπέρ και δύο παρών. Πάμε τώρα συζήτηση 5.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το θέμα 4. Γίνεται μια προσαρμογή πέντε η καθαριότητα και τρεις 

η υπηρεσία των κήπων ξεχωριστά. Υστερα από πρόταση του Κου Παυλάκου 

Συμφωνούμε; Εφτά-δύο. Η ψηφοφορία είναι ίδια εφτά υπέρ δύο κατά (Παυλάκος – 

Ζούρδος).   

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι εφτά-δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφτά-δύο. Συμφωνούμε οι εφτά, παρών ο κ. Παυλάκος και κατά ο κ. 

Ζούρδος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μη λέμε ιστορίες, στο θέμα 4 είναι οχτώ-ένα (δηλαδή ο Κος 

Παυλάκος ψήφισε υπέρ τελικά ) .  
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5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναζήτηση προσφορών από 

καταστήματα – κινηματογράφους – θέατρα κ.λπ. για όλα τα μέλη του 

Συλλόγου και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής μέλος του Συλλόγου ο κ. Στεφάνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν εγώ φέρνω μια πρόταση μετά από ένα προφορικό αίτημα 

που μου θέσανε ορισμένοι συνάδελφοι και αφορούν κάποιες προσφορές. Βασικά 

εστίασαν στις δωροεπιταγές που δίνουμε στα παιδιά των μελών μας, τα ανήλικα 

παιδιά τα Χριστούγεννα. Πως και καλά βγαίνει από 60€ στο κάθε παιδί, 120 έχουμε 

όσοι έχουμε δύο παιδιά ενώ δεν υπάρχει κάτι ανάλογο που να αφορούνε 

συναδέλφους που είναι είτε ανύπαντροι ή τα παιδιά τους ενηλικιωθεί, είτε δεν 

έχουνε παιδιά και νομίζω πως μέσα στα πλαίσια αυτών των προσφορών που θα 

ζητήσουμε ενόψει των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων μπορούμε να φτιάξουμε 

ένα πακέτο μικρό μεν αλλά ξεχωριστό πακέτο που θα αφορά αυτούς τους 

συναδέλφους. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν το καταλάβαμε. Κλείστε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ορθό. Αυτό που λέει ο κ. Ζούρδος έχει…. Για κάτι που θα γίνει 

δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αν θα γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεύτερον…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στεφάνου… Αφήστε με λίγο. Έχετε κάνει την εισήγηση στο 

πρώτο μέρος που είπες ότι δεν ισχύει για να μην είναι… 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Συμφωνώ μαζί σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί γράφονται στα…  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρακτικά ότι με τις δωροεπιταγές, γιατί δεν τις παίρνει ο σύλλογος, 

τις παίρνει ο δήμος Πειραιά, τις παίρνει ο Δήμος Πειραιά. Εμένα το κυριότερο που 

με νοιάζει είναι το ποιος θα το αναλάβει. Εδώ δεν μπορεί να δουλεύουνε τρεις 
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άνθρωποι. Δεν γίνεται να δουλεύουν τρεις άνθρωποι, δεν προλαβαίνουμε εδώ. 

Θέλεις να το αναλάβεις που έφερες εσύ την εισήγηση να βρεις.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το να στείλω κάπου που…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Δεν είναι δύσκολο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να στείλετε επιστολές, εδώ θα σε βοηθήσουν εδώ οι συνάδελφοι 

που είναι πολύ ωραία. Άρα το λοιπόν το αναλαμβάνει ο κ. Στεφάνου αυτό το θέμα, 

θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες, θα στείλει κάποιες επιστολές και αφού δούμε και 

τα αποτελέσματα θα έρθει εδώ πέρα ξανά το θέμα για να πάρουμε την απόφαση 

και το πώς θα γίνει και τι έχουμε βρει και τι έχουμε κάνει.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ο.k. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει;  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: O.k. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Πριν προχωρήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Όχι, όχι εκτός μικροφώνου θέλω να μιλήσω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να βάλεις παιδιά μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση…  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πάμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα κάνουμε μετά; Να τελειώσουμε το Δ.Σ.;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πάμε. 

Αποφασίστηκε να γίνουν οι ενέργειες από τον Κον Στεφάνου και τα αποτελέσματα 

αυτών να έρθουν σε επόμενο Δ.Σ. 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο γραμματέας, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 



 

22 

 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε εδώ. Έχουμε κόσμο και έρχεται. 

Λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω 

οχτώ νέες εγγραφές στο Σύλλογό μας, είναι ο κ. Γρυλάκης Σταύρος, Κόλλιας 

Χαράλαμπος, Αθερίνης Γιώργος, Χατζηβλάχου Μαρία, Βουδιγάρη Ελένη, Ζαχαρίου 

Κωνσταντίνος, Γλυνός Γιώργος και η κα Χαλκιά Αναστασία. Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ και θα έρθουν… επίκεινται και άλλες. Ναι, έρχονται και άλλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάτο, νάτο. Πες το τώρα να τελειώνουμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχουμε και μία άλλη τελευταία στιγμή για να έρθει τώρα να γραφτεί 

είναι ο κ. Σαραγάς Σωτήρης, παλιό μέλος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δυνατό μέλος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και δυνατό μέλος του Συλλόγου μας, ο οποίος δεν διαγράφηκε, 

έφυγε γιατί άνηκε στη Δημοτική Αστυνομία που μας έλειψε για λίγο στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με απόφαση του Κυριά… Του Κούλη, του Κούλη. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Με απόφαση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Άπαντες συμφωνούμε για την εγγραφή των μελών. 

Άρα εννέα παρόντες, συμφωνούμε όμοφωνα. Πάμε στο θέμα… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καλωσόριζω τα νέα μέλη στο Σύλλογο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα 7. Όχι, όχι, όχι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Διαγραφές δεν έχουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μιλάει ο Καραμολέγκος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άνοιξε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μιλάει ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Στο θέμα εδώ. Εδώ στο θέμα 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : στο επόμενο θέμα αποχωρώ για λίγα λεπτά για κάποια προσωπική 

μου υπόθεση συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα με πρόεδρο τον  Αντιπρόεδρο Κον 

Γιάννη  Καλογερόγιαννη, που έχει και το λόγο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι ο Αντιπρόεδρος ο Γιάννης ο Καλογερόγιαννης, επειδή 

έτυχε μια δουλειά του Προέδρου. Πάμε στο επόμενο θέμα το 7. 
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7ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  716/10-10-

2016  της Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 

43,91€, το οποίο αφορά τo Πρακτικό Δ.Σ. στις 08/09/2016. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που είναι υπόψη από τον κ. Καραμολέγκο Δημήτριο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν έχουμε πάλι την Clevermedia για την συνεδρίαση… τα 

πρακτικά του συμβουλίου 8/9/16. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πάτα το. Ξανά. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε το θέμα της Clevermedia για το Διοικητικό Συμβούλιο 

της 8/9/16, ποσό 43,91€. Και άρα θα πάρουμε απόφαση… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ομόφωνα, ομόφωνα, ναι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνουμε απόφαση ομόφωνα οκτω υπέρ. Στο άλλο θέμα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ομόφωνα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα ναι, ναι. Ναι δεν είμαστε; Λοιπόν το 9ο… Το περάσαμε 

το 7ο θέμα ομόφωνα. Προχωράμε στο 8ο θέμα. 

 

8ο Θέμα ΗΔ 

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της 

Cοsmote για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 69,00€, 

περιόδου 08/07/2016-22/09/2016. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι υπόψη από τον κ. Καραμολέγκο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του 

τιμολογίου της Cosmote για το χρονικό διάστημα 8/7/16-22/9/16 ποσού 69,00€. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε ομόφωνα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ομόφωνα οκτώ υπέρ . 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το περάσαμε ομόφωνα πάλι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ωραία, ωραία. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο 9ο θέμα και τελευταίο υπόψη ο Πρόεδρος 

εισηγήτης του Συλλόγου που επανήλθε στην αίθουσα του Δ.Σ.  

 

9ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφανιών στην νεκρώσιμη 
ακολουθία: 

α) του πατέρα του συναδέλφου μας  Μιχάλη Τσεκούρα και 
β) την μητέρα του συναδέλφου μας Λαμπρινάκου Κυριάκου. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους συναδέλφους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ενημερώσω γινήκανε δύο κηδείες συναδέλφων προσώπου 

Α΄ βαθμού που στείλαμε τα στεφάνια, γιατί δεν είχαμε Δ.Σ. και το καταλαβαίνετε. 

Τα στέλνουμε και μετά παίρνουμε την απόφαση. Είναι ο συνάδελφος μας του 

Μιχάλη του Τσεκούρα ο πατέρας, και η μητέρα του συνάδελφού μας του 

Λαμπρινάκου του Κυριάκου από το ηλεκτρολογικό. Εγκρίνεται; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα εννέα υπέρ.  

Τέλος της συνεδρίασης και συζητάμε τα επιπλέον. Τελειώσαμε τη συζήτηση. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


