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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.05.2016   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 320,00€ για την επισκευή της ελληνικής 

σηµαίας και κατασκευής κορνίζας. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση για την αποτίµηση των κινητοποιήσεων στις 05 – 06 & 07 

Μαΐου 2016. 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισµός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 

του καταστατικού του Συλλόγου.    

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη απόφασης για την διαχειριστική περίοδο από 09/2015 έως 31/12/,  

έλεγχος και έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισµού  του ∆.Σ. 2015.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης και έλεγχος για την έγκριση ή µη του απολογισµού της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου από τον 09/2015-31/12/2015 και 

ενηµέρωση προϋπολογισµού για το έτος 2016. 

ΘΕΜΑ 5ο:  Λήψη απόφασης – έγκρισης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για 

την οικονοµική διαχείριση από 09/2015 έως 31/12/2015.     

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

ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση  - ερώτηση για την πρόοδο και υλοποίηση  των 

προηγούµενων αποφάσεων του ∆.Σ.  

α) αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής γρίπης και µέτρα ασφαλείας  

β) Γάλατα 

ΘΕΜΑ 8ο:  Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψης απόφασης για την εγκατάσταση σε 

τοπικό υπολογιστή η αυτοµατοποιηµένη αποστολή γραπτών 

ενηµερωτικών µηνυµάτων, (αφορά την µαζική αποστολή emails), 

προκειµένου να ενηµερώνονται τα µέλη του Συλλόγου, συνολικής αξίας 
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344,40€ (σύµφωνα µε την προσφορά που µας έχουν αποστείλει). Και 

αγορά µονάδων για αποστολή  µηνυµάτων SMS, αξίας 210 ευρώ. 

ΘΕΜΑ 9ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά µιας αναλογικής κονσόλας, 

συνολικής αξίας 165,00€ και ενός σετ δύο µικροφώνων συνολικής αξίας 

299,00€, προκειµένου να καλυφθεί η ηχογράφηση των Γενικών 

Συνελεύσεων του Συλλόγου που πραγµατοποιούνται στο ΣΙΝΕΑΚ. 

ΘΕΜΑ 10ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά Laptop 

συνολικής αξίας 900,00€.  

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επισκευή του παλιού 

φωτοτυπικού του Συλλόγου Develop di 2011 συνολικής αξίας 249,69€. 

ΘΕΜΑ 12ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήµατος 

προς την ∆ηµοτική Αρχή, για την επανάληψη συµµετοχής των παιδιών 

των δηµοτικών σχολείων και παιδικών σταθµών στις παιδικές 

κατασκηνώσεις.  

       Ηλικία από 6 έως 15 χρονών. 

ΘΕΜΑ 13ο: Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την αγορά ενός ψύκτη νερού στο   

Σύλλογο.      

ΘΕΜΑ 14ο: Ενηµέρωση και συζήτηση για την οικονοµική προσφορά εταιρείας 

ΚΤΕΟ για τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων των µελών µας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλησπέρα, σήµερα 13/05/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 22:00, 

βάσει του άρθρου 30, παρ. 1 του καταστατικού µας σας έχουµε καλέσει σε 

συνεδρίαση του κεντρικού συµβουλίου του συλλόγου µας. 

Να δούµε τώρα τους παρόντες, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, 

απούσα,  Σκιζοπούλου Σταµατίνα, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Σούρδος Κωνσταντίνος, παρών. Αφού 

υπάρχει πλειοψηφία του των µελών, είµαστε δηλαδή 10, µόνο η Κοντογιάννη ∆ικαία 

λείπει δηλαδή, προχωράµε στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

Να καλωσορίσουµε και επισήµως τον κ. Ζούρδο Κωνσταντίνο που πήρε τη θέση της 

κα Ρεΐση που έφυγε µε σύνταξη, από το ψηφοδέλτιο της ∆ΑΣ - ΟΤΑ. Καλορίζικος. 

Και ξεκινάµε τα θέµατα της Η∆. 

1ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση για την αποτίµηση των κινητοποιήσεων στις 05–06 & 07 Μαΐου 

2016. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο πρόεδρος του συλλόγου, Γαλάνης Κωνσταντίνος. Θα 

ήθελα µερικά πράγµατα να σας πω γιατί δεν τα ξέρετε, µερικά πράγµατα σε γενικά, 

γιατί έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Να σας ενηµερώσω κάποια πράγµατα τα οποία 

είχαν γίνει. Όπως όλοι γνωρίζετε και την προηγούµενη φορά και αυτή τη φορά 

καλέσαµε σαν σύλλογος τους άλλους συλλόγους, σωµατεία µικρότερα µεν, αλλά 

δυναµικά δε, τους καλέσαµε όλους εδώ στον σύλλογό µας. Συγκεντρωθήκαµε και 

αποφασίσαµε οµόφωνα για την κατάληψη του δήµου µας σύµφωνα και µε τη 

σχετική απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ που υπήρχε.  

Στη συνέχεια αφού πήραµε όλοι αυτήν την απόφαση, θέλω να σας πω ο σύλλογός 

µας, εγώ θα µιλήσω µόνο για τον σύλλογό µας, δεν µε ενδιαφέρουν οι άλλοι, ποιες 

ενέργειες κάναµε. Λάβαµε µέρος στο κλείσιµο του γκαράζ που έγινε τη µέρα Τετάρτη 

προς Πέµπτη στις δώδεκα η ώρα. Προσωπικά ήµουν εγώ εκεί, µε περίπου γύρω 

στα 16 άτοµα κλείσαµε το γκαράζ µαζί µε τον άλλον τον σύλλογο. Σας πληροφορώ 

όταν κλείστηκε, περισσότερα άτοµα ήµαστε εµείς παρά ο άλλος σύλλογος. Στην 

πορεία ήρθαν και άλλα µέλη του άλλου Συλλόγου.  

Μετά, κλείσαµε το µηχανολογικό και το ηλεκτρολογικό για πρώτη φορά στα χρονικά 

του δήµου µας, το κλείσαµε γύρω στις πέντε το πρωί. Μαζί µε ένα πανό µπροστά 
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που γράφει «Κατάληψη». Και είχαµε κανονίσει και το περιφρουρούσαν δικοί µας 

άνθρωποι από τις εξίµισι ώρα και µετά. Κλείσαµε γύρω στις εξίµισι το Ληξιαρχείο, 

∆ηµοτολόγιο και πάλι µε µέλη µας όπου και εκεί ήµουν και εγώ και µετά το ανέλαβε, 

ήταν στην περιφρούρηση, στην αρχή... ήταν ο αντιπρόεδρος ο κ. Καλογερόγιαννης 

που ήταν επικεφαλής εκεί στο Ληξιαρχείο.  

Και µετά, εν συνεχεία ανεβήκαµε προς το δηµαρχείο, ήδη υπήρχαν µέλη µας και 

κλείσαµε το ∆ηµαρχείο και φέραµε από το ηλεκτρολογικό µία µικροφωνική για να 

ενηµερώσουµε τον κόσµο, όπου και τον ενηµερώσαµε σε µία, πιστεύω, πρωτοφανή 

για τα δεδοµένα του δήµου και σε κόσµο και σαν κατάληψη.  

Είναι η πρώτη φορά, και το τονίζω αυτό, γιατί θέλουµε να δείξουµε ότι ο σύλλογός 

µας δεν είναι... πλέον έχει µπει δυναµικά σε πάρα πολλά πράγµατα, είναι η πρώτη 

φορά στην ιστορία του δήµου που έχει γίνει σε τρία µέρη κατάληψη. Και είχαµε 

συµµετοχή στην κατάληψη αν όχι 100%, 98%, γιατί  υπήρχαν και κάποια τµήµατα 

του ∆ήµου µας που δούλεψαν µε προσωπικό ασφαλείας. ∆ηλαδή, ας πούµε στο 

Ληξιαρχείο ήταν το Τµήµα Θανάτων που ήταν ένα άτοµο, και κάποια άλλα, οι 

παιδικοί σταθµοί ήταν που λειτούργησαν, εκεί δεν έχουµε όµως πολλά µέλη, δεν... 

εντάξει, θα σας δώσω... ωραία, µας ενηµερώνει η κα Αργυροπούλου ότι ήταν 

κλειστά όλοι οι παιδικοί σταθµοί.  

Ακόµα θέλω να σας ενηµερώσω ότι πλέον ο σύλλογός µας µε τις ενέργειες που έχει 

κάνει µέσα σε αυτό το µικρό διάστηµα, πλέον κατέχουµε και το γνωρίζουν και άλλοι 

σύλλογοι και ζητάνε τη συνδροµή µας, την αρχηγική θέση µια που αυτού του 

συλλόγου του αρµόζει αυτή η θέση. Και αυτό το βλέπουµε ήδη και έχει αντίκτυπο 

στους άλλους συναδέλφους µας που µας ρωτάνε το τι θα κάνουµε εµείς. Ας είναι 

µέλη των άλλων συλλόγων. 

Αυτά ήθελα να σας πω, όµως µας αιφνιδίασε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 

εισήγαγε το νοµοσχέδιο. Άλλα είχαµε προβλέψει εµείς, εισήγαγε το νοµοσχέδιο στη 

Βουλή το οποίο και το πέρασε.  

∆εν θέλω να µιλήσω για τις κινητοποιήσεις τις επάνω, γιατί ως γνωστόν πολλοί λίγοι 

πηγαίνουµε από τον δήµο µας. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι, επειδή η 

χρονιά τώρα ξεκίνησε και άρχισε, θα δούµε και άλλα µέτρα πολύ πιο δύσκολα και ότι 

η µάχη χάθηκε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Πιστεύω την επόµενη φορά να έχουµε 

ακόµα πιο δυναµική παρουσία και να έχουµε και πιο ενεργή συµµετοχή. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλει κανείς να µιλήσει σε αυτό το θέµα; Να σας παρακαλέσω, επειδή 

είναι πολλά θέµατα να είµαστε όσο πιο λακωνικοί γίνεται. Θέλει κανείς να µιλήσει γι’ 

αυτό το θέµα; Η κα Αργυροπούλου τον λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφοι, όπως είπε και ο Κώστας Γαλάνης αυτές τις µέρες η 

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε τον νόµο-λαιµητόµο του ασφαλιστικού που 

για εµάς και για τα παιδιά µας είναι µία ταφόπλακα για τη ζωή µας. Κάνοντας µια 

αποτίµηση των κινητοποιήσεων που έγιναν και την Πέµπτη µε την κατάληψη του 

δήµου που όντως είναι θετικό αυτό το θέµα, αλλά πιστεύουµε ότι είναι πολύ κάτω 

των προσδοκιών µας. ∆ηλαδή εγώ µε έναν γύρο που έκανα στα γραφεία εδώ στη 

δηµαρχεία µέσα είδα πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι κάθονταν µέσα στα 

γραφεία τους, δεν ήταν προσωπικό ασφαλείας αυτό. ∆ηλαδή στο Γραφείο 

Προσωπικού ... και σε άλλα γραφεία υπήρχαν εργαζόµενοι που δεν κατέβηκαν 

κάτω. Και έξω από τη δηµαρχεία πιστεύω ότι η πλειοψηφία ήταν από την 

καθαριότητα και κυρίως οι συµβασιούχοι αυτοί που συµµετείχαν. 

Νοµίζω ότι ευθύνη σε αυτή ... και αυτό φάνηκε και µε το ζήτηµα της απεργίας την 

άλλη µέρα είναι ότι σαν... εδώ η πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 

µπόρεσε, αν και το είπαµε πάρα πολλές φορές να κάνουµε συνελεύσεις για το θέµα 

της απεργίας, του ασφαλιστικού και αυτά, δεν έγιναν συζητήσεις, δεν έγιναν γενικές 

συνελεύσεις και συζητήσεις µε τους εργαζόµενους ώστε να καταλάβουν την 

αναγκαιότητα που έχει η κινητοποίησή τους γι’ αυτά τα ζητήµατα και ότι θα πρέπει 

να είναι σε µία επαγρύπνηση όποτε µπει το θέµα στη Βουλή να κινητοποιηθούν, να 

απεργήσουν, να πάρουν µέρος στις διάφορες συγκεντρώσεις. 

Οι συγκεντρώσεις πάνω στην Αθήνα και της Α∆Ε∆Υ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγµατικά 

ήταν ένα φιάσκο. Και σε αυτό ευθύνη έχει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η Α∆Ε∆Υ που ούτε 

έβγαλαν µία ανακοίνωση για την Παρασκευή που ήταν µέρα απεργίας και να 

καλέσουν στην Πλατεία Κλαυθµώνος τους εργαζόµενους και κάποιοι από εδώ του 

δήµου που ανέβηκαν σε αυτό το blog, γιατί εµείς ήµαστε µε το ΠΑΜΕ, είπαν αυτό το 

πράγµα, την απογοήτευση που ένιωσαν που δεν υπήρχε κόσµος και ούτε 

µπόρεσαν και να κάνουν και πορεία µετά προς το Σύνταγµα. 

Από εδώ και πέρα σίγουρα τα πράγµατα θα οξυνθούν ακόµα περισσότερο. Ήδη 

µέχρι τέλος Μάη έχουµε µια σειρά από άλλα µέτρα που θα παρθούν όπως είναι ο 

κόφτης, όπως είναι το φορολογικό, είναι το νέο µισθολόγιο, και θα πρέπει να δούµε 

πάρα πολύ σοβαρά πώς οι συνάδελφοί µας θα ενηµερωθούν και θα νιώσουν την 

αναγκαιότητα ότι πρέπει κάτι να κάνουν για τη ζωή τους. ∆εν γίνεται δηλαδή 



 

7 

 

διαφορετικά. Και αυτός πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του σωµατείου µας. Και 

στο καταστατικό µέσα γράφει ότι παλεύουµε για το συµφέρον των εργαζοµένων και 

αυτά. 

Πώς οι εργαζόµενοι θα καταλάβουν ότι πρέπει να κινητοποιηθούν; Εκεί πιστεύω ότι 

πρέπει να δώσει σηµασία το ∆.Σ. από εδώ και πέρα.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος τον λόγο. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο για να απαντήσω στη συναδέλφισσα που µόλις 

τοποθετήθηκε ότι καλό θα είναι σε αυτά τα οποία λέµε να είµαστε πραγµατιστές και 

εννοώ το εξής. ∆εν µπορούµε να λέµε τώρα, να κάνουµε µία γενική συνέλευση του 

συλλόγου απλά να ενηµερώσουµε τους συναδέλφους για µία κινητοποίηση 

απεργιακή η οποία µπορεί να γίνει στο µέλλον. 

Και το λέω αυτό γιατί αν σκεφτείτε τι έγινε, µε ποιον κόπο η προηγούµενη γενική 

συνέλευση για ένα φλέγον θέµα που ήταν το Ταµείο Αλληλοβοηθείας τι συµµετοχή 

είχε και πώς κατέληξε µπορείς να καταλάβεις και ποια θα είναι η κατάληξη κάποιων 

γενικών συνελεύσεων που θα έχουν και µόνο σκοπό την ενηµέρωση για απεργία. 

Έχω την εντύπωση ότι θα µας πάρουν µε τις πέτρες. Ένα θέµα αυτό. 

Και µετά ο ρόλος του σωµατείου είναι η ενηµέρωση των συναδέλφων µε 

ανακοινώσεις, µε συζητήσεις για τα θέµατα τα οποία µας αφορούν. ∆εν µπορούµε 

να κάνουµε πλύση εγκεφάλου, ούτε να τους βάλουµε κάποιον ορό για τα γεγονότα 

τα οποία θα τρέξουν. ∆ηλαδή για όλα αυτά τα οποία θα µας συµβούν. Πρέπει να 

είµαστε λίγο πραγµατιστές πιστεύω σε αυτά τα οποία λέµε και τοποθετούµαστε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λίγο να συµπληρώσω εγώ πάνω σε αυτά που µας είπε η συνάδελφος 

από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ η κα Αργυροπούλου, θέλω να της θυµίσω ότι έγινε άλλη µία 

κατάληψη, υπάρχουν και αφίσες εκεί, που µιλήσαµε για το ίδιο θέµα, βγήκαν ένα 

κάρο ανακοινώσεις, ένα κάρο, βοµβαρδισµός έχει γίνει, βοµβαρδισµός ιδεών έχει 

γίνει από τον σύλλογό µας σε email, σε µηνύµατα, και έχει γίνει και ένα άλλο πριν το 

’15, πριν µας φύγει το ’15, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έχουµε κάνει τρεις 

γενικές συνελεύσεις µε όλους τους συλλόγους για το ίδιο θέµα. Άρα, αυτό που λέει 

ότι δεν κάναµε και ότι δεν ενηµερώσαµε και δεν κάνει δεν στέκει. Γιατί έχουµε κάνει 

τρεις γενικές συνελεύσεις οι πέντε σύλλογοι. Για το ίδιο ακριβώς θέµα, γι’ αυτό που 
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ερχόταν. Και το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει.  Και στις τρεις έχει µιλήσει και η κα 

Αργυροπούλου. 

Τα παραπάνω δεν µπορώ να τα καταλάβω. Εδώ δεν µαζεύονται που τους λέµε για 

τα λεφτά τους. Και όµως αυτοί που µαζεύονται... τώρα το άλλο που λέει ότι ήταν στα 

γραφεία, την ώρα της κατάληψης, γιατί εγώ, τώρα αν µιλάει στις δώδεκα και στη µία 

η ώρα, µπορεί να ανέβηκαν κάποιοι άνθρωποι. Την ώρα της κατάληψης από τις 

εννιά η ώρα που τα γύρισα εγώ όλα, δεν υπήρχε άνθρωπος µέσα στο δηµαρχείο. 

Άνθρωπος, ούτε ένας δεν υπήρχε. Υπήρχε µόνο η γραµµατεία που ήταν στον 7ο 

όροφο. Κανείς άλλος. Ναι, και ... τέλος πάντων, εντάξει, για να µην... θέλεις να 

πάρεις τον λόγο; Πάρε τον. Ο γραµµατέας του συλλόγου ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θέλω να... εµένα µε κάλυψε ο 

πρόεδρος. Έχω µία ένσταση προς αυτά που είπε η κα Αργυροπούλου. Αυτό... τις 

πρωτοβουλίες εµείς που πήραµε για το ασφαλιστικό πρωτοπορήσαµε πάλι και 

καλέσαµε πάλι όλους τους συλλόγους για µαζικό αγώνα. Μπήκαµε µπροστά στις 

καταλήψεις, συµµετείχε το 99% των εργαζοµένων, το αν κάνατε εσείς βόλτα και 

είδατε ένα άτοµο στη µισθοδοσία, ο κ. Καραµολέγκος είναι εδώ πέρα ταµίας µας, 

ταµίας του συλλόγου και ήταν στην κατάληψη κάτω. ∆εν µπορώ να καταλάβω τώρα, 

αν ανέβηκε κάποιος και κάθισε, δεν λέει κάτι αυτό. Συµµετείχε το 99% εκτός από 

κάποια ασφαλείας, δεν λειτούργησε ούτε το Πρωτόκολλο. 

Βέβαια αιφνιδιαστήκαµε από την κίνηση της κυβέρνησης, κλιµακώναµε τις 

κινητοποιήσεις, είχε πάρει απόφαση, είχαµε πάρει απόφαση την ηµέρα της 

κατάληψης να κλιµακώσουµε τις κινητοποιήσεις για την επόµενη µέρα σε όλους τους 

άλλους χώρους, στον Σκλαβενίτη κ.λπ. µετά από δική µας πάλι πρωτοβουλία µε 

τους άλλους συλλόγους που έγινε εδώ στον σύλλογο µε τα προεδρεία των άλλων 

συλλόγων, να κλιµακώσουµε τις κινητοποιήσεις, άλλαξε, ήρθε αιφνιδιαστικά το 

νοµοσχέδιο στη Βουλή λόγω του Eurogroup της ∆ευτέρας, αιφνιδιαστήκαµε γι’ αυτό, 

παρόλα αυτά κατεβήκαµε στον σύλλογο, και εγώ προσωπικά, βγάλαµε καινούριες 

ανακοινώσεις, βγάλαµε καινούριες αφίσες για την απεργιακή κινητοποίηση που είχε 

την Παρασκευή, στείλαµε email ότι υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση και όχι 

κατάληψη και µηνύµατα σε όλους τους συναδέλφους, και ενηµέρωση, το βράδυ 

είχαν λάβει όλοι το µήνυµα.  

Από το πρωί ενηµερώναµε όλους τους χώρους ότι δεν υπάρχει πλέον κατάληψη, 

δεν καλυπτόµαστε από κατάληψη, υπάρχει απεργία και βέβαια πήραµε µέρος και 

στην πορεία στη συγκέντρωση της Πλατείας Κλαυθµώνος και στην πορεία. Και 
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βέβαια και στη συνάντηση και στη συγκέντρωση της Κυριακής στο Σύνταγµα. 

Ενηµερώθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, υπάρχει όµως ένα πρόβληµα που πρέπει 

κάποια στιγµή κάποιοι να το καταλάβουν, ότι δεν µπορούν οι συνάδελφοι, δεν 

αντέχουν οι συνάδελφοι να συµµετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις µε το 

πενιχρό εισόδηµα που έχουν. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πρόταση και στην πρώην 

Οµοσπονδία ότι η µορφή αγώνων πρέπει να είναι, να κινηθεί σε άλλου είδους 

διαδικασία. Η 24ωρη και η 48ωρη, µία 24ωρη και µία 48ωρη απεργιακή 

κινητοποίηση δεν φέρνει αποτελέσµατα. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... στο 2ο θέµα Η∆. 

2ο Θέµα Η∆ 

Ορισµός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του 

καταστατικού του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ πάλι. Με µείζον θέµα το µεγαλύτερο θέµα είναι να 

ενηµερώσουµε, όχι να ενηµερώσουµε γιατί έχουν ήδη ενηµερωθεί, να παρθεί 

απόφαση για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας και προτείνω να πραγµατοποιηθεί γιατί 

πρέπει να υπάρχει ένα... από την πρώτη που θα ορίσουµε τώρα, οκτώ µέρες βάσει 

του καταστατικού µας, στις 24/05 η πρώτη αν δεν πραγµατοποιηθεί να γίνει η 

δεύτερη στις 30/05 και αν δεν πραγµατοποιηθεί η δεύτερη, να γίνει στις 07/06. Με 

θέµατα Η∆ όπως λέει το καταστατικό µας πρώτα να είναι από τώρα, να είναι το 1ο 

θέµα το Ταµείο Αλληλοβοηθείας και µετά να είναι «Λήψη απόφασης και έλεγχος και 

έγκριση του διοικητικού απολογισµού» που έτσι και αλλιώς έχουν ενηµερωθεί από 

την προηγούµενη γενική συνέλευση.  

Θέµα το 3ο, «Λήψη απόφασης έγκρισης της έκτακτης Ελεγκτικής Επιτροπής» που 

µας έχει ελέγξει για την οικονοµική διαχείριση από τον 9ο έως 31/12 και «Λήψη 

απόφασης και έλεγχος για την έγκριση ή µη του απολογισµού της προηγούµενης...» 

ο απολογισµός έτσι και αλλιώς όπως λέει το καταστατικό µας δεν χρειάζεται να 

έρχεται στη γενική συνέλευση, µόνο οι προϋπολογισµοί έρχονται. Εµείς παρόλα 

αυτά,  αυτές έχουν ενηµερωθεί ήδη σε προηγούµενη  γενική συνέλευση αλλά εµείς, 

µας δίνει τη δυνατότητα επειδή δεν έχουµε κλείσει χρόνο να τα φέρναµε το ’17. 

Εµείς δεν θέλουµε να τα φέρουµε το ’17 και θέλουµε να τα φέρουµε γιατί είµαστε πιο 

τυπικοί και από τους τυπικούς. Και βάζουµε µέσα και τον απολογισµό που δεν µας 

το λέει το καταστατικό, το ξαναλέω. Το τι έχουµε κάνει από τον 9ο έως 31/12. Είπαµε 

µε κυρίαρχο θέµα να παρθεί µια απόφαση για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. 
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Συµφωνούµε στην πρόταση τη δική µου; Πόσοι είµαστε; Πόσοι ψηφίζουµε; Άρα είναι 

οµόφωνη η απόφαση. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, τον λόγο έχει η κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σχετικά µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, ποια θα είναι η πρόταση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τα µέλη; ∆ηλαδή και την άλλη φορά είπαµε ότι 

είχαν ειπωθεί διάφορες προτάσεις από τους συναδέλφους εκεί πέρα και αυτά. Εµείς 

σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα πρέπει να έχουµε µία πρόταση προς το Σώµα 

κάτω; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Να συµπληρώσω ότι ακόµα και αν δεν µπορούµε να δώσουµε στους 

συναδέλφους εργαζοµένους αυτά που δικαιούνται, γιατί όπως είπε και ο ∆ηµήτρης 

είναι πολύ δύσκολο και η κυρία που έχει αναλάβει τον έλεγχο, δεν υπάρχουν, ναι, 

υπάρχει όµως ένα ποσό που πρέπει να πούµε κάτι και γι’ αυτό, ένα ποσό 

σηµαντικό, και η πρόταση µπορεί να είναι και ατοµική από εσένα, από τον καθένα, 

όχι συλλογική. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε λιγάκι. Αυτά τα έχουµε πει ήδη ότι θα... κοιτάξτε, παιδιά, 

βρίσκονται εκεί, µέσα στον λογαριασµό είναι 149.000 και κάτι, 139.000, συγνώµη, 

και κάτι ψιλά, όχι κάτι ψιλά, κοντά στα 140.000 ευρώ είναι. Πληρώθηκε η ορκωτή 

λογίστρια, από πού θα πληρωθεί; Από εκεί και πέρα τα λεφτά, βεβαίως δικαιούνται 

οι άνθρωποι να τα πάρουν. Εµείς δεν έχουµε... εµείς κοιτάξτε να σας πω κάτι, 

επειδή είναι ένα ζήτηµα πέρα από το ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί αφορά χρήµατα, 

το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς είναι µέλη και άλλων συλλόγων και πρέπει η πρόταση 

που θα καταθέσουµε εµεί ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αν καταθέσουµε, να είναι τόσο 

πολύ τεκµηριωµένη και τόσο πολύ τέτοιο για να µην µπορεί, γιατί όπως γνωρίζετε, 

για να µην µπορεί κανένας σύλλογος να καθίσει και να πει κάτι. 

Όπως γνωρίζετε εδώ δεχόµαστε χτυπήµατα σαν σύλλογο, πολλοί µπορεί να µην το 

ξέρετε, να σας τα πω εγώ, δεχόµαστε είτε είναι κολλητός κάποιου που είναι στον 

άλλον σύλλογο και ο καθένας λέει το µακρύ του και το κοντό του. Ήδη έχουµε φύγει, 

έχουν χάσει, έχουν φύγει καµιά 20αριά µέλη, άσχετα αν έχουµε φέρει 60 εµείς εδώ 

και είµαστε παραπάνω και γίνονται και άλλες κινήσεις µε κάποιους άλλους 

συλλόγους.  

Εµείς πέρα από τον δικό µας τον νοµικό σύµβουλο έχουµε πάει και έχουµε µιλήσει, 

παλιότερα και τώρα, έχουµε µιλήσει µε µία νοµική σύµβουλο από τις ΠΟΕ-ΟΤΑ, δεν 

θέλω να λέω ονόµατα και έχουµε µιλήσει τώρα πλέον και µε έναν δικηγόρο ο οποίος 

είναι από την Α∆Ε∆Υ. Εµείς πιστεύουµε, γιατί έχουµε κάνει κάποιες συναντήσεις 
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µέχρι να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις, ότι θα έχουν και µία πρόταση η οποία θα 

εκφράζει αυτό που λέµε, το διάφανο, γιατί ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα και ό,τι 

µαθεύτηκε τώρα από το δικό µας ∆ιοικητικό Συµβούλιο το µάθαµε. ∆εν ήξερε κανείς 

τίποτα το τι γινόταν και τι δεν γινόταν. Εµείς το ρίξαµε στο φως όλο αυτό το πράγµα. 

Αλλά θέλει µία ιδιαίτερη µεταχείριση γιατί, σας είπα, δεν είναι µόνο να έχεις να κάνεις 

µε τον σύλλογό σου, έχεις να κάνεις και µε άλλους συλλόγους. Πιστεύω, για να 

απαντήσω και στο ερώτηµά σας, πιστεύω ότι θα έχουµε πρόταση. Αυτό είναι που 

θέλουµε σαν τριµελής επιτροπή ο κ. Κούβαρης και ο κ. Καραµολέγκος, αυτό είναι, 

ότι θέλουµε να πάµε... αλλά ψάχνουµε να βρούµε να µην µπορεί κανείς κανένας 

σύλλογος οτιδήποτε, κάτι έστω και για εµάς, δεν το ανεχόµαστε αυτό πλέον.  

Άρα, η απόφαση για τις ηµεροµηνίες των γενικών συνελεύσεων πέρασε οµόφωνα. 

Συνεχίζουµε για το θέµα 3. 

Πριν πάµε στο θέµα 3, τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το θέµα του Ταµείου Αλληλοβοηθείας 

είναι ένα πολύπλοκο θέµα και έχει... είναι µείζονος σηµασία και για τον σύλλογό µας 

γιατί τον αφορά κατεξοχήν τον σύλλογο αλλά ταυτόχρονα αφορά και άλλα µέλη 

άλλων συλλόγων που είναι στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Είναι ένα µείζον θέµα γιατί 

λείπουν κάποια χρήµατα, αρκετά χρήµατα, πολλά χρήµατα από το ταµείο τα οποία 

έχουν αποδώσει οι εργαζόµενοι. 

Ο χειρισµός τους θέλει λεπτό χειρισµό, ιδιαίτερο χειρισµό, βάλαµε ορκωτό λογιστή 

µέσα, είπε η ορκωτή λογίστρια από το πόρισµά της, από την έκθεσή της ότι δεν 

προκύπτει ότι έχει µπει χέρι στο ταµείο, από την έκθεσή της, το είπε και στη γενική 

συνέλευση αυτό. Εµείς δεν µπορούµε να αποδώσουµε κάπου ευθύνες. Θέλει έναν 

ιδιαίτερο χειρισµό, και πιστεύω ότι η τριµελής επιτροπή που απαρτίζεται από εµένα, 

τον κ. Γαλάνη τον πρόεδρο και τον κ. Καραµολέγκο τον ταµία θα φέρει πρόταση στη 

γενική συνέλευση που θα είναι σύµφωνη και θα ταυτίζεται µε το συµφέρον και µόνο 

των εργαζοµένων. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Την πρόταση θα την περάσουµε από το ∆.Σ., θα φέρετε, έτσι δεν 

είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα γίνει ένα έκτακτο ∆.Σ. µε µόνο αυτό το θέµα της πρότασης, πολύ 

σωστή η παρατήρηση του συνάδελφου του κ. Παυλάκου. Βεβαίως θα την 

περάσουµε από το ∆.Σ.. 
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3ο Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης για την διαχειριστική περίοδο από 09/2015 έως 31/12/,  

έλεγχος και έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισµού  του ∆.Σ. 2015. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι πάλι εγώ. Πρώτα από όλα πριν πάω και σας διαβάσω 

τον διοικητικό απολογισµό θα ήθελα να ενηµερώσω στην προηγούµενη γενική 

συνέλευση το είχαµε βάλει θέµα και ορθώς µε την παρέµβαση της κα 

Αργυροπούλου δεν µπορούσαµε να πάρουµε απόφαση και είχε απόλυτο δίκιο. 

Μπορούσαµε να πάρουµε απόφαση αλλά δεν ήταν το σωστό, έπρεπε να περάσει 

πρώτα από το ∆.Σ. και γι’ αυτό έγινε µία ενηµέρωση και το φέρνουµε να περάσει 

από το ∆.Σ. ορθώς όπως είπε και η κα Αργυροπούλου. 

Συνεχίζω για το... όπως και τα υπόλοιπα θέµατα, για να µην το λέω δηλαδή, και τα 

άλλα δύο που είναι τα ίδια, για να µην λέω τα ίδια και τα ίδια. Πάµε στο θέµα, στον 

διοικητικό απολογισµό.  

Για να µην λέω τώρα αυτά που... την εισήγηση που είναι, θέλω να σας πω ότι µετά 

από τις εκλογές στις 7 Ιουλίου 2015 για την ανάδειξη της νέας ∆ιοικούσας Αρχής του 

συλλόγου µας έγινε παράδοση και παραλαβή του ταµείου του συλλόγου και του 

Ταµείου Αλληλοβοηθείας από τη νέα ∆ιοικούσα Αρχή πραγµατοποιήθηκε στις 

22/09/2015. Το πρώτιστο µέληµά µας ήταν να ελεγχθούν οι οικονοµικές 

εκκρεµότητες του συλλόγου προς τα µέλη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, αυτό το 

φλέγον ζήτηµα που σας είπα. 

Κατόπιν σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας δεν ήταν 

ενηµερωµένο, προσέξτε γιατί τα ξαναλέω για άλλη µια φορά, γιατί έχουν ειπωθεί 

παντού αυτά, τα ξαναλέω, και δεν είχε ενηµερωθεί ποτέ και δεν είχε ενηµερωθεί 

ποτέ, το ξαναλέω, ποτέ, για τα χρηµατικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε επιδόµατα 

γάµου, γεννήσεων, συνταξιοδοτήσεων, τα οποία είχαν µοιραστεί στα µέλη του.  

Αφού καταγράφηκαν µε αναλυτικό τρόπο τα χρηµατικά ποσά που είχαν δοθεί σε 

κάθε µέλος και έγινε και ο σχετικός έλεγχος στις εκκρεµείς αιτήσεις διαγραφής µελών 

από το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, συγκλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση στις 20/11 

όπου ενηµερώθηκαν τα µέλη ότι τα χρήµατα δεν επαρκούν, ότι το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας καταργείται στις 31/12 µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που 

έγινε στις 20/11 και ξεκινάει ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές σύµφωνα µε την 

απόφαση που πάρθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 20/11/2015. 
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Επίσης, κατόπιν σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκαν τα κάτωθι, αυτά που 

παραλάβαµε εδώ. ∆εν υπήρχαν µηνιαίες καταστάσεις γιατί χρήµατα πιστώνονταν 

στα ταµεία του συλλόγου και στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. ∆εν υπήρχε µηνιαίο 

αρχείο µελών του συλλόγου και Ταµείο Αλληλοβοηθείας που να συµφωνούν µε τα 

χρήµατα που πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασµούς. ∆εν υπήρχε αρχείο 

παραστατικών αποδείξεων από το 2003 έως το 2011. ∆εν υπήρχαν µπλοκ 

αποδείξεων παραστατικών που να παραδόθηκαν και να αναφέρονται στα 

προηγούµενα πρωτόκολλα παραλαβής.  

Βρέθηκαν ελάχιστες αποδείξεις δεξιά και αριστερά. ∆εν υπήρχαν πρωτόκολλα 

παράδοσης-παραλαβής για τα προηγούµενα έτη και συγκεκριµένα από το 2009 και 

κάτω. ∆εν υπήρχε αρχείο για τον ετήσιο έλεγχο της ελεγκτικής επιτροπής. ∆εν 

υπήρχαν αποµαγνητοφωνήσεις των παλαιότερων ∆.Σ. και συγκεκριµένα από τον 

05/2003 έως τον 09/2015. Βρέθηκαν κάποιες κασέτες αλλά δεν γνωρίζουµε αν είναι 

όλες των αρχείων. Για όλα αυτά σας είχαµε ενηµερώσει σε προηγούµενα ∆.Σ. τα 

οποία ενηµερώσαµε και την έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε στις 20/11. 

Έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε, µε όλες αυτές τις ελλείψεις που υπήρχαν εδώ µέσα 

να δηµιουργηθεί ένας σύλλογος εκ νέου ο οποίος να διοικείται και να λειτουργεί σε 

νοµικά πλαίσια. Γι’ αυτό και προβήκαµε στις παρακάτω ενέργειες που θα ακούσετε. 

Τοποθετήθηκαν στα γραφεία του συλλόγου τρεις υπολογιστές µε τη βοήθεια των 

αρµόδιων τµηµάτων οι οποίοι µας παραδόθηκαν από την απερχόµενη διοίκηση. 

Καταγράφηκαν όλα τα µέλη. Ενηµερώθηκαν και τηρούνται βιβλία µητρώου µελών. 

∆ηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο µητρώου µελών το οποίο και ενηµερώνεται. 

∆ηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. ∆ηµιουργήθηκε 

µηνιαίο αρχείο µελών και για τα δύο ταµεία και διασταυρώθηκε η συµφωνία τους µε 

το Τµήµα Μισθοδοσίας και τις πιστώσεις των λογαριασµών στην τράπεζα.  

∆ηµιουργήθηκαν emails και σελίδα στο Facebook. Ξεκίνησαν οι διεργασίες για τη 

δηµιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου για αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των 

µελών η οποία ολοκληρώθηκε όπως σας είπα και σήµερα, ολοκληρώθηκε και 

είµαστε στην ευχάριστη θέση ότι πλέον λειτουργεί πλέον και ιστοσελίδα του 

συλλόγου µας. Προσέξτε, όχι blog, ιστοσελίδα. Μεγάλη διαφορά. Άλλη τιµή έχει η 

ιστοσελίδα, ξεκινάνε πάνω από τρία χιλιάρικα και εµείς αυτά που έχουν εκεί είναι 

γύρω στα 1.500 µας κόστισε εµάς. Τα blog είναι από χίλια, 1.500.  

Συνεχίζουµε παρακάτω. Αποστέλλονται καθηµερινά emails προς ενηµέρωση όλων 

των µελών τόσο για τη δράση του συλλόγου όσο και για θέµατα συµµετοχής στα 
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δρώµενα της κοινωνίας του Πειραιά. Γίνονται αναρτήσεις στο διαδίκτυο όλων των 

προσφορών και ανακοινώσεων του συλλόγου. Ενηµερώνεται η ∆ηµοτική Αρχή για 

τα προβλήµατα των µελών µας. Συγκεντρώθηκαν νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις και εγκύκλιοι και τηρείται σχετικό αρχείο στον σύλλογο. ∆ηµιουργήθηκε 

και τηρείται αρχείο µε όλα τα έγγραφα του συλλόγου, εισερχόµενα, εξερχόµενα.  

Κατά το έτος το ’15 πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και µία έκτακτη γενική συνέλευση στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

οι οποίες και µαγνητοφωνήθηκαν, αποµαγνητοφωνήθηκαν και τηρήθηκε το αρχείο 

των επίσηµων πρακτικών του ∆.Σ. και της έκτακτης γενικής συνέλευσης. 

Αρχειοθετήθηκαν τα παλαιότερα ∆.Σ., όσα από αυτά βρέθηκαν. 

Πραγµατοποιήθηκε ανακύκλωση των άχρηστων µηχανηµάτων του συλλόγου 

σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. Θυµάστε που είχαµε πάρει απόφαση και ήρθε 

το αρµόδιο τµήµα και µας έδωσε παραστατικά ότι πήρε ένα χαλασµένο, δεν θυµάµαι 

τώρα, µαγνητόφωνο ήταν, δεν θυµάµαι τι είχαµε δώσει.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το τραπέζι σας το έχω πει, υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης-

παραλαβής. Τώρα µην µε τσιγκλάς.  

Εξοφλήθηκε η Οµοσπονδία και δεν χρωστάει ο σύλλογός µας για το έτος το ’15. 

Έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις µε την Οµοσπονδία και έχουµε ενεργό δράση µε 

την ΠΟΕ-ΟΤΑ στα συνδικαλιστικά δρώµενα, πορείες, απεργίες, καταλήψεις κ.λπ.. 

Σε αυτήν την οικονοµική κρίση που βιώνουµε όλοι µας, µέληµα της διοίκησης του 

συλλόγου είναι σύµφωνα µε το καταστατικό της άρθρο 4, παρ. 6, η οργάνωση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων σε εξειδικευµένα θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 

νέας τεχνολογίας-κοµπιούτερ-αγγλικά. Τα οποία τα συνεχίσαµε, αλλά πλέον τα 

έχουµε σταµατήσει.  

Ακόµη σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 10, ο σύλλογος παρέχει κατόπιν ειδικών 

προσφορών στα µέλη του εκπτωτικά κουπόνια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας µε 

συνεργασία µε λογιστικό, και σε συνεργασία µε λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο που 

ειδικεύεται στην έκδοση συντάξεων. Επίσης σας παρέχουµε σε καθηµερινή φάση 

συνεχή ενηµέρωση για θέµατα συνδικαλιστικά, εργασιακά και φοροτεχνικά.  

Θα θέλαµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι τον Νοέµβριο 2015 κατόπιν 

προτροπής του Συλλόγου Εργαζοµένων πραγµατοποιήθηκε κοινή γενική συνέλευση 

όλων των σωµατείων των συλλόγων µε θέµα το ασφαλιστικό µισθολογικό στην 
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αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου µεταξύ άλλων εκφράστηκε και η άποψη 

για τη δηµιουργία ενός ενιαίου µεγάλου συλλόγου.  

Αφουγκραζόµενοι την άποψη αυτών των συναδέλφων καταβάλαµε προσπάθειες για 

την υλοποίησή της. Καλώντας στην αίθουσα συνεδριάσεων του συλλόγου µας, 

ακούστε το αυτό για να ξέρετε για την πιπίλα που λένε οι υπόλοιποι σύλλογοι, τους 

προέδρους σε όλους τους συλλόγους των υπόλοιπων τεσσάρων και θα σας πω 

ποιοι ήταν αυτοί, Σωµατείο Οδηγών και Μηχανικών και Εργατοτεχνικών Πειραιά, 

Σύλλογος Μονίµων και Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά, Σύλλογος 

«Λεωνίδας» του ∆ήµου Πειραιά και Σύλλογος «Ήφαιστος» του ∆ήµου Πειραιά, όπου 

προτείναµε την ενοποίηση των συλλόγων –σωµατείων και να πραγµατοποιηθεί 

κοινή γενική συνέλευση των µελών των συλλόγων µας, και των πέντε δηλαδή, σε 

ένα εύλογο χρονικό διάστηµα δύο µε τρεις  µήνες προκειµένου να παρθεί απόφαση 

για την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, εφόσον είναι και ο 

παλαιότερος του συλλόγου µας εννοώ, του καταστατικού, εφόσον είναι και 

παλαιότερος σύλλογος στο χώρο από το 1931.  

Και έχει και την τιµή αυτός εδώ ο σύλλογος µαζί µε άλλους δύο συλλόγους 

δηµιούργησαν την Οµοσπονδία την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Είναι αυτός ο σύλλογος, είναι ο 

σύλλογος του ∆ήµου Αθηναίων και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης και αφού θα γίνει 

τροποποίηση του καταστατικού, να πάµε και να προγραµµατιστούν εκλογές για τη 

δηµιουργία ενός µόνιµου συλλόγου. Το νέο ∆.Σ. που θα εκλεχθεί να είναι 

διαπαραταξιακό, δηλαδή να συµµετέχουν όλοι στη διοίκηση του συλλόγου, ανάλογα 

µε το ποσοστό της ψηφοφορίας τους και η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 

σίγουρα τρία χρόνια.  

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η πρόταση αυτή ήταν και είναι πιο δηµοκρατική. Έως και 

σήµερα που µιλάµε δεν έχει δοθεί καµία απάντηση από τους υπόλοιπους 

συλλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, ... είναι η δηµιουργία ενός µεγάλου συλλόγου. Το 

µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάθονται στις καρέκλες τους. Εµείς όµως θα 

συνεχίσουµε και να τους καλούµε και να δηµιουργηθεί ένας µεγάλος σύλλογος. Σας 

ευχαριστώ πολύ. Πάµε τώρα για την ψήφιση του διοικητικού απολογισµού. Ο κ. 

Ζούρδος τον λόγο. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Εγώ δεν ήµουν στα προηγούµενα ∆.Σ. αλλά αυτό το κείµενο το δέχοµαι 

όπως το αναφέρετε και το θεωρώ πολύ σηµαντικό και πρέπει να πάει σε όλους τους 

εργαζοµένους στα email τους για να ξέρουν και εκείνοι τι ακριβώς συµβαίνει, και 

ειδικά το τελευταίο κοµµάτι που είπατε για την ενοποίηση των συλλόγων είναι πάρα 
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πολύ σηµαντικό. Εκεί εγώ θα προσέθετα, το οποίο θα ήταν και αφοπλιστικό, δεν 

ξέρω αν θα πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα τους έβαζα 

και ένα χρονοδιάγραµµα. Θα τους έλεγα 10 Ιουνίου ελάτε και, ξέρω εγώ, 10 

Οκτώβρη αν συµφωνήσουµε, ξεκινάµε έτσι ώστε ... Οκτώβρη θα µπορείτε πια να 

πείτε εσείς ότι παιδιά, εγώ τους φώναξα, τους έδωσα συγκεκριµένο πλάνο, δεν το...  

ο λόγος είναι στους εργαζοµένους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό τώρα θα το δείτε 

εσείς, θα το δουν όλοι, φαντάζοµαι, ή µπορεί να υπάρχει και µία καλύτερη πρόταση 

κλειδώµατος αυτής της διαδικασίας. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, αλλά νοµίζω ότι 

αυτό το κείµενο αν όντως είναι έτσι, εγώ το δέχοµαι έτσι, πρέπει να πάει στους 

εργαζοµένους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε, κ. Ζούρδο, να σας πω κάτι. Αυτά τα έχουµε πει και 

µπροστά τους. Και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Για να µην νοµίζουν ότι τους 

παρακαλάµε, πρέπει όντως, αυτό... έχεις απόλυτο δίκιο, σωστό είναι, γιατί δεν 

µπορούµε να το αφήσουµε ανοιχτό και συνέχεια να τους παρακαλάµε. Και στο 

φινάλε και οι τέσσερις να ενωθούν, τη µισή δύναµη από εµάς έχουν, ακριβώς, τη 

µισή δύναµη από εµάς. Έχω κάνει, να σας πω κάτι, έχουµε µαζί µε τον κ. Κούβαρη 

έχουµε κάνει πόσες φορές ανακωχή να µην παίρνουµε µέλη των άλλων συλλόγων. 

Όµως, θα το ξαναπώ άλλη µια φορά για να το γνωρίζουµε, δεχόµαστε εδώ πέρα 

χτυπήµατα κάτω από τη µέση συνέχεια. ∆ηλαδή έχω έρθει σε συµφωνία µε τον κ. 

Γκιτάκο να µην... και αρχίζουν τα χτυπήµατα από κάτω, στέλνουν άλλους για να 

πάρουν µέλη, µετά τσαντιζόµαστε και εµείς, παίρνουµε σβάρνα και παίρνουµε µέλη, 

6,7,8,9,10, και πάει λέγοντας.  

Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλει και το Σώµα, να βάλουµε ένα χρονικό 

διάστηµα. ∆εν µπορούµε να τους αφήσουµε ανεξέλεγκτους και να λένε ό,τι θέλουν. 

Και όντως, έχει απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να µοιραστεί στα email τους να σταλεί και ο 

διοικητικός απολογισµός στους εργαζόµενους. Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να κάνουµε µία ψηφοφορία τώρα πάνω σε αυτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα κάνουµε. Περίµενε, θα κάνουµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τελειώνουµε, ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ,... επειδή συµφωνούµε. Να 

το κάνουµε όλοι να τελειώνουµε. Να προχωράµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει, παιδιά, λίγο να είµαστε λακωνικοί σε όλα πιο γρήγορα 

να τρέξουµε. Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ... τον διοικητικό απολογισµό. Σίγουρα µπορούµε να πούµε ότι 

το καινούριο ∆.Σ. έβαλε µία τάξη, όπως γράφει µέσα και στον απολογισµό, στα 

τεκταινόµενα εδώ πέρα του συµβουλίου. 

Από την άλλη όµως µεριά πρέπει να δούµε τη δράση του ∆.Σ. στο χρονικό διάστηµα 

από τον Ιούλιο µέχρι τώρα σε σχέση µε την επίθεση που δεχτήκαµε... από τον 9ο, 

ναι, από τον 9ο µέχρι τώρα σε σχέση µε τη λυσσαλέα επίθεση που δεχτήκαµε από 

την κυβέρνηση σε σχέση µε τα εργασιακά µας ζητήµατα. Και εδώ όπως και 

προηγούµενα, στην προηγούµενη τοποθέτησή µου εµείς πιστεύουµε ότι σαν 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να ενηµερωθούν οι 

συνάδελφοι. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που έγινε τον Μάρτιο και τον Απρίλη αλλά και 

στα προηγούµενα όταν εµείς συνέχεια επανειληµµένα βάζαµε το ζήτηµα σαν 

παράταξη να κάνουµε γενικές συνελεύσεις για να προετοιµάσουµε τους 

εργαζόµενους, εδώ ήσασταν εσείς που λέγατε ότι δεν χρειάζονται, ότι καλύτερα να 

φωνάξουµε έναν δικηγόρο για να µας πουν πώς µπορούµε καλύτερα να βγούµε στη 

σύνταξη κ.λπ.. Εµείς πιστεύουµε.. γιατί έτσι είναι, συγνώµη, ο κύριος... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Φερεντίνος το είπε την άλλη φορά. Αφήστε µε, παρακαλώ, 

να µιλήσω. Μπορούµε να κοιτάξουµε το... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ... σε 

παρακαλώ πολύ, µπορώ να µιλήσω, όταν εσύ προηγουµένως... δεν λέω 

ανακρίβειες, όταν εσύ προηγουµένως... δεν είναι καµία συκοφαντία... εκτός από τις 

δύο συνελεύσεις που έγιναν βάζαµε ζήτηµα και τον Μάρτιο να γίνουν συνελεύσεις 

και να συζητήσουµε για τα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ο απολογισµός, εδώ µιλάµε για τον απολογισµό του 2015. Σε 

αυτό τοποθετούµαστε. Το ’16 όταν θα έρθει ο απολογισµός, εκφράστε την άποψή 

σας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, λοιπόν, για τον απολογισµό αυτόν, συγκεκριµένα εµείς 

δεν θα τον ψηφίσουµε τον απολογισµό γιατί σαν παράταξη κάναµε µία σειρά από 

προτάσεις οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το... κάποιες έγιναν δεκτές, κάποιες δεν 

έγιναν δεκτές από το Σώµα και αυτές που έγιναν δεκτές δεν υλοποιήθηκαν. Όπως 

έχει σχέση, το είπα και την άλλη φορά, σε σχέση µε τις καθαρίστριες των σχολείων, 

των παιδικών σταθµών, σε σχέση µε τα γάλατα, µεγάλο ή µικρό, είναι ένα ζήτηµα 

όµως, όπως είχε να κάνει σχέση στο ότι θα πρέπει µέσα, συνάντηση µε τον 

δήµαρχο που θα κουβεντιάσουµε για µόνιµο και σταθερό προσωπικό στον δήµο 

µας, για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που για εµάς είναι ένα καίριο θέµα 
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αυτό το πράγµα, αυτή τη στιγµή οι Υπηρεσίες µας λειτουργούν πάρα πολύ άσχηµα 

και αν δεν προσληφθεί µόνιµο προσωπικό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όλα αυτά 

τα ζητήµατα και γι’ αυτό δεν έγιναν δεκτά.  

Και το άλλο το ζήτηµα είναι η άρνησή µας σε σχέση µε ιδιωτική ασφάλεια υγείας από 

την General Hellas, πώς τη λένε, εµείς είµαστε ενάντια σε κάθε ιδιωτικό που µπαίνει 

µέσα στον σύλλογο, είτε έχει να κάνει σχέση µε τα κοµπιούτερ, είτε έχει να κάνει 

σχέση µε τα αγγλικά, είτε έχει να κάνει µε τις κάρτες υγείας, όπως θέλετε να τα πείτε, 

µε τα µεταπτυχιακά, µε όλα αυτά. Είµαστε ενάντια. Και έχουµε κάθε δικαίωµα να 

λέµε τη γνώµη µας και την άποψή µας και να ψηφίζουµε αυτό που εµείς θεωρούµε 

σωστό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Παίρνω τον λόγο επί προσωπικού γι’ αυτό το οποίο αναφέρθηκε 

στο όνοµά µου η κα Αργυροπούλου. Θα ήθελα λοιπόν, κα Αργυροπούλου, να σας 

φρεσκάρω λίγο τη µνήµη, προφανώς από κάποια πλύση εγκεφάλου που δέχεστε 

έχει κολλήσει, και να σας πω ότι.... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ... όταν ολοκληρώσω, 

θα µου απαντήσετε. Παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσω, και να απαντήσετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τηρούµε τη διαδικασία και να είµαστε όσο µπορούµε, να µην 

θίγονται προσωπικότητες των συναδέλφων µας που βρισκόµαστε εδώ πέρα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Αυτό θα έπρεπε να το είχατε πει και στην Αργυροπούλου όταν 

αναφέρθηκε σε µένα, γιατί είπε µία ανακρίβεια και λέω ποια είναι η ανακρίβεια κατά 

την άποψή µου. Σε προηγούµενη τοποθέτησή µου επί του θέµατος που 

αναφερθήκατε, είχα κάνει την πρόταση ότι κατά την άποψή µου καλό θα ήταν να 

ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τα καινούρια µέτρα τα ασφαλιστικά και για τις 

προϋποθέσεις που µπορεί να υπάρχουν για να βγουν σε συνταξιοδότηση από 

κάποιον πιο αρµόδιο και ο πλέον αρµόδιος κατά την άποψή µου θα ήταν η κα 

Τσόχα η οποία είναι στην Οµοσπονδία, είναι άµισθη και δεν πρότεινα κανέναν 

δικηγόρο να έρθει να κάνει αυτήν την ενηµέρωση. Γι’ αυτό σας παρακαλώ 

φρεσκάρετε τη µνήµη σας και αν έχετε διαφορετική άποψη να τοποθετηθείτε αφού 

ολοκληρώσω. 

Και σε ένα δεύτερο θέµα στο οποίο τοποθετείστε επανειληµµένα σε όλες τις 

συνεδριάσεις περί ιδιωτικοποίησης, περί των προγραµµάτων ασφάλειας τα οποία 

έρχονται για την τηλεφωνία, θέλω να σας πω ότι γίνεστε κουραστική όταν 

επαναλαµβάνετε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες 
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γίνονται στον σύλλογο και αφορούν οµαδικές συµβάσεις οι οποίες διευκολύνουν 

τους εργαζόµενους να έχουν µία καλύτερη τιµή σε παροχές οι οποίες τις έχουν και οι 

ίδιοι. ∆εν βάλαµε ποτέ το πιστόλι στον κρόταφο κανενός συναδέλφου να 

ακολουθήσει την πρόταση αυτή.  

Και θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι ποτέ δεν κάνατε κάποια αναφορά και στην 

πρόταση του συλλόγου µας που έχει στείλει στα emails για τις υπαίθριες αγορές οι 

οποίες µας δίνουν την ιδέα αν θέλουµε να πάµε να ψωνίσουµε από τους 

παραγωγούς. Είναι κάτι αντίστοιχο θεωρώ και το θεωρώ και πολύ καλό. ∆εν το 

επικρίνω, αλλά βλέπω ότι έχετε διαφορετική αντιµετώπιση των θεµάτων. 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µην επανερχόµαστε στα ίδια και στα ίδια, γίνεστε 

κουραστική και δεν µπορώ να σας παρακολουθήσω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Επειδή για τρία... το τρίτο θέµα και για τρίτη φορά ... καταλάβουµε 

πως το πρόβληµα δεν είναι η ενηµέρωση των µελών για το αν θα λάβουν µέρος στις 

κινητοποιήσεις ή για το τι γίνεται. Τα µέλη δόξα τω Θεώ υπάρχουν τόσα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης µέσω του ίντερνετ, µέσω εφηµερίδων, µέσω... είναι 

ενηµερωµένα. Το πρόβληµα είναι πως υπάρχει δυσπιστία απέναντι στο 

συνδικαλιστικό κίνηµα και γι’ αυτό βλέπουµε και το τι γίνεται στις πορείες επάνω της 

Α∆Ε∆Υ, της Γ.Σ.Ε. και ούτω καθεξής.  

∆υστυχώς ο συνδικαλισµός τα τελευταία 30, 40 χρόνια στην Ελλάδα έχει καταντήσει 

να είναι οι βολεµένοι, και δεν µιλάω για τους συλλόγους τους µικρούς, τους 

πρωτοβάθµιους. Όλοι όσοι ήταν στην Α∆Ε∆Υ και στη Γ.Σ.Ε. τα τελευταία 30 χρόνια 

έχουν γίνει βουλευτές. Πώς θα ακολουθεί ο κόσµος; Και µην κοροϊδευόµαστε. Το 

πρόβληµα λοιπόν δεν είναι εδώ πέρα δικό µας του συλλόγου πως δεν 

ενηµερώνουµε και δεν κάνουµε και δεν δείχνουµε. Το πρόβληµα είναι πως ο κόσµος 

δεν ακολουθεί, πρώτον γι’ αυτό που ανέφερα, και δεύτερον, γιατί όταν του κόβονται 

50,00€ και 60,00€ από το µεροκάµατο, κανενός δεν του περισσεύουν και 

τουλάχιστον εγώ στο Ληξιαρχείο και στο ∆ηµοτολόγιο που είµαι ενώ στις 

προηγούµενες απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν απεργήσει σχεδόν όλοι, τώρα δεν 

απήργησε κανένας.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Στο θέµα µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, το έχουµε ξαναπεί, ρε 

παιδιά, ένα εκατοµµύριο φορές. Κανείς δεν απεργεί όχι µόνο γιατί δεν έχουν 
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εµπιστοσύνη στους συνδικαλιστές, έχει φτάσει ο µισθός τόσο που άµα κάθε µήνα 

έχουµε δύο απεργίες, τρεις στάσεις, κόβονται 200,00€. Ποιος κατεβαίνει να τα 

χαρίσει 200,00€ αυτήν την εποχή; Ποιος θα χαρίσει 20,00€; Αυτό µε τις 

απεργιακές... το λέµε και το ξαναλέµε συνέχεια, ό,τι και να κάνουµε, όσο κόβονται τα 

λεφτά, δεν θα κατεβαίνει κανείς. Ας υπήρχε ένα ταµείο, το οποίο είχαµε φτιάξει 

κάποτε, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, ένα απεργιακό ταµείο, που λέγαµε ότι 

κάποτε θα παίρναµε τα µισά λεφτά των απεργιών όταν κάναµε. ∆εν λειτούργησε 

ποτέ, χάθηκαν και τα λεφτά και τελείωσε η ιστορία.  

Αλλά δεν γίνεται έτσι πια. Έχει φτάσει.. άλλο όταν έπαιρνες 1.500,00€ και 1.600,00€ 

και 1.700,00€ και άλλο τώρα που παίρνεις 700,00€, 800,00€ και 1.100,00€ το πολύ. 

Ποιος διακινδυνεύει να κατέβει και να µην έχει µετά να πληρώσει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαµε να πυκνώσουµε και όλοι εδώ έχουµε µιλήσει πάρα πολύ. Τον 

λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ θέλω να απαντήσω στην κα Αργυροπούλου στη λάσπη που 

πετάει προς το ∆.Σ. και στα ψεύδη τα οποία ειπώθηκαν και στη γενική συνέλευση. 

Τα ρεπό για το γάλα τα έχουν πάρει. Εσείς κάνετε λάθος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, πάµε σε άλλο θέµα. Σε άλλο θέµα, Γιώργο. Πάµε στο δικό µας. 

Περιµένετε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λες ψέµατα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εσύ λες ψέµατα. ∆εν έχεις ενηµερωθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε, παιδιά, είναι άλλο θέµα. Στο θέµα αυτό που έχουµε εδώ 

το συγκεκριµένο. Για τον απολογισµό µιλάµε. Αυτό είναι άλλο θέµα, θα το 

συζητήσουµε. Αυτό που έχει µπει είναι θέµα µέσα. Να σας πω τώρα µία... να 

τοποθετηθώ και εγώ στα λεγόµενα της συναδέλφου της κα Αργυροπούλου. Για άλλη 

µια φορά θα ξαναπώ τα ίδια. Λέει ότι δεν ενηµερώνεται. Όπως ενηµερώνονται τώρα, 

δεν έχουν ενηµερωθεί ποτέ συνάδελφοι. Είπαµε γίνεται καταιγισµός ιδεών και 

ενηµέρωσης. Τώρα ευτυχώς πήρε και θέση η κα Αργυροπούλου και τι λέει; Ότι είναι 

κατά των προσφορών για τους συναδέλφους. ∆ηλαδή, δεν αφουγκράζεται το 

πρόβληµα των συναδέλφων που είµαστε όλοι σε οικονοµική κρίση και βρίσκουµε 

διάφορες προσφορές για κάποια πράγµατα που τους ενδιαφέρουν τους ίδιους που 

είναι πιο φτηνά, δεν την ενδιαφέρει την κα Αργυροπούλου αυτό, να πληρώνει ο 

συνάδελφος όσο πιο λιγότερα είναι. 
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∆εν την ενδιαφέρει οι δηµοκρατικές διαδικασίες που ψηφίζονται αυτά τα θέµατα από 

εµάς εδώ. Φαίνεται δεν τις αρέσουν οι δηµοκρατικές διαδικασίες. Μάλλον δεν της 

αρέσει που έχει γίνει κατάληψη, που γίνονται καταλήψεις και µιλάει και πάνω στον 

7ο όροφο και παίρνει θέση. Την άποψή µου λέω, κα Αργυροπούλου, όπως σας 

αφήσαµε και είπατε εσείς την άποψή σας. Προς Θεού, αφήστε µε να ολοκληρώσω. 

Λέει ότι δεν γίνεται ενηµέρωση. Όχι µόνο ενηµέρωση, αφίσες βγάζουµε δικές µας, 

συνέχεια email και ξανά email και δεν µπορούµε να στέλνουµε email, είναι άλλο ένα 

θέµα µετέπειτα που θα σας το εξηγήσω. Μιλάει σε κάθε συνέλευση, σε κάθε 

συνέλευση επάνω µιλάει και λέει τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια. Αλλά είναι προς 

το δοκούν, δηλαδή πότε τη συµφέρουν οι δηµοκρατικές διαδικασίες και πότε όχι. 

∆ηλαδή όταν ψηφίζει το Σώµα εδώ και εκείνη ψηφίζει κατά δεν της αρέσει. Και λέει 

το ίδιο και το ίδιο συνέχεια.  

Προηγουµένως παίρνει θέση ο κ. Ζούρδος που ανήκει στο δικό της το ψηφοδέλτιο 

και τι λέει; Μας λέει ότι παιδιά, ορθώς αυτό που λέτε και να βάλουµε και ένα χρονικό. 

Ούτε αυτό το ακούει. Τέλος πάντων, για να µην το συνεχίσουµε και κάνουµε, πάµε 

στην ψήφιση του θέµατος. Ο διοικητικός απολογισµός. Και θα βάλουµε και ένα 

χρονικό, σύµφωνα µε την πρόταση του κ. Ζούρδου από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ που µας 

είπε... είµαστε σύµφωνοι µε τον διοικητικό απολογισµό; Εγκρίνεται;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν έχουµε τελειώσει, Κώστα, συγνώµη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη συζήτηση δεν µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό το θέµα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα έχουν καταγραφεί τα πράγµατα. ∆εν µπορούµε να συζητάµε 

συνέχεια και συνέχεια για το ίδιο πράγµα. Πάµε για την ψήφιση του θέµατος. Κ. 

Κούβαρη, ψηφίζετε; Ωραία. Ψηφίζεται ο απολογισµός µε εννέα, κ. Ζούρδο, εσείς 

το ψηφίζετε; Όχι είναι ο κ. Ζούρδος και η κα Αργυροπούλου από την ∆ΑΣ - ΟΤΑ. 

Συµφωνούµε µε την πρόταση του κ. Ζούρδου να βάλουµε για την ενοποίηση του 

ταµείου µέχρι 30/06; Είναι 5ος. Όχι. Μέχρι 31/07 να βάλουµε, γιατί µάνι-µάνι είναι ο 

5ος τώρα. Συµφωνούµε όλοι; Συµφωνούµε µε το χρονικό όριο µε τους συλλόγους, αν 

θελήσουν να ενοποιηθούν µαζί µας µέχρι 31/07 περνάει οµόφωνα η πρόταση του 

κ. Ζούρδου. Πάµε στο θέµα 4.  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Κάποια στιγµή να συζητήσουµε και τη διαδικασία, άλλη φορά, να τους 

κάνουµε ολοκληρωµένη πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη διαδικασία στη γράφω µέσα, είναι αυτή. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο θέµα 4. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Τον απολογισµό δεν τον ψήφισα επειδή δεν ήµουν παρών. Απλά, 

Πρόεδρε, πολύ λακωνικώς... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισήλθε στο Σώµα η κα Κοντογιάννη ∆ικαία. Έχει ψηφίσει και η κα 

Κοντογιάννη, είναι 9-2, έχει προσέλθει από αρχή του θέµατος 3. 

4ο Θέµα Η∆ 

 Λήψη απόφασης και έλεγχος για την έγκριση ή µη του απολογισµού της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου από τον 09/2015-31/12/2015 και 

ενηµέρωση προϋπολογισµού για το έτος 2016. 

& 

5ο Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης – έγκρισης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την 

οικονοµική διαχείριση από 09/2015 έως 31/12/2015 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο ταµίας του συλλόγου µας κ. Καραµολέγκος 

∆ηµήτριος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουµε φέρει και στη γενική συνέλευση έχουµε και µία έγκριση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, εγώ λέω να προτείνω το θέµα 4 και 5 που είναι λήψη 

απόφασης έγκρισης έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση 

για το ίδιο οικονοµικό διάστηµα να είναι µία ενιαία αφού βάσει αυτής της έκθεσης της 

Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται και ο προϋπολογισµός. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Στο ταµείο του συλλόγου παραδόθηκαν 50.661,48€ στις 

23/09/2015 µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Μέχρι τις 31/12/2015 

ξοδέψαµε 9.535,86€ τα οποία αναλύονται. ∆εν ξέρω αν θέλετε να σας τα αναλύσω ή 

να σας τα δώσω. Πληρώσαµε την Εφορευτική Επιτροπή, πληρώσαµε την κα 

Καψοκόλη, δώσαµε κάποιες αποδόσεις στα ΕΛΤΑ, πληρώσαµε τα ψηφοδέλτια που 

κάναµε τις εκλογές, αλλάξαµε κλειδαριές, µπαταρίες, αγορές από το Πλαίσιο, από το 

ΣΕΗΛΕ, µεγαρόσηµα, αγοράσαµε κλειδαριές από τον Κουδούνα, αγοράσαµε µελάνι 

για τους εκτυπωτές, πληρώσαµε ... για τα µηνύµατα, κάναµε τις 
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αποµαγνητοφωνήσεις η Clevermedia, πληρώσαµε τον 8ο, έως τον 09/2015 την 

ΠΟΕ-ΟΤΑ, κάποια γλυκά που είχαµε τα Χριστούγεννα εδώ, τον κ. Σαπουντζάκη, τον 

κ. Μπίτση που φτιάξαµε την καφετέρια και τον ΟΤΕ τα 211,50€.  

Εδώ έχουµε κάνει και έναν προϋπολογισµό για το 2016, είναι εισφορές των µελών 

της ΠΟΕ-ΟΤΑ που είναι 3.600,00€, είναι η γραµµή του ΟΤΕ 600,00€, είναι τα 

αναλώσιµα φωτοτυπικών και εκτυπωτών που είναι 560,00€, είναι τα αναλώσιµα του 

γραφείου που είναι 360,00€, είναι η επισκευή και συντήρηση φαξ εκτυπωτών στα 

600,00€, οι αποµαγνητοφωνήσεις που είναι στα 1.200,00€, η δηµιουργία 

ιστοσελίδας που είναι στα 1050,00€, η αγορά πολυµηχανήµατος σκόνη Καµιντόντα 

στα 1.500,00€, η αγορά µικροφωνικών για συνεδριάσεις και παρελκόµενα στα 

2.500,00€. 

Έχουµε κάνει κάτι σαν έκτακτη βοήθεια των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 

10 του καταστατικού, 2.000,00€, για τα στεφάνια τα οποία έχουµε δώσει και θα 

δώσουµε µέχρι τέλος του χρόνου 600,00€. 14.570,00€ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πάνω σε αυτό που διάβασε τώρα ο ταµίας, είναι ενδεικτικό για όλο 

το ’16 τι µπορεί να προκύψει; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ναι. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παράδειγµα, εδώ που λέει το πολυµηχάνηµα το έχουµε πάρει;  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Κάποια τα έχουµε πληρώσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μερικά, συγνώµη που παρεµβαίνω, µερικά έχουν γίνει, όπως η 

ιστοσελίδα, αλλά καταθέτουµε τον προϋπολογισµό. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ωραία, απλά δεν µας το διευκρίνισε.. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαµε ότι µπορούσαµε επειδή δεν έχουµε κλείσει χρόνο, να το 

κάνουµε το ’17. ∆εν θέλουµε να το κάνουµε εµείς έτσι, θέλουµε όλα να είναι διάφανα 

και να ξέρει ο καθένας το τι γίνεται. Αυτός είναι ένας ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

Τώρα µερικά µπορεί να γίνουν, να µην χαλάσουν τέτοια... εµείς όµως πρέπει να 

έχουµε προϋπολογίσει τα χρήµατά µας.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... κα Αργυροπούλου να παίρνετε τον λόγο. Η κα Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Υπάρχει ένα άρθρο στο καταστατικό, το άρθρο 4, παρ. 10 του 

καταστατικού, του συλλόγου, που λέει πως µπορούµε να βοηθήσουµε κάποια µέλη 

τα οποία έχουν άµεση οικονοµική βοήθεια. Και έχουµε βάλει 2.000,00€ σε αυτό. 

Μπορεί ούτε καν να το χρησιµοποιήσουµε. Ή µπορεί να το χρησιµοποιήσουµε. 

∆εν... έχουµε βάλει 2.000,00€ σε αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με τι κριτήρια σε αυτά... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά θα τα δούµε όταν έρθουν εκεί πέρα. Εδώ είναι προϋπολογισµός, 

λέµε. Άλλο το θέµα το ένα, άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Φερεντίνο, να παίρνετε τον λόγο. Είσαι και ποδοσφαιριστής. Ο κ. 

Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο επί του θέµατος. Σαν ποδοσφαιριστής ήµουν 

επιθετικός και έµπαινα στη φάση πολύ γρήγορα. Συνεχίζω λοιπόν επί του θέµατος. 

Θα µπορούσε ίσως η πρόβλεψη αυτή των 2.000,00€ που είναι για τη βοήθεια των 

µελών, αν δεν υπάρξει όντως ανάγκη σε κάποιους συναδέλφους, να 

χρησιµοποιούνται  για τις πλακέτες που δίνουµε στο τέλος όταν βραβεύουµε τα 

παιδιά των συναδέλφων που έχουν περάσει στα πανεπιστήµια. Είναι µία ιδέα αυτή, 

νοµίζω. ∆εν παρατήρησα αν υπήρχε το συγκεκριµένο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη που παρεµβαίνω πάλι. Είναι ένας ενδεικτικός 

προϋπολογισµός. Προϋπολογισµός είναι. Ο απολογισµός έρχεται µετά το κλείσιµο 

της χρονιάς και λέµε από αυτόν τον κωδικό περίσσεψαν τόσο, το πήγαµε από εκεί 

και πάει εκεί, σύµφωνα... είναι ένας προϋπολογισµός. Εντάξει; Συµφωνούµε; Μισό 

λεπτό, δεν διάβασες και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, είπαµε το 4 και 5 

πάνε µαζί, κ. Καραµολέγκο. Υπάρχει και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Συνεχίζουµε µε την έκθεση 

στο θέµα 5 και θα τοποθετηθούµε µαζί και θα ψηφίσουµε. Το θέµα 5 είναι, που 

έλεγξαν µέχρι 31/12/2015. Η Ελεγκτική Επιτροπή.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: «... 06/04/2016 κατόπιν της υπ’ αριθµ. 54/16-02-2016 

εγγράφου προσκλήσεως του προέδρου του συλλόγου για συνεδρίαση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής µε θέµα την οικονοµική διαχείριση του συλλόγου για το έτος 

2015, σας γνωρίζουµε ότι η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόµενη από τα µέλη 

Ανδρουλιδάκη Εµµανουήλ, Προβελεκιάδη Νικόλαο συνεδρίασε στις 29/02/2016, 
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ηµέρα ∆ευτέρα και πραγµατοποίησε έλεγχο στα οικονοµικά βιβλία του συλλόγου, 

διαπιστώνοντας τα κάτωθι: 

Ταµείο Αλληλοβοηθείας, για την περίοδο 09/2015 έως 31/12/2015 το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας συµφωνεί µε τα βιβλία του συλλόγου και .. της γενικής συνέλευσης 

που έγινε στις 31/12/2015. Για την περίοδο 03/02/2014 έως 30/09/2015 

διαπιστώθηκε ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας δεν είχε ενηµερωθεί από την 

προηγούµενη ∆ιοικούσα Αρχή. 

Ταµείο του συλλόγου, του Σ∆ΙΠ. Για το χρονικό διάστηµα 09/2015 έως 31/12/2015 

διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχου ότι το ταµείο Σ∆ΙΠ συµφωνεί µε τα βιβλία του 

συλλόγου. Ο πρόεδρος, Ανδρουλιδάκης, το µέλος, Προβελεκιάδης Νίκος». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος συνάδελφος να κάνει ερωτήσεις; Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα ήθελα εδώ να πω στον ταµία σε ό,τι αφορά την περίοδο 

03/02/2014 έως 30/09/2015 ... ούτε ενηµέρωσε το βιβλίο, δεν το ακουµπήσαµε καν, 

απλά τα χρήµατα και το ξέρετε πολύ καλά, έµπαιναν µέσα, δεν κάναµε ούτε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το είπα, ούτε έξοδα είχε το ταµείο, και ό,τι έσοδα υπήρχαν 

έµπαιναν στην τράπεζα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Εντάξει, αυτό το είπα, το έχουµε πει πως από το ’11 και µετά 

δεν έγινε καµία κίνηση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, προς Θεού, απλά ότι εδώ δεν νοµιµοποιούµασταν εµείς, δεν 

είχαµε τέτοια απόφαση από το δικαστήριο. Ήταν ξεκάθαρη, έλεγε για λειτουργίες του 

συλλόγου. Έκτακτες ανάγκες λειτουργίας του συλλόγου, µέχρι εκεί. ∆εν ακούµπησε 

καν η πράξη η νοµοθετική, τέλος πάντων η απόφαση του δικαστηρίου το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας. Θέµα συλλόγου ήταν. Εδώ λοιπόν εµείς δεν νοµιµοποιούµασταν 

γι’ αυτό και δεν ασχοληθήκαµε, δεν µοιράσαµε λεφτά και δεν τα ακουµπήσαµε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάµε για την ψήφιση. Θέµα 4 και 5 µαζί για την έγκριση του 

προϋπολογισµού για το έτος 2016. ∆ηµήτρη, µισό λεπτό, θέµα 4, για την έγκριση 

λέει του απολογισµού, κάναµε... εσύ τα είπες όλα. Εσύ είπες 4, όχι, εγώ σου είπα 

για τον απολογισµό και για την έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, 4 και 5. Άµα 

τα ... όχι, εδώ είπε και για τον προϋπολογισµό. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ενηµέρωση προϋπολογισµού, το έχει στο θέµα 4. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µέσα; Τότε ζητάω συγνώµη. Άρα... ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... περίµενε, δεν έχει τοποθετηθεί η κα Αργυροπούλου. Περιµένει. 

Τον λόγο έχει πριν πάµε για ψήφιση η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αν και δεν έχουµε εµείς εκλέξει κάποιον στην Ελεγκτική 

Επιτροπή και το άλλο το ζήτηµα ότι καλό θα ήταν την άλλη φορά όταν θα είναι για 

τον οικονοµικό απολογισµό να τα έχουµε λίγο πιο νωρίς να τα δούµε λιγάκι, δηλαδή 

τώρα τελευταία στιγµή τα ακούµε από τον ταµία µόνο, αλλά θα έχουµε µπροστά µας 

δυο-τρεις µέρες πριν για να τα κοιτάξουµε. Παρόλα αυτά ψηφίζουµε ναι. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:.. Κοντογιάννη.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ψηφίζω και εγκρίνω, δεν το συζητάµε, απλά διαφωνώ ως προς το 

κοµµάτι που σας ανέφερα προηγουµένως, στη διαχείριση που λέει ότι δεν είχε 

ενηµερωθεί. Εκεί το ξαναείπαµε, δεν νοµιµοποιούµαστε από το δικαστήριο να 

ασχοληθούµε µε το Αλληλοβοηθείας, µόνο ο σύλλογος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι κατανοητή η συναδέλφισσα, έχει καταγραφεί. Πάµε, για το 4 και 

τα 5. Ψηφίζουµε; Ψηφίστηκε οµόφωνα και από τα 11 µέλη. Συνεχίζουµε µε το 

θέµα 6.  

6ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ ό,τι βλέπετε εισηγητής είναι ο γραµµατέας του συλλόγου ο κ. 

Κούβαρης. Απ’ ό,τι βλέπετε σε κάθε ∆.Σ. έχουµε εγγραφή νέων µελών. Να το 

κρατάτε αυτό. Και µπορείτε στις γενικές συνελεύσεις να µιλάει και κάποιο άλλο 

µέλος εδώ του ∆.Σ. και να λέει τι µας λέτε, ρε παιδιά. Εδώ συνέχεια γράφουµε µέλη. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ. κ. συνάδελφοι, είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω 

δέκα εγγραφές νέων µελών στον σύλλογο. Είναι της κα Καλλή Βικτωρίας, 

Κωνσταντάκος ∆ηµήτριος, Κατσικάρης Αριστείδης, Σουλουκίδου Σωτηρία, 

Κορπούγλου Χριστίνα, Πίπη Βασιλεία, Τερζάκης Μιχαήλ, Βεντούρης Παρασκευάς, 

Καρφίτσας Σπύρος, και Βελόνιας Ιωάννης. Έχουµε όµως και δύο διαγραφές, της κα 

Μότσιου Γεωργίας και της κα Γκάφου Αθανασίας.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην τα µπερδεύεις. Παντού µπερδεύεσαι. Μην τα µπερδεύεις. Πάµε 

για ψήφιση; Εγκρίνεται; Έχουµε δύο διαγραφές, δέκα εγγραφές. Εγκρίνεται, 

οµόφωνα. 

7ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση  - ερώτηση για την πρόοδο και υλοποίηση  των προηγούµενων  

αποφάσεων του ∆.Σ. : α) αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής 

γρίπης και µέτρα ασφαλείας, β) Γάλατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι η κα Αργυροπούλου. Είχε θέσει... να σας ενηµερώσω 

λίγο, έχουµε πάρει απόφαση σε προηγούµενα ∆.Σ. να κάνουµε κάποιες ενέργειες 

και δικαίως το βάζει αυτό το θέµα η κα Αργυροπούλου. Πριν πάρει τον λόγο 

τοποθετούµαι εγώ, πιστεύω να συµφωνεί και η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όντως εµείς ως διοίκηση του συλλόγου δεν υλοποιήσαµε την 

απόφαση που είχαµε πάρει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εγώ θέλω να ζητήσω 

συγνώµη εκ µέρους της διοίκησης του συλλόγου που δεν έγιναν αυτά τα πράγµατα 

ούτε θέλω να δικαιολογηθώ γιατί υπήρχε πίεση για άλλα θέµατα, υπήρχαν απεργίες, 

κ.λ.π. Θα έπρεπε να έχει γίνει και αυτό το πράγµα. Όποιος θέλει µπορεί να λάβει 

τον λόγο για το θέµα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν έγινε η ερώτηση που είχαµε πάρει της απόφασης είχαµε πει 

να πάρουµε και να πάρουµε µια... είχαµε πάρει απόφαση και είχαµε πει ότι πρέπει 

να κάνουµε µία πρόταση στη ∆ηµοτική Αρχή για την εποχική γρίπη να πάρουµε 

κάποια µέτρα τα οποία είχε προτείνει η κα Αργυροπούλου και είχαµε συµφωνήσει 

όλοι, άπαντες, καθώς και µε τα γάλατα, τα οποία κάποιοι συνάδελφοι, ότι δεν 

έπαιρναν κάποιο γάλα και είχε προτείνει κάποιες λύσεις η κα Αργυροπούλου και 

αυτά έπρεπε να είχαν γίνει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, δεν διαφωνώ, σας το είπα. Και είχε προτείνει η κα 

Αργυροπούλου, τις οποίες είχαµε ψηφίσει οµόφωνα. ∆εν είναι ότι δεν τα είχαµε 

ψηφίσει, τα είχαµε ψηφίσει αυτά, και να κάναµε κάποια πρόταση στη ∆ηµοτική Αρχή 

για να λυθεί αυτό το πρόβληµα. Αυτά δεν έγιναν από µέρους της διοίκησης, γι’ αυτό 

τοποθετήθηκαν στην αρχή και είπα ζητώ συγνώµη εκ µέρους, σαν επικεφαλής της 

διοίκησης και ούτε ήθελα να πω και καµία δικαιολογία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σε ό,τι αφορά τα γάλατα το έχουµε ξανασυζητήσει, το ίδιο 

πρόβληµα αντιµετωπίσαµε και εµείς, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, τώρα βέβαια εδώ 

ευθύνεται... σε ρεπό, ευθύνονται οι Υπηρεσίες βέβαια, ο προϋπολογισµός, πολλά 

και διάφορα ήταν πίσω από αυτό, βέβαια καλό ήταν εµείς αν µπορούσαµε να 

µιλούσαµε µε τον δήµαρχο ή άτυπα έστω η διευθύντρια να έδινε τα ρεπό σε αυτούς 

που δεν πήραν γάλα, νοµίζω τον Οκτώβριο είχε προκύψει το θέµα αυτό. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι σε εµάς ήταν µέχρι τις 4 Νοέµβρη, µαζί. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω κάτι. ∆εν είναι το θέµα, το θέµα ήταν άλλο. Έπρεπε να 

είχαµε υλοποιήσει κάποια πράγµατα που είχαν παρθεί απόφαση, αυτό είναι το 

θέµα, και δεν το υλοποιήσαµε. Αυτό είναι το θέµα. Τώρα µην πάµε, σας παρακαλώ 

πολύ, µην το εξαντλούµε µε τα γάλατα. Πήραµε µία απόφαση. Έπρεπε να είχαµε 

κάνει ένα χαρτί και να λέγαµε στη διοίκηση του ∆ήµου, τη δηµοτική διοίκηση, τη 

∆ηµοτική Αρχή µάλλον, ορθώς έτσι λέγεται και να είχαµε κάνει κάποια ερωτήµατα 

και να το είχαµε κοιτάξει. ∆εν το κάναµε. Κακώς δεν το κάναµε, το είπαµε. Τον λόγο 

έχει ο κ. Καλογερογιάννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από τη δική µου την πλευρά, ∆ια Βίου Μάθηση, οι 

καθαρίστριες τα πήραν τα ρεπό τους. Εµείς τα δώσαµε, οι δικοί µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία, εντάξει. Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι. Για να πάνε... οι καθαρίστριες των σχολείων είχε 

πάει ο σύλλογος των καθαριστριών των σχολείων και ζήτησε τα ρεπό και εµείς από 

εκεί το πήραµε και είπαµε ναι, και είπαµε από τη στιγµή πού έγινε αυτό µε τις 

καθαρίστριες στο σχολείο µπορούµε να το διεκδικήσουµε και για τις δικές µας τις 

καθαρίστριες. Αλλού, π.χ. στην Καλλιθέα όταν... το δίνουν σε µαζεµένο γάλα µετά, 

είναι 10, 20, 30 κουτιά, το έχουν πάρει οι καθαρίστριες των σχολείων. Οι 

καθαρίστριες των παιδικών σταθµών όχι. Μόνο οι παιδικοί σταθµοί. Το γάλα το 

παίρνουν τώρα, αλλά µέχρι τις 12 του ∆εκέµβρη δεν τα έχουν πάρει. Όχι. Μόνο οι 

καθαρίστριες των σχολείων, των γυµνασίων, λυκείων. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Συνεχίζουµε στον επόµενο, συνεχίζουµε στο θέµα 8.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα κάνουµε ένα έγγραφο προς τον δήµαρχο ή στο Γραφείο 

Προσωπικού Αορίστου Χρόνου... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι µόνιµοι; Μόνιµοι, στο Μονίµων, στη ∆ιεύθυνση, όπου χρειαστεί, 

να τους δοθούν τα ανάλογα ρεπό για το γάλα που είχαν χάσει ο προϊστάµενος, 

όπου χρειαστεί, και αν χρειαστεί θα φτάσουµε και στον δήµαρχο. Και όπου χρειαστεί 

θα φτάσουµε και στον δήµαρχο. 

8ο Θέµα Η∆ 

  Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψης απόφασης για την εγκατάσταση σε τοπικό 

υπολογιστή η αυτοµατοποιηµένη αποστολή γραπτών ενηµερωτικών 

µηνυµάτων, (αφορά την µαζική αποστολή emails), προκειµένου να 

ενηµερώνονται τα µέλη του Συλλόγου, συνολικής αξίας 344,40€ (σύµφωνα µε 

την προσφορά που µας έχουν αποστείλει). Και αγορά µονάδων για αποστολή  

µηνυµάτων SMS, αξίας 210 ευρώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 5.000 SMS. Εδώ λίγο, πριν τοποθετηθεί ο κ. Καραµολέγκος, να σας 

πω κάτι. Η µαζική αποστολή emails δεν γίνεται. ∆εν µπορεί να γίνει και δεν γίνεται 

γιατί δεν το αφήνει το ίδιο το σύστηµα. Κάθε φορά τα χωρίζουµε τα µέλη σε 30, σε 

40, πάµε στα 20, τα οποία όπως καταλαβαίνετε... δεν υπάρχει ούτε από το κεντρικό, 

η αυτοµατοποιηµένη µαζική αποστολή απαγορεύεται αν δεν έχεις την κατάλληλη... 

πώς το λένε, την κατάλληλη υποδοµή που είναι ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Απαγορεύεται. Και έτσι κάθε φορά τρώµε µία, δύο, τρεις ηµέρες, ο άνθρωπος αυτός 

που τα χειρίζεται, ο κ. Ζαγκλής εδώ που βοηθάει, και πότε τα χωρίζει τα 540 άτοµα 

σε 20άδες, σε 30άδες, ανάλογα το τι θα του περάσει, σε 15άδες. Και για να φύγει 

ένα email που το λαβαίνετε εσείς, τρώει εδώ ώρες ατελείωτες. Ώρες ατελείωτες και 

µέρες ατελείωτες. 

Αυτό το προγραµµατάκι, τα 344,40€ είναι εφ όρου ζωής. Μπαίνει επάνω και είναι... 

µένει εδώ µέσα. Είναι µία άπαξ δια παντός. Καθώς και τα µηνύµατα αυτά. Είναι τα 

φθηνότερα µηνύµατα, όποιος ασχολείται δεν υπάρχει η τιµή αυτή των 210,00€. 

Ξεκινήσαµε την πρώτη φορά µε 270,00€ και έχουµε αλλάξει τρίτη εταιρεία, δεν 

υπάρχει πιο φτηνό για 5.000 µηνύµατα. 5.000 είναι µε 210,00€. Τον λόγο έχει ο 

εισηγητής του θέµατος, ο κ. Καραµολέγκος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σχετικά µε το θέµα αυτό ήθελα να σας ενηµερώσω ότι όσον 

αφορά το πρώτο θέµα, την εγκατάσταση των emails, τα 344,00€, είναι ένα 

πρόγραµµα το οποίο στοιχίζει 180,00€, είναι 100,00€ που θα γίνει η εργασία, 

εγκατάσταση και εκπαίδευση και το υπόλοιπο είναι το ΦΠΑ. Σε αυτό θα έχουµε εφ 

όρου ζωής µηνύµατα και θα µπορέσουµε, emails, ναι, emails και θα µπορούµε να 

ενηµερωνόµαστε καλύτερα. Είναι από την εταιρεία Ντι Τέχνικο η οποία θα εισηγηθεί 

και θα πραγµατοποιήσει το θέµα αυτό. Και έχουµε και ... ακόµη 5.000 sms µε 

210,00€ και ζητάµε την έγκρισή σας.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, τα 210,00€ είναι µέχρι να τα εξαντλήσεις. Με τις γενικές 

συνελεύσεις που κάναµε που παίρνατε όλοι µηνύµατα έφυγαν εκεί γύρω στα 3.000 

µηνύµατα  µε την πρώτη και τη δεύτερη, µηνύµατα. Τα τρία χιλιάρικα µηνυµάτων 

έφυγαν έτσι, οι τρεις χιλιάδες. Και αυτό που τότε στο πρώτο θέµα, όχι, στο δεύτερο 

θέµα που αναφέρθηκε ο κ. Κούβαρης που ήταν εδώ εκείνο το βράδυ, πάλι 

µηνύµατα έφυγαν 540 για την αυριανή απεργία που είχαµε το Σάββατο, τότε που 

µπήκε το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια Βουλής, γιατί πήραµε και µήνυµα στο κινητό 

µας. Καταλάβατε; 

Επειδή είναι πολλά τα µέλη, µε τρεις, τέσσερις αποστολή µαζική µηνυµάτων πάει τα 

5.000. ∆ηλαδή στις γενικές συνελεύσεις που θα πάµε, θα πρέπει πάλι να 

αποστείλουµε µήνυµα, γιατί το µήνυµα δυστυχώς είναι αυτό που µένει. Τον λόγο 

έχει ο κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ένα τεχνικό που δεν καταλαβαίνω εγώ, µπορεί να κάνω λάθος. Επειδή 

και εµείς στέλνουµε emails αλλά σε λιγότερο όγκο, επειδή έχουµε τα σχολεία κ.λπ., 

γιατί χρειάζεται ένα πρόγραµµα για να στείλεις πολλά emails; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Στο µυαλό µου µου κάνει µία αντιγραφή, µία αποκόλληση. Εκτός αν 

κάνω λάθος, τεχνικά. Επειδή στέλνουµε και εµείς µαζικά µηνύµατα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Επειδή στέλνουµε, όχι βέβαια τόσο µεγάλο όγκο όσο εσείς και 

ενδεχοµένως και πιο τακτικά, αλλά γιατί χρειάζοµαι ειδικό πρόγραµµα για να στείλω 

email; Για τα sms το καταλαβαίνω, εντάξει, είναι sms. Εκτός και αν δεν µπορείτε 

τεχνικά να µου το εξηγήσετε. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν είµαι και τεχνικός για να µπορώ να σας εξηγήσω. 
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Εµείς που κάναµε µία εκδήλωση ως ∆ιεύθυνση για τον κ. Χαριτόπουλο 

που έστειλα 1.000 email, τα έστειλα µε αντιγραφή-αποκόλληση, δεν είχα κάποιο 

πρόγραµµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα έστειλες µέσω του email που έχει ο δήµος.  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ναι, τον υπηρεσιακό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήµος έχει τη δυνατότητα αυτή και το στέλνει. Εµείς δεν έχουµε το 

email του δήµου. Έχουµε δικά µας email, του συλλόγου, είναι gmail και δεν 

µπορούµε να αποστείλουµε αν δεν βάλουµε αυτό το πράγµα. Αυτό είπαµε και στην 

αρχή.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Όχι, και από το ατοµικό. Αν µου δώσετε εσείς... πείτε ότι ... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με το ατοµικό σου δεν γίνεται να στείλεις 500 email, στο λέω εγώ από 

τώρα. ∆εν γίνεται. Έχεις στείλει, κ. Παυλάκο, 500 email; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Πώς δεν γίνεται; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόλις θα στείλετε µία αποστολή...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για emails µιλάµε, κ. Παυλάκο, για emails, να είστε επί του θέµατος. 

∆εν.. όποιον ρωτήσετε τεχνικό δεν υπάρχει, κλειδώνει ο υπολογιστής και δεν 

µπορούµε να στείλουµε. Μόλις θα στείλουµε ένα email µαζικό, τα 540, µετά την 

επόµενη ώρα δεν µπορούµε να στείλουµε τίποτα. Και είναι µετά την επόµενη µέρα 

µας ξεκλειδώνει.  

Απαγορεύεται, το λέει και η χρήση άµα θα διαβάσετε, η µαζική αποστολή. 

Απαγορεύεται. Εκτός από τον ∆ήµο Πειραιά, ναι, που έχει ήδη αυτήν την εφαρµογή 

επάνω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάµε για ψήφιση του θέµατος; Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης 

της απόφασης; Ψηφίστηκε οµόφωνα.  

9ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά µιας αναλογικής κονσόλας, 

συνολικής αξίας 165,00€ και ενός σετ δύο µικροφώνων συνολικής αξίας 
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299,00€, προκειµένου να καλυφθεί η ηχογράφηση των Γενικών Συνελεύσεων 

του Συλλόγου που πραγµατοποιούνται στο ΣΙΝΕΑΚ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν είναι µόνο για το ΣΙΝΕΑΚ, είναι και για έξω. Παίρνω τον λόγο 

πάλι... αυτό είναι το δικό µου, το έχω εγώ αυτό, σωστό. Περιµένετε ένα λεπτουδάκι 

λίγο να σας ενηµερώσω γι’ αυτό το θέµα. Ας πούµε τώρα που έγινε γενική 

συνέλευση για να µας φέρουν τη µικροφωνική κάτω δόθηκε πόλεµος. ∆υστυχώς ο 

δήµος και τα οικονοµικά του δήµου που τα γνωρίζουµε όλοι ότι είναι σε µία άσχηµη, 

η µικροφωνική φέρθηκε µετά από πολύ µεγάλη πίεση που είχαµε στους 

συναδέλφους µας και να ζητήσουµε και ένα δηµόσιο ευχαριστώ στον κ. Αντωνακάκο 

Θοδωρή που το έκοψε από µία εκδήλωση που πήγαινε, γιατί γιόρταζε η Ζωοδόχου 

Πηγής, έχουµε µόνο µία µικροφωνική και εκείνη την ηµέρα έπρεπε να ήταν... και µας 

το έστειλε µόνο για δύο ώρες. 

Με αυτήν την κονσόλα εδώ πέρα θα µπορούµε να την πάρουµε έξω, τα άλλα τα 

υπόλοιπα τα έχουµε και τα µικρόφωνα τα έχουµε, απλώς το έχουµε βάλει δηλαδή τα 

µικρόφωνα, είναι τα 299,00€  έχουν πληρωθεί αυτά τα... απλώς το βάλαµε τώρα στο 

θέµα για να ενηµερωθείτε και εσείς. Είναι τα µικρόφωνα αυτά τα δύο που µιλούσαµε 

στο ΣΙΝΕΑΚ που τα είδατε. Τα ασύρµατα τα είδατε; Τα είδες, κα Αργυροπούλου; 

Μπράβο, γιατί βλέπω ένα βλέµµα στο κενό. 

Από εκεί και πέρα και µε αυτήν την κονσόλα δεν θα χρειάζεται έξω σε οποιαδήποτε 

εκδήλωση να έχουµε µικροφωνική του δήµου ή να έχουµε τίποτα. Θα έχουµε τη δική 

µας κονσόλα τα οποία θα µπαίνει και µε τα δύο µικρόφωνα θα µπορεί να µιλάει 

αυτός και οποιοσδήποτε άλλος έχει τον λόγο κάτω.  

Και µετέπειτα αν είµαστε καλά και είναι τα οικονοµικά εδώ του συλλόγου µας καλά, 

µπορούµε σε λίγο να πάρουµε και τρίτο µικρόφωνο. ∆εν ξέρω το τι θα είναι. 

Βλέπετε, δίνουµε µεγάλη σηµασία στην υλικοτεχνική δοµή εδώ του συλλόγου µας 

για να µπορούµε να είµαστε αυτάρκεις στο οτιδήποτε κάνουµε χωρίς να ζητάµε 

βοήθεια από κανέναν και έτσι πρέπει να είναι αυτός ο σύλλογος που είπαµε είναι 

ένας και µοναδικός. Πάµε για την έγκριση... όχι, δεν ψηφίσαµε, τώρα πάµε για την 

έγκριση του θέµατος. Ορίστε;  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Αυτό έλειπε. Βεβαίως, αφού υπάρχουν αποφάσεις στο ∆.Σ. 

τις οποίες... αποµαγνητοφωνούνται και τις παίρνετε όλες. Ο καθένας πλέον παίρνει 
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και το δικό του στο σπίτι του να κάνει συλλογή. Εγκρίνεται, κυρίες και κύριοι; 

Εγκρίνεται οµόφωνα.  

10ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά Laptop συνολικής 

αξίας 900,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εν συνεχεία του θέµατος του 8, αυτό το laptop που έχουµε 

καταστράφηκε. Εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο παλιό. Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί 

και από εδώ από µέλη παλιότερα του ∆.Σ. και από πάνω από τη µισθοδοσία που 

έχει πάει τρεις φορές για φτιάξιµο λόγω µικροβίων που είχαν µπει, είναι κοντά στα 

15 χρόνια αυτό. Αυτό απ’ ό,τι βλέπετε δεν λειτουργεί, µόνο το πληκτρολόγιο 

λειτουργεί, η οθόνη έχει καεί ολοσχερώς.  

Και είπαµε, επειδή σας είπα ότι έχουµε ρίξει πολύ βάρος στην υλικοτεχνική δοµή 

εδώ µέσα του συλλόγου, να πάρουµε ένα laptop τελευταίας τεχνολογίας, όχι όµως 

µάρκας, η µάρκα είναι Turbo-X Πλαίσιο, άµα θα το παίρναµε µάρκα, θα πήγαινε 

2.000,00€ µε αυτά τα πράγµατα που ζητάµε, µε γραφικά τελευταίας γενιάς για να 

γίνονται αφίσες που µερικοί βλέπετε τις αφίσες που φτιάχνουµε και τις χαζεύετε, 

όπως το τελευταίο µε τον Κόφτη. 

Κάτι άλλο µε τον Μπαλντά (αφίσα) που είχαµε βγάλει, µε τον Κόκορα (αφίσα) που 

έχουµε βγάλει. Επειδή χρειάζονται γραφικά, χρειάζονται πολλά πράγµατα µέσα, 

Office τελευταίας γενιάς και οτιδήποτε, αυτοί τα 900,00€, 899,00€ για την ακρίβεια 

είναι στο Πλαίσιο, στο Πλαίσιο είναι Turbo-X, αν θέλετε κάποιος να τοποθετηθεί; Ο 

κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Πρώτον, γιατί να είναι laptop, εξηγήστε γιατί πρέπει να είναι laptop γιατί 

καταλαβαίνετε ότι ο φορητός είναι και πιο φτηνός και µου φαίνεται και πολύ µεγάλο 

το ποσό. Χωρίς να έχω κάνει µία έρευνα αγοράς αλλά µου φαίνεται... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το ποσό τοποθετήθηκα, σου είπα, µε όλα αυτά που έχει επάνω 

διαλέξαµε το πιο φτηνό το οποίο είναι Turbo-X. Το γνωρίζετε όλοι ότι το Turbo-X 

είναι ελληνικό προϊόν και είναι ο πιο φτηνός στο Πλαίσιο. 

Το δεύτερο, γιατί να πάρουµε laptop, γιατί αν δεν πάρουµε laptop δεν µπορεί να 

γίνει γενική συνέλευση έξω, δεν µπορεί να στηθεί στο ΣΙΝΕΑΚ τίποτα. Στο ΣΙΝΕΑΚ 

που γίνεται ό,τι έγινε σε προηγούµενη γενική συνέλευση ήταν επειδή είχαµε laptop. 

∆εν µπορεί να παίξει αυτό που παίζει σταθερός υπολογιστής, το παίρνουµε για να 

είναι έξω για να µπορούµε να υποστηρίξουµε τα προηγούµενα αυτά που είπαµε που 
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έχουµε, τα µικρόφωνα, τις κονσόλες και τα οτιδήποτε. Γι’ αυτόν τον λόγο παίρνουµε 

laptop. Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να είχαµε καλύτερα µια-δυο προσφορές σε αντίστοιχα πράγµατα και 

να το κοιτάγαµε; Να ήµαστε πιο... το εννοώ µε ποια έννοια, µε την έννοια να είµαστε 

ανοιχτοί και να µην υπάρχουν παρερµηνείες µετά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Παυλάκο, να σας πω κάτι. Επειδή επείγει αυτό το θέµα και πάµε σε 

γενική συνέλευση και µετά πρέπει να ξαναγίνει ∆.Σ., έχουµε περάσει, µισό λεπτό, 

γιατί πρέπει να έχουµε το laptop, το laptop αν δεν έχουµε, δεν µπορεί να γίνει γενική 

συνέλευση αν δεν έχουµε laptop γιατί καταγράφονται όλα αυτά που βλέπετε τώρα 

που µιλάµε καταγράφονται εκεί. Καταλάβατε; Από εκεί και πέρα έχει µοιραστεί, θα 

έπρεπε αφού ενηµερώθηκες από την Παρασκευή θα έπρεπε να µας είχε πει σαν 

∆ηµόσιες Σχέσεις που είναι και η αρµοδιότητά σου να κάνεις και έναν γύρω γρήγορα 

µπαµ-µπαµ να µας είχες φέρει...  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: ∆εν είναι αρµοδιότητά µου να παίρνω προσφορές. Του γραµµατέα και 

του ταµία είναι αυτά τα πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Του γραµµατέα δεν είναι οι προσφορές.  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. ∆ιάβασε να δεις τι είναι του 

καθενός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, να πάµε... άµα θέλεις, µπορείς να µην το ψηφίσεις. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Του γραµµατέα, κ. Παυλάκο, δεν είναι να φέρνει προσφορές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, πάµε, πάµε για την ψήφιση του θέµατος. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, πάµε για την ψήφιση του θέµατος. Ποιοι είναι υπέρ στην 

ψήφιση; 1,2,3,4,5,6,7,8. ∆ικαία, είσαι υπέρ της ψήφισης; Εννιά. Οµόφωνα. Πέρασε 

οµόφωνα.  

11ο Θέµα Η∆ 

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επισκευή του παλιού φωτοτυπικού 

του Συλλόγου Develop di 2011 συνολικής αξίας 249,69€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν κάτι µήνες είχαµε φέρει και θα σας πω γιατί το επισκευάζουµε 

αυτό. Πριν κάτι µήνες είχαµε φέρει από µία άλλη εταιρεία. Είχαν έρθει δύο. Η µία 
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συνεργάζεται, η µία, αυτή που µας έδωσε ήταν που συνεργαζόταν και φτιάχνει όλα 

τα... και µας είχε δώσει προσφορά τότε 500,00€ µαζί µε το ΦΠΑ. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ακούτε τώρα. Η εταιρεία που µας έφερε αυτό εδώ το... 

και γιατί θα σας το πω, πλέον το έχουν, η εταιρεία που µας έφερε αυτό το µεγάλο 

µηχάνηµα που βγάζει και τα έγχρωµα και το οτιδήποτε, µας έκανε αυτήν την 

προσφορά που λέω εδώ, 249,00€. Αλλά δεν το κρίναµε αναγκαίο. Την έχει φέρει 

εδώ και δύο µήνες, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχω µιλήσει όµως µαζί της. 

Έχει µαθευτεί από πολλούς συναδέλφους και έρχονται κατά κόρον εδώ και βγάζουν 

και δεν µπορείς να πεις όχι. Γιατί το µουτζουνιάζουν και χίλια δυο. Και έτσι 

σκεφτήκαµε να φτιάξουµε αυτό το παλιό και να µην βγάζει κανείς και όποιος θέλει 

εκτός από τις ανάγκες του συλλόγου που πρέπει να είναι ο µεγάλος, να είναι, να 

φτιαχτεί αυτός και έτσι να βγάζουν από αυτό το παλιό. Πάλι στον σύλλογο ανήκει. 

Τώρα αν θα χαλάσει ή δεν θα χαλάσει, τι να σας πω, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Γι’ 

αυτόν τον λόγο το έφερα αυτό το θέµα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι. Όλοι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έρχονται από τις Υπηρεσίες που δεν 

έχουν, έρχονται για τα προσωπικά τους, έρχονται γιατί δεν έχουν µελάνι, έρχονται 

σε κάτι άλλα πιο σύγχρονα που είναι που δεν είναι έγχρωµος και θέλουν έγχρωµο. 

Σας παρακαλώ, µας είπε ο τάδε, µας είπε ο τάδες και για να µην µπαίνουµε τώρα 

στη διαδικασία, δεν µπορείς να του πεις τώρα, να τσακώνεσαι και να κάνεις και να 

ράνεις, του τα βγάζουµε. Από εδώ και πέρα θα γράψουµε εδώ πέρα ότι είναι µόνο 

για τους συναδέλφους και όποιος θέλει του βγάζει, όποιος δεν θέλει... δεν γίνεται να 

πληρώνουµε, γιατί τα µελάνια τα έγχρωµα κοστίζουν κάποιο... τον λόγο έχει ο κ. 

Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αυτό είναι µία καλή ιδέα και να σας πω το γιατί. Επειδή ασχολούµαι µε 

όλα αυτά τα θέµατα. Επειδή ασχολούµαι µε όλα αυτά τα θέµατα στη ∆ιεύθυνση που 

είµαι, µου ήρθε χαρτί το οποίο θα µπουν καινούρια φωτοτυπικά µηχανήµατα 

παντού, θα έχουν ένα είδος µελανιού, δεν θα υπάρχει έγχρωµο, έγχρωµο 

υπολογιστή όσοι έχουµε στα γραφεία µας µάλλον θα το αγοράζουµε µαζί και αυτό 

θα ξεκινήσει από το ’17 και µετά 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εκτυπωτής, ξέρω εγώ τι λέω. Φωτοτυπικό-εκτυπωτές, όλα θα µπει 

ένα σε όλες τις Υπηρεσίες, ένας τύπος, η οποία αυτή η εταιρεία για τα επόµενα 

πέντε χρόνια θα προµηθεύει τον δήµο µελάνια µε τη µέθοδο leasing, δεν ξέρω µε τι 

το έχουν φτιάξει. Όλοι οι παλιοί θα βγουν off, και ήδη τώρα υπάρχει πρόβληµα, 

δηλαδή παραγγέλνουµε από τη Θεσσαλονίκη να µου φέρουν εµένα πέντε κοµµάτια 

και άλλοι δύο συνάδελφοι που έχουµε έγχρωµους εκτυπωτές αυτή τη στιγµή στο 

γραφείο µας µέσα. Και θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στη συνέχεια και θα πέσουν 

πάνω σε αυτόν και θα µας τον διαλύσουν. Πιστεύω είναι µία καλή ιδέα και προς τους 

συναδέλφους εκδούλευση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε για την ψήφιση; Ψηφίζουµε; Οµόφωνα; Οµόφωνα. Αποχωρεί 

ο κ. Στεφάνου, και ο κ. Κούβαρης αποχώρησε. Συµφωνούν και είναι θετική 

ψήφος στα υπόλοιπα θέµατα, 12, 13 και 14 ο κ. Στεφάνου, θετική ψήφος, και ο κ. 

Κούβαρης.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

12ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήµατος 

προς την ∆ηµοτική Αρχή, για την επανάληψη συµµετοχής των παιδιών των 

δηµοτικών σχολείων και παιδικών σταθµών στις παιδικές κατασκηνώσεις. 

Ηλικία από 6 έως 15 χρονών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας κάνω µία ενηµέρωση σε αυτό το θέµα. Όπως γνωρίζετε και 

έχετε ενηµερωθεί µε την ενηµέρωση που σας κάνουµε, ο σύλλογος, το λέω πιο 

πολύ για τη φίλη µου τη Βούλα, είτε σε emails είτε τέτοια, έχουν βγει τα 

προγράµµατα για τις παιδικές κατασκηνώσεις για τους εργαζόµενους. Είτε µέσω 

ΟΑΕ∆, είτε µέσω του ταµείου µας. Ευτυχώς αυτή η χρονική διάρκεια έχει... τα 

κριτήρια έχουν µεγαλώσει, έχουν... πώς να το πω τώρα, έχουν διευρυνθεί πάρα 

πολύ.  

Τι σκέφτηκα εγώ. Ότι πέρα από τους εργαζόµενους και τα παιδιά τους µπορούµε να 

κάνουµε και µία πρόταση του ∆.Σ. προς τον δήµαρχο, δεν ξέρω, µπορεί ο 

δήµαρχος, η ∆ηµοτική Αρχή µε λίγα λόγια, ότι µπορεί αυτό το πρόγραµµα να το 

βγάλει είτε µέσω των παιδικών σταθµών που πηγαίνουν και βλέπουν τα παιδιά 

τους, γιατί δεν το γνωρίζουν, είτε µπορούµε να το κάνουµε και εµείς ως σύλλογος, 

όχι όµως για... τέτοια. Να προτείνουµε στη ∆ηµοτική Αρχή να κινητοποιήσει τις 

Υπηρεσίες του, τις αρµόδιες Υπηρεσίες του να µάθει ο πειραϊκός λαός ότι σχεδόν τα 
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πιάνει όλα.  Τα πιάνει όλα έτσι που έχει διευρυνθεί. Αυτό είναι το σκεπτικό αυτού του 

θέµατος. Και σας ακούω. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Για να πάει κάποιο παιδί 

υπάρχουν κάποια κριτήρια. Έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα κριτήρια φέτος που 

ήρθαν και µέσω του ΟΑΕ∆. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ πιο εύκολα, τα πιάνει σχεδόν το 90%. Αυτούς που δεν πιάνει 

είναι οι υψηλόµισθοι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. Θα τοποθετηθεί ο κ. Παυλάκος που το έχει πιο πολύ... 

έχει διευρυνθεί πολύ και κάποιους που δεν πιάνει ποτέ τα παιδιά τους δεν θα τα 

πήγαιναν και εκεί. Εγώ παραδείγµατος χάριν θα τα στείλω εγώ φέτος τα παιδιά µου. 

Και έλεγα σαν πρόταση του συλλόγου... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι. Οι κατασκηνώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Είναι µέσα που 

συνεργάζονται µε όλα τα ταµεία. Με όλα τα ταµεία. Συνεργάζοµαι µε τα ταµεία, δεν 

είναι κάποια δική µας, ή το ένα το άλλο. Εµείς κρίναµε και συνεργαζόµαστε µε τις 

πιο µεγάλες σαν σύλλογος, συνεργαζόµαστε, αλλά είτε... µιλήσαµε δηλαδή κατ’ ιδίαν 

για να δούµε για ξέρουµε και πού θα πάµε και τα παιδιά µας.  

∆εν είναι κάτι το επιπλέον, είναι σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνει. Τον λόγο έχει ο 

κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το ταµείο, το δικό µας ακόµα, το ταµείο το δικό µας, του ΓΕΝ για τους 

αξιωµατικούς µόνο και άλλα τρία, τέσσερα ταµεία πληρώνουν το 100%. Για 22 

µέρες, στα παιδιά µας, από όσα είναι γεννηµένα µέχρι 31/12/2010 και δώθε, και 

µέχρι 16 χρονών, του 2010, ναι, του 2000, ναι. 

Είναι... εγώ πήγα σε δυο, τρεις, γιατί θέλω να στείλω τα παιδιά µου. Είναι πολύ 

καλές, µε πυρασφάλειες, µε απ’ όλα, µε σπιτάκια, καµία σχέση µε τι πηγαίναµε εµείς 

τότε. Και νοµίζω ότι όσοι έχουµε παιδιά δικά µας και µπορούµε να τα στείλουµε, 

είναι µία πολύ καλή κίνηση και ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν οι πιο πολλές 

κατασκηνώσεις µε την έννοια ότι πάει πολύς κόσµος, γιατί, άνοιξε φέτος του ΟΑΕ∆ 

µε 10ήµερα προγράµµατα για όσους είναι µέχρι 26.000,00€ τα δύο παιδιά. Είναι ένα 
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πολύ καλό ποσό και έχουν κατακλύσει όλες οι κατασκηνώσεις. Και το άνοιξε 

πρώτος ο ΟΑΕ∆ και έφυγε πολύς κόσµος και έχουν πάει και έχουν κλείσει.  

Μπορούµε καµιά τέτοια ανακοίνωση, είτε εµείς σαν σύλλογος είτε γενικά οι 

κοινωνικές Υπηρεσίες... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, εντάξει, έχει βγει η ανακοίνωση, να ενηµερωθούν όλες οι... και η 

∆ηµοτική Αρχή και όλοι να το προωθήσουµε όσο πιο πολύ µπορούµε. Πάει πολύ... 

δηλαδή και στους παιδικούς σταθµούς που έχουµε κάποιους οι οποίοι είναι 

χαµηλόµισθοι.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Του ΟΑΕ∆, ένας που είναι στην ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... το 

Ράντζο ας πούµε που είναι ιδιωτική κατασκήνωση που πήγα εγώ που είναι µε το 

ταµείο µας είχε και του ΟΑΕ∆ µέσα και ήταν αµαρτία να χαθεί γιατί τα παιδάκια 

περνάνε καταπληκτικά. Εγώ πήγα και έµεινα µε το στόµα ανοιχτό. Αν µπορούσα να 

πάω εγώ, θα πήγαινα εγώ, δεν θα έστελνα τα παιδιά µου, σας µιλάω ειλικρινά. Με 

µπάσκετ, µε κολύµβηση, µε ιππασία άµα θέλουν, τοξοβολίες, ξεχωριστά όλα. Και η 

Kinderland και η Summer που πήγα, πήγα και τα γύρισα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω και το συνεχίζουµε µετά. Είναι στο Σοφικό, 

ναι. Είναι µία ώρα και 20 λεπτά από εδώ. Εγώ σας λέω, πήγα εγώ τώρα και τα είδα 

αυτά, αλλά σας λέω ότι είναι καταπληκτικά, και κλείνει και του ΟΑΕ∆. 

Εντωµεταξύ και κάτι άλλο. Για όσους έχουν κάποιους γνωστούς και θέλουν να το 

µεταδώσουν, να το µεταφέρουν. Επειδή έχουµε κάνει κάποια... όχι έχουµε κάνει, 

επειδή πιάσαµε κάποιες γνωριµίες µέσα εκεί µου είπαν ότι και αυτήν την Κυριακή 

και την άλλη βγάζει τα Παραπολιτικά ένα κουπόνι που το παίρνεις και πληρώνεις 

νοµίζω 200,00€ για 20 µέρες, γιατί οι 22 µέρες, µισό λεπτό, κ. Γαλάνη, είναι σοβαρό 

αυτό, 22 µέρες ιδιωτικά να πας είναι 720,00€. Και µέσω ενός κουπονιού που βγάζει 

µία εφηµερίδα, πηγαίνεις µε 290,00€ νοµίζω, κάτι τέτοιο, 20 µέρες, 22, άρα και αυτό 

είναι κάτι που µπορεί κάποιος που... το παιδί µιλάµε. Είναι κάτι το οποίο και αυτό 

όταν σου λένε 720,00€ µε 220,00€ είναι διαφορά µεγάλη νοµίζω. Και µου το είπαν 

επειδή γνωριστήκαµε µέσα εκεί και πιάσαµε παρτίδες. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είσαι εκτός θέµατος πάλι. Ακούτε τώρα πιο είναι το θέµα για 

συζήτηση. Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήµατος 
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προς τη ∆ηµοτική Αρχή για επανάληψη συµµετοχής των παιδιών των δηµοτικών 

σχολείων και παιδικών σταθµών στις παιδικές κατασκηνώσεις. Τώρα τα κουπόνια 

και... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κάναµε µία ανάλυση γενικά σε θέµατα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη, συγνώµη. Κοιτάξτε, εγώ θα πω αυτά που ξέρω. Ξέρω λίγα 

πράγµατα, δεν ξέρω πολλά, ο κ. Παυλάκος όντως ξέρει γιατί πήγε και είδε. Εµείς 

φωνάξαµε τις µεγαλύτερες εδώ που µας στέλνει που είναι µε τον ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ, 

γιατί έτσι λεγόµαστε, και που είναι µε το ΙΚΑ. Και επειδή κρίναµε, και γιατί το κάναµε 

αυτό, γιατί καταλάβαµε ότι την πρώτη περίοδο όποιος... Παναγιώτη, βγάλε το 7,8,9 

φωτοτυπίες, και το άλλο το µεγάλο, όποιος τώρα πάρει για την πρώτη περίοδο σε 

µεγάλες τέτοιες που έχουν πολλά πράγµατα δηλαδή να κάνουν τα παιδιά, σε 

µεγάλες, είναι πολύ δύσκολο να βρει κενή θέση. Η πρώτη περίοδος µου φαίνεται 

ξεκινάει 16, 17 Ιουνίου, πότε; 17 Ιουνίου. 

Εµείς εδώ τι κάναµε; Φωνάξαµε την Kinderland, φωνάξαµε και από εκείνη την 

πλευρά, και από την πλευρά της Κορίνθου. Γνωριστήκαµε, και τι είπαµε, αν 

µπορούµε και παίρνουµε κάποιο τηλέφωνο για να µπουν στην πρώτη περίοδο. Και 

µέχρι τώρα όσες φορές έχουµε µιλήσει µαζί τους, τα έχουν βάλει. Και πηγαίνουν τα 

άλλα τα παιδιά στη β’ περίοδο. Αυτό κάναµε. ∆εν είναι τίποτα άλλο. Είναι ήδη 

συνεργαζόµενες µε τα ταµεία µας. ∆εν... πληρώνονται από τα ταµεία κατευθείαν. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και κάτι άλλο, αυτά που σας λέµε τώρα σας τα έχουµε στείλει σε email 

και για την ΠΟΕ-ΟΤΑ και για τα άλλα το τι έχουµε κάνει. Τα πάντα σας στέλνουµε µε 

email. Άρα θα πρέπει να τα διαβάζετε τα email σας για να ενηµερώνεστε.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Κ. Ζούρδος. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Επειδή έχω κάνει σε κατασκηνώσεις και ως κατασκηνωτής και ως 

αρχηγός και επειδή γνωρίζω λίγο το θέµα, καταρχήν αυτό είναι σε σωστή βάση 

όπως και να έχει, απλά αυτό που είπατε, µπορούµε να κάνουµε και δικές µας 

προτάσεις αλλά δεν προλαβαίνουµε τώρα γιατί ξεκινάει η περίοδος. 

Να πω ένα παράδειγµα το οποίο µπορούµε να το δουλέψουµε κάποια άλλη στιγµή. 

Υπάρχουν φορείς στην πόλη οι οποίοι ζητούν από τον δήµο πράγµατα και τα 

παίρνουν και είναι ευκαιρία να ζητήσει και ο δήµος πράγµατα από αυτούς. Να σας 

φέρω ένα παράδειγµα. Η Μητρόπολη έχει δύο κατασκηνώσεις. Η Μητρόπολη 
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έρχεται και ζητάει το ... και το παίρνει τζάµπα. Καλώς δίνεται. Πολύ καλώς δίνεται. 

Μπορεί να ζητήσει το ∆ηµοτικό Θέατρο και το παίρνει τζάµπα. Πολύ καλώς δίνεται.  

Να ζητήσουµε και εµείς λοιπόν δέκα µέρες µία κατασκήνωση. Όχι φέτος βέβαια γιατί 

δεν προλαβαίνουµε, πρέπει να κάνουµε... ή να ζητήσουµε µία έκπτωση. Επειδή έχω 

δουλέψει σε αυτές τις κατασκηνώσεις, έχω φτάσει µέχρι ... , και είναι πάρα πολύ 

καλές, δεν είναι στο επίπεδο που λέτε βέβαια αλλά είναι πολύ καλές, και σε επίπεδο 

οργάνωσης και σε επίπεδο ... αν θέλετε, αλλά και εν πάση περιπτώσει αφού ζητάνε 

και παίρνουν από εµάς πράγµατα και καλώς παίρνουν, πολύ καλώς παίρνουν, να 

ζητήσουµε και εµείς ανταποδοτικά, πολύ σωστά, να πάρουµε κάτι. 

Και κάτι τελευταίο και αυτό θέλει πολύ δουλειά, εµείς το έχουµε κάνει και µελέτη ως 

∆ιεύθυνση Παιδείας, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Στρατόπεδο Παπαδογιώργη, το 

Στρατόπεδο Παπαδογιώργη επειδή έχει τους παλιούς στρατώνες εµείς έχουµε 

προτείνει ότι εκεί πρέπει να γίνει µία κατασκήνωση πόλης. Είναι πολύ εύκολη η 

µετατροπή τους επειδή οι παλιοί στρατώνες γίνονται... είναι πολύ κοντά στην πόλη 

και θα έχει τεράστια επιτυχία και µε υποδοµή γηπέδων κ.λπ. εκεί θα γίνει κάτι 

φοβερό. Και µπορεί να γίνει και µία καλοκαιρινή «φύλαξη» για τα παιδιά των 

εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι εγώ; ∆ηλαδή η Μητρόπολη τις κατασκηνώσεις 

πληρώνουν τα παιδιά; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Πληρώνουν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα ποσό; Ναι, αλλά να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς εδώ η κα 

Αργυροπούλου είναι κατά των προσφορών. Πώς γίνεται τώρα, δεν µπορώ να το 

καταλάβω αυτό. ∆εν θέλει έκπτωση για τους εργαζόµενους. Είναι κακό, και η κινητή 

τηλεφωνία, είναι κακό το ένα, είναι κακό, οι προσφορές είναι κακό. Συµφωνείτε γι’ 

αυτό; ∆εν µιλάω ποτέ µε εµπάθεια, µιλάω µε πραγµατικότητα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είπε δωρεάν, αν άκουσες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπε δωρεάν. ∆εν είπε δωρεάν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ψηφίζεται οµόφωνα; Οµόφωνα ναι, ναι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος έγινε προεδρεύων. Όχι, τον λόγο... όχι, όχι, προς 

Θεού, κ. Παυλάκο, και µην το ξανακάνετε να πατάτε το µικρόφωνο και να παίρνετε 

τον λόγο. Κλείστε το µικρόφωνό σας για να ακουστεί το µικρόφωνο της κα 

Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή η απόφαση είναι για τα παιδιά των δηµοτικών σχολείων 

και παιδικών σταθµών, εννοείται, όχι των συναδέλφων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι για όλα τα Πειραιωτάκια, κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, και γιατί πρέπει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, εµείς λέµε την ιδέα µας, δεν ξέρω αν την γνωρίζουν, µπορεί και 

να µην την γνωρίζουν, να τη δώσουµε να την καταλάβουν στη ∆ηµοτική Αρχή, ότι 

ξέρετε κάτι, µε αυτά τα τέτοια που έχουν διευρυνθεί, τα όρια, µπορείτε και σαν ∆ήµο 

Πειραιά να πείτε και να γίνει και πιο γνωστό, στα sites, στο ένα, εµείς ό,τι δύναµη 

έχουµε, το κάνουµε. Για τίποτα άλλο, δεν είναι... οι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι, 

είναι, τους έχει... Εγκρίνεται οµόφωνα.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκεί έχω κανονίσει ηµερήσιες εκδροµές στο Runch κατασκήνωση για 

όλους τους συναδέλφους µε έκπτωση. Ό,τι φάµε, ό,τι πιούµε, έχει έκπτωση για τους 

συναδέλφους και είναι... ενηµερωθείτε, κύριοι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

13ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την αγορά ενός ψύκτη νερού στο   

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος εισηγητής. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σας έχω µοιράσει τρεις προσφορές. Πήρα τηλέφωνο, µου τις έστειλαν. 

Ήταν η πιο συµφέρουσα από ό,τι έχω δει µέχρι στιγµής. Είναι ψύκτης για να έχουµε 

εδώ πέρα να µην παρακαλάµε συνέχεια φέρτε ένα παγωµένο νεράκι, κάντε κάτι, και 

άντε, κ.λπ., και πού είναι ο ταµίας να πληρώσει το νερό και δεν είναι... είναι ζεστό, 

κρύο. Επειδή δεν πληρώνει τίποτα και κάθε φορά όποιος έρχεται ένα νεράκι πρέπει 

να το πληρώνουµε, καλύτερα... δεν νοµίζω να είναι... είναι τρεις οι προσφορές. Η 

πιο οικονοµική από ό,τι έχω δει είναι της Κρήτης η οποία βγαίνει 25,31 τα τέσσερα 

χαρτοκιβώτια που σηµαίνει από τέσσερα χαρτοκιβώτια από δύο µπουκάλια 

δεκάλιτρα είναι περίπου 80l νερό, αν δεν κάνω λάθος, τον µήνα.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το µηχάνηµα είναι δωρεά. Υπάρχει µία συντήρηση που πληρώνουµε 

τον χρόνο και η οποία όπως σας έχω γράψει µέσα τον χρόνο είναι 40,00€, µαζί µε 

ΦΠΑ, µε όλα είναι οι τιµές, και είναι και τα κιβώτια που είναι δεκάλιτρα. 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τέσσερα λέει η ελάχιστη παραγγελία είναι τέσσερα χαρτοκιβώτια.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ό,τι θέλεις. Μισό λεπτό. Εδώ η µία µου γράφει ότι είναι η ελάχιστη 

παραγγελία τέσσερα χαρτοκιβώτια. Η άλλη µου γράφει ότι η µηνιαία κατανάλωση 

είναι πάλι τέσσερα χαρτοκιβώτια. Εµείς να πούµε τον µήνα; Τον µήνα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εδώ µιλάµε ότι πληρώνεται η συντήρηση, όλα. ∆ηλαδή ξεκινάµε την 

πρώτη φορά 65,00€, 66,00€ είναι άµα πάρουµε της Κρήτης ο οποίο είναι για έναν 

µήνα τέσσερα χαρτοκιβώτια. Η πρώτη φορά που ξεκινάµε είναι 66,00€. ∆εν 

πληρώνεις το µηχάνηµα, πληρώνεις τις δύο φορές που θα έρθει µέσα στον χρόνο 

ανά εξάµηνο να σου κάνει συντήρηση η οποία βγαίνει αυτή η συντήρηση στον 

χρόνο 40,59€ µαζί µε ΦΠΑ όλα, συν τα τέσσερα χαρτοκιβώτια τα οποία βγαίνουν τα 

τέσσερα χαρτοκιβώτια 25,31. Το µόνο που δεν ξέρω είναι αν έχει πλαστικά 

ποτηράκια αυτός να µας προµηθεύσει. Να µας τα χρεώσει. 

Η δεύτερη, αυτό είναι της Κρήτης. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, 25,00€ τον µήνα ναι, µε τον ΦΠΑ, µε όλα, ναι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και εγώ πιστεύω η Κρήτης, εγώ πιστεύω... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ πιστεύω η Κρήτης δεν έχει, γιατί δεν µου γράφει µηνιαία, δεν µου 

γράφει τίποτα. Ελάχιστη παραγγελία, ψύκτης νερού, διανοµή νερού, συσκευασίες 

τεµαχίων... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μπράβο, ναι. Η άλλη που έχω, η Waterfresh. είναι 42,00€ τον χρόνο η 

συντήρηση και βγαίνει και οι οκτώ µπουκάλες 37,00€ και µετά είναι και η Βίκος. Η 

ελάχιστη κατανάλωση... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ωδεκάµιση στις Waterfresh οι άλλες είναι δεκάλιτρες, αυτή έρχεται 

όµως πιο ακριβή όπως και να το κάνεις. Είναι πιο ακριβή αυτή, άµα τα βάλεις κάτω 
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είναι οκτώ µπουκάλια. Και µετά έρχεται η άλλη η Βίκος είναι ελάχιστη µηνιαία 

κατανάλωση γράφει η Βίκος. Γι’ αυτό σας είπα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Η Βίκος τα ποτήρια που προσφέρει είναι 1,98 και τα δέκα...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν έχω... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν είναι δέκα µπουκάλες. ∆εν είναι δέκα. Ναι, ναι, όπως το είπες, 

100, ναι, ναι, δέκα µπουκάλες. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αυτό λέµε, ότι στα δέκα της Κρήτης, πόσο βγαίνει στα δέκα της 

Κρήτης;  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, τα δέκα της Κρήτης... , όχι τα δέκα λίτρα, τι µε µπερδεύετε, 

20λίτρα...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, το 12.600 είναι λάθος. Είναι 25,31€ τέσσερα δεκάλιτρα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τα 25,31€ είναι τέσσερα χαρτοκιβώτια, το κάθε χαρτοκιβώτιο έχει δύο 

δεκάλιτρα µέσα. ∆ηλαδή είναι 80λίτρα και στο δίνει µε 25,31€. Ο άλλος 36,16 οκτώ 

µπουκάλες, είναι σχεδόν δέκα ευρώ, έντεκα ευρώ παραπάνω. Εντάξει; Ο ένας είναι 

12,5λίτρα η Waterfresh το οποίο δεν ξέρω τι είναι, µπήκα µέσα και τα βρήκα, απλώς 

εγώ κοίταξα περισσότερο µεταξύ Βίκος και Κρήτης, λέω την αλήθεια, γιατί είναι οι 

πιο γνωστές µάρκες.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, και πιστεύω ότι τα νερά της Κρήτης, δεν το έβγαλα φωτοτυπία, 

µπορούµε να το πάρουµε και µε ψυγειάκι από κάτω, να το βάλουµε µέσα εκεί και να 

το έχουµε. Και να µην... ναι, είναι µε ψυγειάκια, ορίστε, αν θέλετε να τα δείτε. Και 

είναι δωρεάν το µηχάνηµα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν τα έχω αυτά. Συγνώµη, άµα θέλετε να τα, εδώ πέρα είναι τα 

ψυγειάκια. Έχει το µικρό, έχει αυτό που είναι µε ψυγειάκι και ανοίγει και µπορείς να 

βάλεις πέντε πράγµατα µέσα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, εντάξει; Και γράφουν από πίσω ότι είναι... όλες γράφουν το ίδιο. 

Εµάς µας νοιάζει επειδή γίνεται χρήση εδώ µέσα να έρχεται να καθαρίζεται για να 

ξέρουµε ότι καθαρίζεται το φίλτρο και τα υπόλοιπα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ανταλλακτικό... όχι, εργασία υγειονοµικής συντήρησης είναι δωρεάν. 

Το κόστος του ανταλλακτικού, αυτά έχουν κάποιο φίλτρο µέσα το οποίο έρχεται δύο 

φορές τον χρόνο περίπου, είναι ανά έτος, λέει, για δύο συντηρήσεις. Και σου είναι 

33,00€ συν ΦΠΑ, βγαίνει δηλαδή 40,00€ ανά έτος. Ανά έτος για δύο συντηρήσεις. 

Το ξαναλέω. Ανά έτος για δύο συντηρήσεις. ∆ηλαδή άµα το παραγγείλουµε τώρα, 

µπορούµε να του δώσουµε τα 41,00€ τώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται, συν 25,00€...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ. Παυλάκο, τι προτείνετε;  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ προτείνω τα νερά Κρήτης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα νερά Κρήτης. Είµαστε υπέρ των Κρητικών. Συµφωνούµε; 

Συµφωνούµε. Συµφωνούµε οµόφωνα.  

14ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και συζήτηση για την οικονοµική προσφορά εταιρείας ΚΤΕΟ για  

τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων των µελών µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Παυλάκος για το ΚΤΕΟ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μας πήραν και µας έστειλαν µία προσφορά για τους υπαλλήλους µας 

το οποίο θα έχουµε κάποιον κωδικό για να αποδεικνύεται ότι είναι υπάλληλοι, 

συνάδελφοι δικοί µας του συλλόγου. Τώρα µε τους άλλους συλλόγους µπορούµε να 

βρούµε έναν τρόπο και να τους στέλνουµε και εκείνους. Να τους στέλνουµε γιατί 

µπορούµε να εκµεταλλευτούµε, να το εκµεταλλευτούν κάποιοι στο µιλητό και να 

πηγαίνουν. Γι’ αυτό και κάτω µου έχει δώσει έναν ειδικό κωδικό τον οποίον 

µπορούµε να χρησιµοποιούµε και να τον στέλνουµε. Τα έχω κάνει πολύ σωστά.  
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Για τα επιβατικά µου δίνει µαζί µε την κάρτα καυσαερίων 40,00€. Αν θυµάµαι καλά, 

πρέπει να είναι 65,00€. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συν την κάρτα καυσαερίων. Μπράβο, είναι γύρω στα 60,00€ περίπου. 

Είναι αναλόγως, ΚΤΕΟ µε ΚΤΕΟ. Για τα φορτηγά δεν µας νοιάζει. Με την κάρτα 

µέσα. Και άµα θέλεις να πας µόνος σου... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: 5,00€ άµα πας µόνο µεµονωµένα για κάρτα. Μεµονωµένη έκδοση 

κάρτας καυσαερίων, είναι µε 5,00€ και τα φορτηγά έως 3,5 τέτοια, 48,00€ και τα 

µότο είναι 25,00€ τα οποία µου είπαν είναι 34,00€, 37,00€. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μπορώ να µιλήσω; Εγώ προτείνω αυτό να γίνει δεκτό και όποιος 

άλλος φέρει προσφορά, χρησιµοποιούµε και την άλλη προσφορά. ∆εν µας 

υποχρεώνει κανείς να τον στέλνουµε σε αυτόν. ∆εν νοµίζω αυτό να µας υποχρεώσει 

κανείς άµα πούµε ότι ναι, εµείς λέµε στο Mr. ΚΤΕΟ µας υποχρεώνει κανείς να 

πηγαίνουµε σε αυτόν. Ούτε αυτός ξέρει το ποιοι θα πάµε και τι θα κάνουµε εµείς.  

Ας πάρουµε µία να το έχουµε, γιατί µπορεί οι άλλοι να αργήσουν να έρθουν. Να 

αργήσουµε να κάνουµε ∆.Σ.. Έτσι και αλλιώς εµείς ελέγχουµε πού θα πηγαίνουν. Ας 

πάρουµε και από τον Καψοκόλη, ας πάρουµε και από όποιον άλλον θέλουµε, δεν 

έχω πρόβληµα εγώ.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Περνάµε αυτό, να πω κάτι. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Μία διευκρίνιση. Καταρχήν είναι σωστό να δώσουµε στους 

εργαζοµένους αυτή τη δυνατότητα, αλλά όσοι έχουµε αυτοκίνητα και είµαστε ήδη σε 

µία εταιρεία όπως στην Autovision που ήµουν και εγώ µου έκαναν αυτήν την 

προσφορά επειδή ήµουν ήδη µέλος. ∆ηλαδή µπορεί να µην κινήσει η πολύ καλή 

προσπάθεια του συναδέλφου και η πολύ καλή προσφορά γιατί κάποιοι είναι ήδη 

µέλη. Εγώ είµαι µέλος στην Autovision και πάντα µου λέει αν έρθεις στην 

προβλεπόµενη ηµεροµηνία σου κάνω 10% έκπτωση και φτάνω εκεί. Άρα, δεν θα 

πάω στην προσφορά σου. Λίγο να το δούµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν έχουµε υποχρέωση να στείλουµε κάποιον.  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΖΟΥΡ∆ΟΣ:....µου έστειλαν ένα email και µου είπαν επειδή είσαι µέλος τσάµπα η 

κάρτα καυσαερίων και 40,00€ πλήρωσα και µάλιστα έδωσαν δώρο και κάτι...  κάτι 

γιλέκα, δεν ξέρω αν σου έδωσαν εσένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πω κάτι εγώ, να προτείνω εγώ κάτι. Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή 

εγώ είµαι φτωχός και δεν έχω αυτοκίνητο, θα σας πω τώρα κάτι πώς µπορούµε να 

το χειριστούµε, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Επειδή γίνεται αυτό και είναι λογικό, για να 

κρατήσει την πελατεία του κάποιος άλλος βάζει εκπτώσεις και καλά κάνει, για να την 

κρατήσει, και επειδή είµαστε τόσο ανταγωνιστική κοινωνία γίνονται αυτά, άσχετα 

άµα δεν της αρέσει της κα Αργυροπούλου.  

Αυτό που θέλω να πω είναι µήπως πρέπει να ξανακάνουµε, θα σου πω κάτι, 

Παναγιώτη, άκουσέ το, ξανά να τους στείλουµε ένα email και να τους λέµε, αφού τις 

ήδη τιµές αυτές που µας δώσετε ήδη τις κάνετε στους πελάτες σας, µήπως πρέπει 

να µας δώσετε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφού σου λέει ο κ. Ζούρδος, Autovision δεν µιλάµε; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, αυτό είναι το Mr. ΚΤΕΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, επειδή... να πω, ακούστε µε, εγώ τώρα δίνω µία ιδέα, να 

στείλουµε ένα email και να λέµε ότι ξέρετε κάτι, όπως πληροφορηθήκαµε από άλλα 

µέλη του συλλόγου που έχουν αυτοκίνητα, οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες των ΚΤΕΟ 

κάνουν προσφορά στα µέλη τους την ίδια προσφορά που µας έχετε δώσει. Εµείς 

θέλουµε κάτι µεγαλύτερο για να έρθουµε σαν... να γίνει ένα οµαδικό. Εγώ αυτό λέω. 

Ξέρω και εγώ. ∆εν το ξέρω. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο έτσι και αλλιώς. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να µιλήσω;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος και µετά η κα Αργυροπούλου. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, ούτε καν τους ξέρω ποιοι είναι, όχι, 

να τελειώσω, παιδιά δεν το λέω, δεν το λέω ότι είπε κανείς τίποτα. Λέω πραγµατικά, 

δεν τους ξέρω, εγώ πηγαίνω σε ένα άλλο στου Ρέντη εκεί πάνω που είναι στην 

Πέτρου Ράλλη αλλά µε αυτό αφού ακούγονται και µου λέτε ότι υπάρχουν 40άρια, να 

πάρουµε αυτούς που δίνουν τα 40άρια, την Autovision, τον άλλον που πηγαίνει ο 

δήµος τα αυτοκίνητά µας και να τους πούµε να µας δώσουν και εκείνοι µία 

προσφορά και ταυτόχρονα να τους στείλουµε ένα email εµείς και να τους λέµε ότι 
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πολλοί συνάδελφοι µας είπαν ότι σε κάποια άλλα ΚΤΕΟ ήδη τους κάνουν αυτήν την 

τιµή, αν έχετε να µας προτείνετε κάποια καλύτερη εσείς. Το περνάµε και το 

αφήνουµε και τρέχει. ∆εν σηµαίνει ότι το περάσαµε, θα το στείλουµε σε όλους και θα 

πούµε ελάτε αύριο το πρωί να πάρετε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να µην ανακατευόµαστε µε ιδιωτικές 

εταιρείες και να βάζουµε... το λέω και το ξαναλέω. Είναι η θέση µας αυτή ότι και ο 

σύλλογος δεν έχει καµία δουλεία να ανακατεύεται µε τέτοια πράγµατα. Γιατί να σας 

πω και κάτι, στο πίσω µυαλό των συναδέλφων µπορεί να ειπωθούν και κάποια 

πράγµατα, ότι µπορεί κάποιο οικονοµικό όφελος να έχουν κάποιοι µέσα από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τις τόσες προσφορές για το ΚΤΕΟ, για την υγεία, για τις 

κατασκηνώσεις, για το ένα, για το άλλο. Πρέπει όλα αυτά τα πράγµατα να τα 

πάρουµε υπόψη µας. 

Και το κυριότερο είναι ότι η δουλειά του συλλόγου δεν είναι να κάνει τέτοια ζητήµατα, 

παρά για να παλεύει για τα προβλήµατα που έχουν οι εργαζόµενοι. Είµαστε τόσες 

ώρες ... ειπωθεί. Αυτά. Εγώ ψηφίζω όχι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Βούλα, εγώ ούτε Αργυροπούλου θα σε πω, ούτε τίποτα. Το ΚΚΕ απ’ 

ό,τι ξέρω χρόνια είναι υπέρ... η ∆ΑΣ απ’ ό,τι ξέρω χρόνια είναι υπέρ του 

εργαζόµενου. Όταν λοιπόν ο εργαζόµενος έχει ένα κέρδος 10,00€ ή 15,00€, νοµίζω 

ότι είναι υπέρ το δέον να στηρίξουµε τον εργαζόµενο. Και είναι προς τον εργαζόµενο 

όφελος και δεν είναι πουθενά αλλού.  

Αν λοιπόν το σκεπτικό της παράταξής σου είναι ναι, και βοήθεια προς τους 

εργαζόµενους, εγώ πιστεύω τώρα ότι το να πεις όχι σε µία προσφορά που θα 

κερδίσει ο εργαζόµενος 10,00€, 15,00€, είναι πολύ κοροϊδία τώρα αυτό που γίνεται. 

Συγνώµη, κάπου δουλευόµαστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τηρούµε τη διαδικασία. Είπαµε να τηρήσουµε τους τόνους και ούτε 

να γίνονται χαρακτηρισµοί.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν έκανα χαρακτηρισµό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, εντάξει, δεν είπα, δεν µίλησα προσωπικά για σένα, Παναγιώτη, 

µιλάω γενικά. ∆εν είπα, προς Θεού, δεν είπα τίποτα. Τον λόγο έχει η κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ πέρα σήµερα ακούστηκαν πάρα πολλά και για το 

πρόσωπό µου και ψεύτρα µε είπατε και αντιδηµοκρατική µε είπατε, πράγµατα που 

νοµίζω ότι δεν συµβαίνουν και κάθε φορά σε κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο λέω τα 

πράγµατα όπως είναι και µάλιστα και γραπτώς για να µπορούν να µένουν και να 

µην µπορεί να πει κανείς ότι ξέρεις κάτι, δεν είπες εκείνο, δεν είπες το άλλο. 

Η θέση της παράταξής µας είναι καθαρή. Ότι το συµβούλιο, ο σύλλογος είναι για το 

καλό των εργαζοµένων και πρέπει να παλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να 

γίνουν οι συνθήκες εργασίας τους όλο και καλύτερες. Από την άλλη και να παλεύει 

όλα όσα θέλει να είναι όλα δηµόσια, και η υγεία του να είναι δηµόσια, και η παιδεία 

του να είναι δηµόσια, και τα ΚΤΕΟ του να είναι όλα δηµόσια. Όλα να είναι µέσα σε 

ένα δηµόσιο πλαίσιο. Εµείς γι’ αυτό παλεύουµε. ∆εν παλεύουµε στο να πηγαίνουµε 

και να κάνουµε µε τις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες συµβάσεις για λιγότερα χρώµατα 

που πάλι θα δώσουν οι συνάδελφοί µας. Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να δίνουν 

φράγκο, κανένα, ούτε ένα ευρώ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν µπορώ να το δεχτώ αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εσύ δεν µπορείς να το δεχτείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Παυλάκο. Είναι η θέση τους, δεν µπορεί τώρα, ούτε και 

εγώ τη δέχοµαι, είναι η θέση τους όµως. Σου λέει, θέλω να είναι όλα δωρεάν. 

Εντάξει, µπορεί να... είµαστε εκτός ρεαλισµού, είναι η θέση ονειροπαρµένη, τι να 

κάνουµε τώρα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι ονειροπαρµένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µιλήσει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Έχω και το µήνυµα εδώ να το δείτε από την Autovision που µου 

λέει ότι «σε εφτά ηµέρες λήγει η κάρτα σας» τέλος πάντων, «και τις επόµενες ηµέρες 

την ανανεώνουµε µε 7,00€ και σας δίνουµε...» εδώ, να το, εδώ λοιπόν... µιλάµε για 

το καλό των συναδέλφων, και δύο και πέντε ευρώ θεωρώ ότι για το καλό µας είναι. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ψηφίσουµε; Είπαµε, τα δύο τα παιδιά είναι κατά γιατί είναι κατά 

των ιδιωτικών εταιρειών και έχουν τη θέση τους αυτή και είναι ορθή η θέση τους, ως 

προς το ότι είναι σεβαστή.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μ’ αρέσει, συµφωνούµε, δεν συµφωνώ. Ναι.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν θέλουµε ψίχουλα, τα θέλουµε όλα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Σε µία άλλη ζωή µπορεί να τα πάρετε, κα 

Αργυροπούλου. Και είµαστε εννιά υπέρ της πρότασης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε αυτή τη ζωή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με την προϋπόθεση όµως µια που το χειρίστηκε ο κ. Παυλάκος θα 

κάνει και πιο εκτεταµένη έρευνα αγοράς µήπως βρούµε και πιστεύω ότι θα βρούµε 

και κάτι άλλο περισσότερο άµα την πιέσουµε και την ίδια υπάρχουσα εταιρεία που 

µας έδωσε. Άρα εγκρίνεται, εννέα υπέρ και δύο κατά.  

Και ένα θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο είναι: 

1ο Θέµα ΕΗ∆ 

Έγκριση δαπάνης ποσού 320,00€ για την επισκευή της ελληνικής σηµαίας και 

κατασκευής κορνίζας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγκριση µετρητών 320,00€ τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, 

φτιάχνουµε, είχαµε µία σηµαία που είναι από το 1931 τόσο µε τρύπες, το οποίο την 

έχουµε δώσει για συντήρηση και να φτιαχτεί κάδρο το οποίο θα µπει εδώ. Είναι ένα 

τεράστιο κάδρο, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ µεγάλη η σηµαία και έχουµε δώσει 

για να την αναλάβει αυτός 50,00€ προκαταβολή. Κάνει 370,00€ η σηµαία. Και 

θέλουµε την έγκρισή σας για το υπόλοιπο 320,00€, είναι 370,00€ µε το ΦΠΑ, είναι 

γυάλινη για να µπορεί να σηκωθεί και ξύλινη, είναι µία τεράστια κορνίζα, θα τη δείτε. 

Τα υπόλοιπα 320,00€ για να έχουµε την έγκριση για να το σηκώσουµε. Εδώ θα 

µπει. Είναι αυτή η παλιά σηµεία που την ξέρουµε µε τις τρύπες, γιατί έχουν κλείσει οι 

τρύπες. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι η πρώτη ονοµασία του Συλλόγου κιόλας που είναι η πρώτη... 

πώς λέγεται η ονοµασία Παναγιώτη, πες µία, η ονοµασία που την έχουµε ανεβάσει, 

δεν λέγεται Σύλλογος Εργαζοµένων, είναι η πρώτη ονοµασία του συλλόγου που 
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είναι το 1931 και είναι ιδρυτικά µέλη ο κ. Καλοχεραίτας, ο κ. Μαρινάκης, σηµαντικά 

πρόσωπα από την πειραϊκή κοινωνία, θα τα δείτε και µέσα στο site του Συλλόγου.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πώς λέγεται; Σύλλογος ∆ηµοτικών Υπαλλήλων έτσι λεγόταν, 

Σύλλογος και άµα δείτε και το καταστατικό µας είναι τροποποίηση από δηµοτικών 

υπαλλήλων έγινε Σύλλογος Εργαζοµένων. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και είχε και ταξικό χαρακτήρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Είµαστε σύµφωνοι για τα 320,00€; 320,00€ είναι. Εντάξει; 

Είµαστε σύµφωνοι; Σύµφωνοι.  

Επειδή οι τρεις λείπουν και δεν έδωσαν την συγκατάθεσή τους για αυτό το θέµα, 

είµαστε σύµφωνοι; Είµαστε. Οκτώ. Οκτώ παρευρισκόµενοι. Οκτώ ψηφίσαντες 

υπέρ της πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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