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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06.11.2018   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ για την κατάθεση 
στεφάνου στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.   
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την αγορά 3 βάσεων 
για τους υπολογιστές του Συλλόγου.   

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 
τιμολογίου των εξόδων κυλικείου του Συλλόγου.   

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή μας και την 
οργάνωση πλαισίου για την απεργία στις 14/11/2018.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάσει του Άρθρου 30§2α του Καταστατικού μας έχουμε συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, 06/11/2018 και μέρα Τρίτη, ώρα 

13:20μ.μ., στα γραφεία του συλλόγου μας. 

Όλοι έχετε πάρει τα θέματα Η.Δ.. Και πριν ξεκινήσουμε τα θέματα της Η.Δ., έχουμε 

ένα θέμα που είναι τυπικό μεν. Παρουσίες, σωστά. Να δούμε ποιοι είναι παρών και 

ποιοι είναι απών. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Κοντογιάννη 

Δικαία, απούσα, ταξιδεύει, Παυλάκος Παναγιώτης, ήταν εδώ, έφυγε, Κισαπίδης 

Κωνσταντίνος, απών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα, Μπαΐρα Μαρία, 

παρούσα. Άρα, είμαστε 8, συνεχίζουμε.  

Πάμε σε δύο θέματα, τυπικά είναι, Εκτός Ημερήσιας, αλλά πρέπει να πάρουμε μία 

απόφαση. Να δούμε αν συμφωνούμε για τη συζήτησή τους.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ για την κατάθεση στεφάνου  

 στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ένα είναι για την κατάθεση στεφανιού που έγινε στην κηδεία που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη μητέρα της κα Γιαννοπούλου και του κ. 

Βοϊδονικόλα Σταύρου που έγινε στην Ανάσταση. Συμφωνούμε; 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πληρωμή της Clevermedia που είναι για τα Δ.Σ. και αυτό 

συμφωνούμε.  

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ για την κατάθεση στεφάνου  

 στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν η μητέρα του κ. Βοϊδονικόλα Σταύρου και της κα Γιαννοπούλου 

της συναδέλφισσάς μας. Έγινε η κηδεία της. Θα έρθει και στην Ανάσταση και είχαμε 

στείλει ένα στεφάνι αξίας 60,00€ που είναι επικαθήμενων. Συμφωνούμε για την 

πληρωμή; Συμφωνούμε ομόφωνα. 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληρωμή, είναι, θα μας πει ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το θέμα αφορά την πληρωμή στην Clevermedia. Είναι ένα 

καινούριο τιμολόγιο το οποίο ήρθε τώρα πρόσφατα και αφορά τις 

απομαγνητοφωνήσεις οι οποίες έχουν γίνει ... Συμφωνούμε ομόφωνα. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά συζητιούνται βάσει του Άρθρου 30§1 του Καταστατικού μας. Οι 

εγγραφές είναι Ντάλντα Αναστασία, μας έχει έρθει από τη δημόσια υγεία, 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος, από τη δημόσια υγεία, Αντωνοπούλου Αντιγόνη, όχι 

Αντωνοπούλου, λάθος, Γκελμπεσιώτη Αναστασία, είναι από τη διοίκηση, 

Αποστολόπαππα Παρασκευή από τους βρεφικούς. Ούτε αυτή. Μητσοπούλου 

Μαριάνθη, είναι μόνιμη από τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι Λιάπη Βασιλική, αορίστου 

χρόνου από την Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ρέππα Ειρήνη, αορίστου χρόνου από 

την Αποκομιδή και είναι και η Τσακίρη Ευαγγελία, δημόσιας υγείας και δημόσιας 

υγείας. Στρίγγου Μαρία, από την Οδοποιία, Αποχέτευση, Μπουρίκος Μιχαήλ, από 

τη Διεύθυνση Υγείας και Κασιδιάρης Σπυρίδων, από τη δημόσια υγεία. Άρα, έχουμε 

10 εγγραφές νέων μελών. Εντάξει; Συμφωνούμε ομόφωνα. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την αγορά 3 βάσεων για 

τους υπολογιστές του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας, κ. Φερεντίνος. 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε πάρει τρεις καινούριους υπολογιστές για τον σύλλογο. 

Μεταχειρισμένους. Αυτό επειδή είναι τα κουτιά τους όρθια και δεν είναι από πάνω, 

θα πρέπει να αγοράσουμε από το «Πλαίσιο» τρεις βάσεις. Οι οποίες βάσεις τώρα, 

δεν ξέρω πάνω-κάτω, θυμάμαι παλιότερα που είχα πάρει εγώ μία για το σπίτι μου 

περίπου στα 15,00€ είναι. Απλώς σας αναφέρουμε ότι θα πρέπει για να στηριχθούν 

αυτά τα πράγματα να πάρουμε και βάσεις. Όταν θα τις πάρουμε, θα σας 

ενημερώσουμε κιόλας.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 

τιμολογίου των εξόδων κυλικείου του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Πληρώθηκε χθες μέσω του e-banking το κυλικείο το οποίο ήταν 

μέχρι τις 31 του μήνα, αφορούσε την περίοδο από τις 05/10 μέχρι 31/10. 121,50 το 

συνολικό ποσό. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πριν ζητήσω την έγκρισή σας, ότι 

άποψή μου ότι τα έξοδα του κυλικείου πλέον έχουν γίνει αρκετά. Θα πρέπει να 

λάβουμε μία απόφαση γιατί μεσοσταθμιστικά άμα δείτε χρειαζόμαστε γύρω στα 

150,00€ το μήνα στο κυλικείο, που σημαίνει 1.800,00€ τον χρόνο. Δεν ξέρω αν 

θέλετε να συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό να πληρώνουμε το κυλικείο τα έξοδά μας ή 

μήπως πρέπει να τα περιορίσουμε. Αυτό θα ακούσω την άποψή σας. ζητάω έγκριση 

για το τιμολόγιο το οποίο έχει ήδη εγκριθεί, 121,50,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε για την πληρωμή; Συμφωνούμε, αφού έχει γίνει, 

συμφωνούμε ομόφωνα. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή μας και την 

οργάνωση πλαισίου για την απεργία στις 14/11/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσει η κα Αργυροπούλου και μετά θα μιλήσω και εγώ και 

όποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Από τις αρχές Σεπτέμβρη μέσα από γενικές συνελεύσεις 

σωματείων, συγκεντρώσεις και διάφορες αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά κλάδο, με 
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εκατοντάδες αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων διαμορφώθηκε ένα ενιαίο 

αγωνιστικό απεργιακό μέτωπο με συγκροτημένο πλαίσιο διεκδικήσεων ενάντια σε 

κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αποφάσεις 

για απεργία έχουν πάρει 27 δευτεροβάθμιες οργανώσεις, 19 εργατικά κέντρα και 8 

ομοσπονδίες, καθώς και δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία του δημόσιου τομέα. 

Διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς, υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, ανάκτηση 

απωλειών, μέσα 13ος και 14ος μισθός, κατάργηση του Νόμου Βρούτση Ακτσίογλου, 

και του νόμου-λαιμητόμου Κατρούγκαλου.  

Η δυναμική σε αυτές τις πρωτοβουλίες δείχνει τη σημασία που έχει να πάρουν οι 

εργαζόμενοι στα χέρια τους τον σχεδιασμό και την οργάνωση του αγώνα. Απέναντι 

σε αυτό το απεργιακό μέτωπο ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός 

προτάσσει τα βρώμικα τα όπλα του. Οι δυνάμεις αυτές προσπάθησαν να 

αποτρέψουν την απεργία, να διασπάσουν το απεργιακό μέτωπο, και να εκφυλίσουν 

τον αγώνα παίζοντας με τις ημερομηνίες διεξαγωγής της απεργίας. Οι ίδιοι οι 

συνδικαλιστές που στο ΕΚΑ ψήφισαν για 14 Νοέμβρη στη ΓΣΕΕ, ψήφισαν για 24 

Νοέμβρη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.  

Σκοπός τους είναι να επικρατήσει σύγχυση στους εργαζόμενους και αντί να 

ζωντανεύει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς γύρω από την αντεργατική 

κυβερνητική πολιτική, γύρω από το πώς θα οργανώσουμε την απεργιακή μάχη, να 

επικρατεί ο καυγάς στις ημερομηνίες. 

Εμείς σαν ΔΑΣ δεν θα παίξουμε και δεν έχουμε παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Θα 

προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τρόπους για την καλύτερη επιτυχία 

της απεργίας. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χώρο δουλειάς όπου δεν θα 

ενημερώσουμε γι’ αυτήν. Προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο την άλλη Δευτέρα 

γενική συνέλευση στις 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

όπου θα συζητήσουμε με τους εργαζόμενους τα αιτήματα της απεργίας και 

προτείνεται επίσης να βγει και μία ανακοίνωση καθαρά του συλλόγου μας με τα 

αιτήματά μας και με την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης όπου θα μοιραστεί σε 

όλους τους χώρους δουλειάς.  

Εμείς λοιπόν σαν ΔΑΣ προτείνουμε την άλλη Δευτέρα γενική συνέλευση στις 12.30 

η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να βγάλουμε και 

μία ανακοίνωση ως συμβούλιο, ως σύλλογος, εκεί πέρα, όπου θα έχουμε τα 

αιτήματα, θα λέγονται μέσα από τα αιτήματά μας και θα τη μοιράσουμε σε όλους 

τους χώρους δουλειάς. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα λέει και η αφίσα. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας πω 

τι έχω κάνει εγώ. Έχω κλείσει την αίθουσα στις 12.00 η ώρα τη Δευτέρα, έχω 

κανονίσει, γιατί μετά έχει Δ.Σ., να φέρω να την καθαρίσουν κιόλας την αίθουσα, μας 

την έχει δώσει, έχω μιλήσει εγώ το πρωί. Θα βγάλουμε μία ανακοίνωση στο οποίο 

θα λέμε ότι πηγαίνουμε για γενική συνέλευση με αυτό το θέμα και από εκεί πέρα θα 

πρέπει όλοι να μεριμνήσουμε να έρθουν να συμμετάσχουν τουλάχιστον αυτοί που 

δεν κάνουν απεργία. Ποιοι δεν κάνουν; Το μέγαρο.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα γίνει γενική συνέλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Γενική συνέλευση και δεν θα πάμε ούτε βάσει καταστατικών, με 

ό,τι είμαστε, συζητάμε και κάνουμε ενημέρωση γιατί δεν πρόκειται να γίνει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ... οπότε θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και η έκτακτη πάλι πάει σε... ναι, έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόφαση δεν μπορείς να γράψεις ότι θα γίνει των παρόντων. Δεν θα 

λάβουμε μέρος, δεν θα πάμε να αρχίσουμε, θα είμαστε συνεννοημένοι ήδη ότι όσοι 

θα είναι εκεί πέρα, θα πρέπει να ενημερωθούν και πρέπει να καταλάβουν κάποτε ότι 

κάποιος, κάπου, κάποτε πρέπει να συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες, γιατί 

έχουμε, εγώ πιστεύω, αυτά που έχω πει, ότι δεν γίνεται να γίνεται απεργία και να 

μην συμμετέχει καθόλου το μέγαρο. Το μέγαρο είναι ελάχιστοι που συμμετέχουμε.  

Βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί ανήκω στο μέγαρο. Αλλά τέλος πάντων. Είναι 

πολύ ελάχιστοι. Συμφωνούμε;  

Λύεται η Συνεδρίαση. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


