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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22.05.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο
 : Eνηµέρωση ∆.Σ. για συνδικαλιστικά θέµατα. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2
ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου της 

Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή των 

τιµολογίων για τα χρώµατα και τα είδη ελαιοχρωµατισµού που 

χρειάστηκαν για το βάψιµο  των γραφείων του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 5
Ο
: Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για ένα στεφάνι για 

επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε, σήµερα, 22/05/2019, µέρα Τετάρτη, ώρα 12:30µ.µ. στα 

γραφεία του συλλόγου µας βάσει του Άρθρου 30§1 του Καταστατικού µας έχουµε 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Παρουσίες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Ιωάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, απούσα, 

είναι σε σεµινάριο, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, 

παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Eνηµέρωση ∆.Σ. για συνδικαλιστικά θέµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω να σας κάνω µία ενηµέρωση το τι συζητήθηκε και στο Γενικό 

Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. Τα θέµατα από ό,τι είδατε, ένα κυρίαρχο θέµα που 

ήταν προς το Γενικό Συµβούλιο ήταν η εκλογική αποζηµίωση. Ανέβηκε περίπου 

κατά 25% από την προηγούµενη φορά. Όχι από την προηγούµενη του ΄15, από την 

προηγούµενη που είχαµε διπλές εκλογές. Αυτό κατάφερε η Οµοσπονδία µετά από 

πολλές συναντήσεις για να είµαστε ειλικρινείς. ∆εν µας δικαιώνει τα 275,00€ που 

πήραµε, µικτά. Όταν οι Περιφέρειες παίρνουν 500,00€, 750,00€ και δεν µιλάω για το 

Υπουργείο Εσωτερικών που είναι από τρία χιλιάρικα και πάνω, αυτά, λέει, µπόρεσε 

να µας δώσει ο υπουργός, αυτά πήραµε. 

Το µόνο καλό που ήταν αυτό, δεν ήταν µόνο ότι µεγάλωσε, τα ψίχουλα που µας 

έδωσαν, γιατί για ψίχουλα ήταν, τουλάχιστον µεγάλωσε και ο αριθµός που θα λάβ4ει 

µέρος στις εκλογές, γιατί ήταν περιορισµένος. Αυξήθηκε κατά 25%, άρα κάποιοι 

συνάδελφοί µας που είχαν ανάγκη τα 100,00€, τα 150,00€, τα 200,00€, που είναι 

210,00€ καθαρά, µεγάλωσε και ο αριθµός των συµµετοχών στην εκλογική 

διαδικασία. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει αλλάξει ο νόµος, Γιώργο, εδώ και δύο εκλογικές διαδικασίες.  

Πάµε, τώρα, θέµα 2ο, για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση παρόλο που το µεγάλωσαν 

το διάστηµα, το Υπουργείο Εσωτερικών που έστειλε µία εγκύκλιο ότι έχουµε, σας 

πληροφορώ ότι αυτή τη στιγµή στον ∆ήµο Πειραιά, εκτός από τις ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες που ήταν, έχουµε πολύ µεγαλύτερη αποχή από ό,τι είχαµε πέρυσι. Και 

από ό,τι πρόπερσι.  
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Και συµφωνήθηκε αυτή τη στιγµή που µιλάµε είµαστε 60-40, αυτή τη στιγµή. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 60 δεν έχουν κάνει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι. ∆εν έχει κάνει το Ηλεκτρολογικό σχεδόν όλο. ∆εν έχουν κάνει 

τα συνεργεία της αποχέτευσης σχεδόν τίποτα. Καθαριότητα δεν έχει κάνει. Τα ειδικά 

συνεργεία... οι φύλακες δεν έχουν κάνει και είναι προς τιµή του Γιάννη, τίποτα. ∆εν 

έχουν κάνει µεµονωµένοι µέσα από το δηµαρχείο το οποίο είναι πολλοί πλέον, δεν 

έχουν κάνει οι Κήποι, έχει µεγαλώσει...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνήθηκε µε το Υπουργείο Εσωτερικών, θα συσταθεί επιτροπή 

από την Οµοσπονδία, που θα γίνει συζήτηση, πώς θα είναι η καινούρια αξιολόγηση, 

τι θα παρέχει και θα βγάλουν και τις τιµωρητικές διαδικασίες που υπάρχουν αυτές 

τις στιγµές.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Εµείς τι ζητάµε; Εµείς ζητάµε σαν Οµοσπονδία ότι δεν πρέπει να 

υπάρχει τιµωρητική, πρέπει όχι µετά από 2 που είναι η βαθµολογία θα δούµε, το 

αφήνει και αιωρείται, να είναι συγκεκριµένα πράγµατα και να έχουµε µία ειδική 

αξιολόγηση, οι διοικητικοί να έχουν αυτή, οι παιδικοί σταθµοί να έχουν αυτή και να 

µην υπάρχει στοχοθεσία. Στοχοθεσία δεν µπορεί τώρα να σου λέει πρέπει να φέρεις 

300 παιδιά. Και άµα δεν έχεις 300 παιδιά, τι θα γίνει; Λέω εγώ. Ή να µαζεύεις, λέω 

εγώ τώρα, τρία... άρα, να υπάρχει πιο εξειδικευµένη αξιολόγηση σε κάποιες 

Υπηρεσίες, γιατί δεν µπορούν όλες να τις βάλουν. Οι ηλεκτρολόγοι κάνουν άλλο 

πράγµα. Αν δεν έχουν λάµπες; Που δεν είχαµε λάµπες, τι αξιολόγηση θα γίνει; Πες 

µου. άρα, πάµε στοχευµένα να γίνουν ανά ειδικότητα πιο στοχευµένα. Εµείς δεν 

µπορούµε να απέχουµε.  

Και να ξέρετε και κάτι. Στο όλο το ∆ηµόσιο το λεγόµενο του ευρύτερου τοµέα και σε 

... οι µόνοι που απέχουµε είναι οι ΟΤΑ και οι... οι ΟΤΑ, αυτοί σου λέω, και τα 

νοσοκοµεία. Όλοι οι άλλοι, ειδικά του στενότερου, έχουν κάνει όλα τα υπουργεία. 

∆εν υπάρχει τίποτα άλλο. Εµείς είµαστε οι δύο που κρατάµε ακόµα τη σηµαία. 

Συνεχίζουµε, τώρα. Θα συσταθούν ακόµα άλλες, είπαµε θα γίνουν, ήδη έχουν 

συσταθεί δύο γραµµατείες από την Οµοσπονδία για την Υγιεινής και Ασφάλειας. 

∆ηµιουργείται µία καινούρια γραµµατεία που έχουµε την τιµή, θα εκπροσωπείται και 

ένας από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, από εµάς, που θα συµµετέχει στη διαδικασία πώς 

θα είναι µε συζητήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών πώς θα γίνει η... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η επιτροπή αυτή θα είναι από πού; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η επιτροπή είναι από την Οµοσπονδία, αλλά βάλαµε βέτο, γιατί ο 

∆ήµος Πειραιά έχει ένα ενεργό µέρος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και θα συµµετέχει 

ένας από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία του Πειραιά στη γραµµατεία της Οµοσπονδίας. Το 

οποίο εµείς είµαστε αντίθετοι και σαν Οµοσπονδία καθολικής απόψεως, γιατί 

υπάρχουν κάποιες απόψεις, αυτό ήθελα να σας ενηµερώσω, ότι πρέπει οι 

αστυφύλακες να οπλοφορούν, να έχουν γκλοµπ, χειροπέδες. Εµείς και σαν 

Οµοσπονδία αλλά και σαν Σύλλογος εµείς δεν είµαστε ούτε εδώ για να 

συλλαµβάνουµε, ούτε να βαράνουµε τον κόσµο, ούτε να τους πιάνουµε να τους 

στέλνουµε στα κελιά που τους έστελνε η προηγούµενη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Εµείς 

θέλουµε να είναι, να έχει αυτές τις αρµοδιότητες που έχει και τίποτα άλλο. 

Κατασταλτικός µηχανισµός ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία. Εµείς δεν είµαστε 

Ελληνική Αστυνοµία.  

Και θα µπει, τώρα... και η ∆ηµοτική Αστυνοµία µε πρωτάρηδες τον ∆ήµο Αθήνας, 

µπροστάρηδες, η οποία ανήκει το 60%-70% στη Χρυσή Αυγή, προσπαθούν να 

φτιάξουν µία δική τους Οµοσπονδία. Ή να ανήκουν κατευθείαν, θέλουν, αν δεν 

µπορούν να τη συγκροτήσουν, γιατί µάλλον δεν θα µπορούν να τη συγκροτήσουν, 

να ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανήκει η Ελληνική Αστυνοµία. Εµείς 

είµαστε αντίθετοι σε αυτό σαν Οµοσπονδία και πιστεύω και σαν Σύλλογος.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να κάνω µία ερώτηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ολοκληρώσω και µετά µπορείτε να τοποθετηθείτε, να ακούσουµε 

τις απόψεις σας. Μετά έχουµε και τους παιδικούς σταθµούς οι οποίοι άνοιξαν. Ήδη 

από του χρόνου θα µπορούν να γράφονται στα νηπιαγωγεία και µικρότερα παιδιά. 

Αυτό προµηνύεται, ήδη έχει περάσει. Προµηνύεται συρρίκνωση των δικών µας. Και 

επειδή έρχονται δύσκολοι καιροί, θα πρέπει να προφυλάσσουµε τη θέση των 

συναδέλφων που είναι ήδη εκεί, που δουλεύουν εκεί, γιατί δεν ξέρουµε τι θα γίνει 

µετέπειτα, γιατί µπορεί να έρθει κάποιος, κάποια κυβέρνηση και να πει αφού δεν 

υπάρχει αντικείµενο, δεν ξέρουµε το τι θα γίνει. ∆εν το ξέρουµε αυτό. Βεβαίως και ο 

δήµαρχος, βεβαίως.  

Άρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, έρχονται δύσκολοι καιροί, και όχι µόνο ... . 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν το γνωρίζω. ∆εν το γνωρίζουµε αυτό.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, θα τοποθετηθείτε, όχι έτσι. Έχουν κλείσει, όπως λέει η 

Βούλα, έχουν κλείσει κάποιοι, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια, έψαχναν, τώρα 

πήραν ένα καινούριο, παίρνουν ένα µεγάλο εκεί στα Καµίνια, ένα µεγάλο για να 

φτιαχτεί. Εντάξει, εδώ θα είµαστε και εδώ θα τα πούµε. 

Επειδή, να ξέρετε και κάτι άλλο, εγώ θα το πω, πάντοτε αυτοί που βγαίνουν τη 2η 

τετραετία, το 80% κάνουν και τα περισσότερα λάθη και δείχνουν και το πραγµατικό 

τους πρόσωπο. Εδώ θα είµαστε. 

Κλείνοντας, εδώ πρέπει να είµαστε και να κοιτάξουµε όχι η δικιά µας ειδικότητα δεν 

την πείραξε, όπως έγινε µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία επί Μιχαλολιάκου, άρα δεν 

συµµετέχουµε σε κινητοποιήσεις. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ξεκινάει, το Ηλεκτρολογικό 

θα πάει, η Καθαριότητα, στους Κήπους, πάντοτε ξεκινάνε εκεί που υπάρχει λιγότερο 

προσωπικό και είναι συγκεκριµένα τα πράγµατα. Απαξιώνουµε την Υπηρεσία λόγω 

ηλικίας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν, και επειδή δεν µπορούµε λόγω υλικών και 

επειδή δεν µπορούµε κουτς, ας το δώσουµε σε έναν ιδιώτη για µία 5ετία. Εκεί 

πρέπει να είµαστε σύσσωµοι. Αυτά ήθελα να σας πω. Ακούω τις δικές σας απόψεις. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μία ερώτηση. Για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του 

∆ήµου Πειραιά που λέγαµε ότι θα κάνουµε εκλογές, κ.λπ., κ.λπ..; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του ∆ήµου Πειραιά κολλάει στον 

φίλο µας τον κ. Κιτάκο. Θα σου πω. Ασκήστε µία πίεση και εσείς, εγώ του έχω 

ασκήσει, ναι, ναι, µου λέει, ναι, ναι, ναι, αλλά ποτέ δεν ορίζουµε ηµεροµηνία 

εκλογών. Ναι, ναι, ναι. ∆εν ξέρω το γιατί. Το έχω πει και στην Οµοσπονδία, ναι, ναι, 

ναι. Εκεί που ήταν θα το δούµε, έχουµε πάει στο ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν µπορούσε 

στην Οµοσπονδία άλλο να κρυφτεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ασκήστε και εσείς 

πίεση, γιατί πρέπει να συµµετέχουν και εκείνοι. ... µπορούµε να το κάνουµε, αλλά 

δεν γίνεται. ∆εν ξέρω γιατί το αποφεύγει. ∆εν µπορώ να σου πω γιατί. ∆εν το ξέρω. 

Εγώ είµαι της άποψης ότι έπρεπε να είχε γίνει χθες και δεν είναι προς τιµή µας που 

δεν έχει γίνει αυτό. Κολλάµε γιατί η κα Ατζιώτη πάντοτε είναι, σέρνεται στο άρµα του 

κυρίου... εγώ έχω συµφωνήσει µε όλα τα σωµατεία εκτός από αυτούς τους δύο. Και 

εµείς κρίνουµε ότι δεν είναι δηµοκρατικό να πάµε να κάνουµε εµείς και να βγάλουµε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι πιστεύω και εγώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να πω κάτι. Είδαµε ότι τον τελευταίο χρόνο τα πολλά 

εργατικά ατυχήµατα και οι θάνατοι στον κλάδο µας. Το τελευταίο διάστηµα είχαµε 
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και δύο θανάτους από καρδιακά επεισόδια συναδέλφων. Εχθές είχε πάλι στον 

Κορυδαλλό ανακοπή συναδέλφου στην καθαριότητα που αυτό σηµαίνει την 

εντατικοποίηση της δουλειάς, ότι δεν υπάρχει γιατρός εργασίας να περνάει να 

βλέπει το ιστορικό του καθενός. Και το βασικότερο είναι η εντατικοποίηση της 

δουλειάς. Και πιστεύω ότι µια Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και εµείς σαν 

σωµατείο να δούµε λίγο καλύτερα και το θέµα του προσωπικού, γιατί οι συνάδελφοι 

και µεγάλοι σε ηλικία δεν µπορεί να δουλεύουν εξαντλητικά µε προβλήµατα υγείας 

που µπορεί να έχουν, κ.λπ.. Είναι πάρα πολύ οδυνηρό, δηλαδή κάθε µέρα ακούς 

κάποιο ατύχηµα ή κάποιον θάνατο. Και στο Πέραµα τρεις θανάτους το ’19. Προχθές, 

ναι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγµα.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έκοβε, δεν είχε πάει στη δουλειά. Μην λέτε βλακείες. ∆εν είχε πάει 

στη δουλειά. Κατευθείαν έφυγε και πήγε στο Θριάσιο πριν πάει στη δουλειά. ∆εν 

έκοβε. Ναι, Κυριακή. Κοιτάτε, αυτό που λέει η κα Αργυροπούλου, έχει απόλυτο δίκιο. 

Θα πρέπει ο καθένας στο τµήµα µας και πιο πολύ το λέω και για τον δικό µου τον 

εαυτό που έχω εκεί, ότι όντως αυτοί που έχουν προβλήµατα υγείας δεν µπορεί να 

κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή να ανεβαίνουν πάνω και να κουβαλάνε και να 

κάνουµε µε τα απορριµµατοφόρα. Όντως, αυτό είναι τραγικό φαινόµενο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κάποια εποχή αυτούς που ήταν µε προβλήµατα υγείας...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι ότι οι δήµαρχοι, αυτά πρέπει να τα λύνου οι προϊστάµενοι και 

οι διευθυντές. Γι’ αυτό υπάρχουν. Αλλιώς να πάνε σπίτι τους. Αυτό είναι το 

αντικείµενό τους. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...θα αντιµετωπίσουµε µεγάλο πρόβληµα. Τώρα γίνονται οι 

εγγραφές που είναι µέχρι 3 χρονών. Από 3 και πάνω πάνε... λοιπόν, θα έχουµε 

λίγες αιτήσεις, γιατί όλοι περιµένουν το voucher για να µην πληρώνουν οι γονείς, και 

καλά κάνουν. Θα υπάρξει µεγάλο πρόβληµα γιατί αν δεν έχουµε παιδιά, θα γίνει 

µείωση στο προσωπικό του ΕΣΠΑ. Και δεν θα πάρουν και συµβασιούχους 

οκτάµηνα. Πρέπει να έχουµε το νου µας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωση, να ξέρετε το τι έχει γίνει. Όλοι γνωρίζουµε για ένα 

πρόγραµµα που ήταν τα Λεντ που είχαµε πάει και φωνάζαµε για 12 χρόνια. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Προχωράει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ξέρω. Περίµενε. 27 λήγει, τη ∆ευτέρα λήγει ο διαγωνισµός. Παρόλο 

που φωνάζαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ποιοι είχαν πάρει θέση υπέρ µας σχεδόν 

όλοι, το πέρασε όµως, ο Μώραλης. πήρε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τη Μ. 

Τετάρτη µε ενηµέρωσαν ότι είχαµε συµφωνήσει µε τον δήµαρχο ότι θα φτιαχτεί µία 

καινούρια µελέτη να αλλάξουν κάποια Άρθρα που του είχαµε προτείνει εµείς και να 

µην δώσει τη συντήρηση σε ιδιώτη. Και µου λέει θα το δω αν γίνεται. Σας 

πληροφορώ ποτέ δεν µας φώναξε για να µας δείξει, γιατί είχαµε  πάρει τον λόγο 

του, και θέλω να απαντήσω και στον Κώστα τώρα που είπε κάτι άλλο για τους 

ηλεκτρολόγους πώς φτάσαµε τώρα εκεί. ∆εν µας φώναξε ποτέ να τη δούµε αυτή τη 

µελέτη, ενώ είχαµε τη διαβεβαίωση ότι θα µας φωνάξει, τις αλλαγές να τις δούµε 

µαθαίνω ότι πέρασε η διακήρυξη την Μ. Τετάρτη είχε περάσει από την Παρασκευή 

Οικονοµική Επιτροπή και σκοτώθηκα µε τον προϊστάµενο της Οικονοµικής 

Επιτροπής, του έβαλα χέρι, σκοτώθηκα και µε αυτούς που την ψήφισαν, και επειδή 

µετά το Πάσχα ερχόταν και πιάνει Επιτροπή Αξιολόγησης, είχα πει σε αυτούς τους 

ανθρώπους ότι αν θέλετε την ψήφο των εργαζοµένων, θα πρέπει να το 

καθυστερήσουµε το θέµα, γιατί έχει παρθεί και απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

έχει περάσει και η διακήρυξη. Σας πληροφορώ, γιατί µόνο ... στην Οικονοµική 

Επιτροπή ήταν η παράταξη του Μώραλη. Όλοι ψηφίσανε, όλοι οι οποίοι έχουν 

ονοµατεπώνυµο, η κα Ζηλάκου, η κα Χορβαλάκου, ο κ. Ρέππας, η κα Αντωνάκου, ο 

µόνος που δεν ψήφισε ήταν ο κ. Καλογερόγιαννης. Και σε αυτό, και µια που γίνεται 

δηµόσια που έχουµε το ∆.Σ. και ανεβαίνουν, του δίνω συγχαρητήρια. Ο µόνος που 

δεν ψήφισε. 

Από εκεί και πέρα, έχουµε ζητήσει µία συνάντηση µε τον δήµαρχο, το τι θα γίνει µε 

αυτό το πράγµα, έχω κάνει δύο συναντήσεις µε το Ηλεκτρολογικό, οι οποίοι και 

αυτοί έχουν βολευτεί µε αυτό το πράγµα, δυστυχώς, θα σας πω πώς είναι, λέει 

αφού θα έχουµε το... πώς το λένε από κάτω που πηγαίνει µέχρι την κολώνα; Το 

δίκτυο, αφού θα το έχουµε, άρα έχουµε δουλειά, όµως υπάρχουν δύο συνάδελφοι οι 

οποίοι είναι εναερίτες. Αυτοί, τα λέω και στον Κώστα να τα ακούει, δεν θα έχουν 

αντικείµενο εργασίας. ∆εν θα έχουν αντικείµενο εργασίας, γιατί τα παίρνει ο ιδιώτης, 

η οποία γίνεται διαγωνισµός και τρέχουν οι προσφορές µέχρι 27/05. Αυτοί µετέπειτα 

θα είναι στον κάθε προϊστάµενο δεν σου δίνω το ανθυγιεινό γιατί δεν έχεις 

αντικείµενο, δεν σου δίνω το ένα, δεν σου δίνω το άλλο.  

Τα έχουµε κάνει γνωστά. Τα έχω κάνει γνωστά στους ηλεκτρολόγους, τους είπα, 

ήταν µπροστά ο κ. Καπετανάκος, είχαµε πάει 3-4 άτοµα από το σωµατείο, τους είπα 
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θέλετε να το κλείσουµε; Να αρχίσουµε καταλήψεις, και να κάνουµε τέτοιο. Σας 

πληροφορώ το 80% δεν θέλει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εµένα άλλα µου είπαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, εσένα µπορεί να σου είπαν 1-2 οι οποίοι θέλουν. Όλοι οι 

υπόλοιποι... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πήγαµε περιοδεία και µας είπαν ότι... ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζουµε. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Κούβαρης για τα νέα µέλη. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωσε την κα Αργυροπούλου. Ναι, βεβαίως πρέπει να έχουµε 

ενηµέρωση.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι συνάδελφοι από τους παιδικούς σταθµούς που είναι µε 

ΕΣΠΑ µετά τις εκλογές είπαµε, είναι 31 άτοµα, να ξεκινήσουµε τη διαδικασία µε τον 

δικηγόρο για µονιµοποίησή τους σε αορίστου, δηλαδή, χρόνου, γιατί ήδη κάποια 

δικαστήρια βγήκαν θετικά και τελικά βγήκε και του Χαϊδαρίου η απόφαση θετική, και 

η ∆ηµοτική Αρχή, κ.λπ.. Οπότε µετά τις εκλογές πρέπει οπωσδήποτε, και θέλουν και 

τα κορίτσια, δηλαδή αυτό που φαίνεται, να φτιάξουν κάποια επιτροπή ώστε να 

ξέρουν και αυτές τι ακριβώς συµβαίνει για να κινούνται. Να µιλάµε µε ...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χατζηνικολάου Παναγιώτα, είπαµε, είναι µόνιµη και µας έρχεται από 

τον σύλλογο του κ. Κιτάκου. Νικολαΐδης ∆ηµήτριος, είναι 3Κ. Τσικνή Ελένη-

Φανουρία, νέα καθαρίστρια από το τµήµα του κ. Καλογερόγιαννη. Πολίτη Χρυσούλα, 

είναι το Τµήµα Καθαριστριών. Ταγάρη Κωνσταντίνα, είναι Βρεφονηπιακοί. Είναι µε 

την κα Αργυροπούλου. Αυξάνει τη δύναµή της. Τσιακαλάκη Γεωργία, είναι 

βρεφονηπιακός. Γιαµπεράκη, βρεφονηπιακός, Χρυσή. Χρυσούδη Ελένη, 

βρεφονηπιακός. Μπρέµπου Σοφία, βρεφονηπιακός. Ζαρίφη Ευγενία, 

βρεφονηπιακός. ∆ήµου Ιωάννης, βρεφονηπιακός. Παπακωστόπουλος Χρήστος, 
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από τον σύλλογο της κα Ατζιώτη µονίµων και αορίστων, είναι Υπηρεσία ∆όµησης. 

Σουλουκίδη Ελένη, από τον σύλλογο του κ. Μαργιόλη. Κωστούλος Γκίκας είναι και 

αυτό από της κα Ατζιώτη, από την Υπηρεσία ∆όµησης. Χιώτη Θεοδώρα, είναι από 

το Καθαριστριών. Αυτοί. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου της Clever 

Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο ταµίας κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω έγκριση για την πληρωµή η οποία ήδη έχει γίνει και αφορά 

τις αποµαγνητοφωνήσεις του ∆.Σ. που είχε γίνει το 2ο, στις 20/2019. Το συνολικό 

ποσό 34,37€. Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή των 

τιµολογίων για τα χρώµατα και τα είδη ελαιοχρωµατισµού που χρειάστηκαν 

για το βάψιµο  των γραφείων του Συλλόγου. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ο κ. Φερεντίνος, ο ταµίας. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε τα γραφεία του συλλόγου έχουν 

µία καινούρια όψη που οφείλεται στα βαψίµατα τα οποία κάναµε. Τα βαψίµατα αυτά, 

λοιπόν, είχαν το εξής κόστος, υπάρχουν δύο τιµολόγια, για τα υλικά, το οποίο το 

πρώτο είναι 41,73€ και 31,27€, συν 300,00€ τα οποία δόθηκαν για τις εργασίες τις 

οποίες και έγιναν. Εκκρεµούν ακόµα 2-3 εργασίες να γίνουν που είναι δεύτερο χέρι 

να περαστούν οι πόρτες. Και περιµένουµε να έρθουν και γι’ αυτό το τιµολόγιο που 

υπολογίζουµε ότι θα είναι γύρω στα 30,00€-40,00€ τα υλικά.  

Ήταν µία εργασία, νοµίζω ότι άξιζε τον κόπο να γίνει γιατί βλέπετε ότι καθάρισε ο 

χώρος εδώ πέρα, έφυγαν οι µούχλες, οι µυρωδιές. Και νοµίζω ότι ο χώρος έχει γίνει 

πιο ανθρώπινος. Ζητώ την έγκρισή σας για τα έξοδα αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για ένα στεφάνι για επικήδειο 

δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι για το στεφάνι για την κηδεία για την µητέρα του Γιώργου 

Κούβαρη το οποίο είναι όπως πληρώνουµε πάντα 50,00€. Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


