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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03.06.2020 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο : Ενηµέρωση ∆. Σ. για το θέµα του προσωπικού των προγραµµάτων 

ΕΣΠΑ των Βρεφονηπιακών Σταθµών.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2
Ο : Ενηµέρωση ∆. Σ. για τις ενέργειες του Συλλόγου µας εν µέσω πανδηµίας 

του Covid-19. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3
ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις µη παρακρατήσεις των µελών της 

3Κ του ΑΣΕΠ λόγω της µετατροπή των συµβάσεων τους από Ι∆ΟΧ σε 

Μόνιµο προσωπικό. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4
ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής :Αναπληρώτρια  Γραµµατέας κα Κοντογιάννη ∆ικαία  

ΘΕΜΑ 5
Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την βράβευση 2 ακόµα τέκνων 

µελών του Συλλόγου µας.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6
Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη µετρητών που θα 

καλύψουν τις  ανάγκες του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7
Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για την µετακίνηση της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου σε άλλο                      

                  Χώρο.                                                                                                  

                 Εισηγητής µέλος ∆.Σ. : Παυλάκος Παναγιώτης 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 03/06/2020 και ώρα 12:30, βάσει του Άρθρου 30§1 του 

καταστατικού µας έχουµε συνεδρίαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου 

εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά. Παρόντες, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, 

Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, 

παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης 

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

απούσα. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆. Σ. για το θέµα του προσωπικού των προγραµµάτων ΕΣΠΑ των 

Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θυµόσαστε πέρσι είχαµε ξεκινήσει µια διαδικασία είναι αυτά τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ που ανανεώνονται κάθε χρόνο, είναι στα 31 άτοµα και 

είχαµε βάλει δικηγόρο και είχαµε πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που κάποιοι από 

µας ήταν, ήταν και ο Γιάννης, ήταν και ο άλλος Γιάννης, και είχαµε πάρει απόφαση 

ότι είναι χρήσιµοι και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είχε πάρει απόφαση 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εµείς δεν θέλαµε ακριβώς αυτήν την απόφαση, θέλαµε µια 

άλλη πιο νοµικίστικη που µας την είχε ζητήσει ο δικηγόρος, τέλος πάντων, ψηφίσαν 

αυτοί.  

Επειδή ήταν τέλη του µήνα Μαΐου το δικαστήριο το οποίο αναβλήθηκε, έκανα µια 

συνάντηση πρώτα από όλα µε τον ∆ήµαρχο ο οποίος για ακόµα µια φορά µου είπε, 

ότι είναι θετικός µου λέει, να το δούµε αυτό… είµαι θετικός λέει για να πάµε στο 

δικαστήριο και να εκφράσουµε θετική άποψη για τους ανθρώπους που έχεις 

διαµεσολαβήσει και τους εκπροσωπείς τώρα στην συνάντηση, αρκεί µόνο να 

µιλήσετε µε την Ζηλάκου και αρκεί µου λέει τα λεφτά αυτά αν µπορούµε να τους 

πληρώνουµε γιατί θα πληρώνονται µετά αφού θα γίνουν όπως καταλαβαίνετε, αν 

παρθεί απόφαση και γίνουν αορίστου χρόνου, θα πρέπει να πληρώνονται µέσω 

ΚΥΑ όπως πληρωνόµαστε και εµείς.  

Πραγµατικά µετά από µια εβδοµάδα, κλείσαµε την κα Ζηλάκου µε τον δικηγόρο των 

παιδιών και τον δικηγόρο του Συλλόγου που ήταν ο ίδιος, µε τον δικηγόρος τον κ. 

∆ηλγεράκη από την Νοµική Υπηρεσία, και πάλι ειπωθήκαν αυτά ότι θα πρέπει να 

παρθεί αν είναι µια ή άλλη ο ∆ήµος, θα πρέπει να παρθεί µια απόφαση Οικονοµικής 
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Επιτροπής ότι εγκρίνω αυτό το ποσό και που τα είπανε εκεί πέρα, για να µπορεί και 

ο δικηγόρος του ∆ήµου Πειραιά να είναι θετικός προς το δικαστήριο.  

Είχε προσκοµίσει κάποια στοιχεία ο κ. Καραµολέγκος, να µας πει το κόστος 

µισθοδοσίας. Τώρα θα µας πει τον λόγο ο κ. Καραµολέγκος να µας πει για το 

κόστος µισθοδοσίας αυτών των ανθρώπων, τον λόγο έχετε κ. Καραµολέγκο.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το κόστος µισθοδοσίας των υπαλλήλων των Βρεφονηπιακών 

Σταθµών µέσω ΕΣΠΑ ανέρχεται γύρω στα 350.000,00€ ετησίως.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς πόσα εισπράττουµε από το ΕΣΠΑ;  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το πόσο εισπράττουµε δεν το ξέρουµε, το ξέρει η ταµειακή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα εντάξει, πιο πολλά τα είχαµε υπολογίσει, άρα είµαστε πολύ καλά. 

Ωραία, αυτήν την ενηµέρωση θέλουµε, θα γίνει ξανά µια άλλη µε τα στοιχεία που ‘χει 

δηλώσει ο κ. Καραµολέγκος για το τελικό, σας έκανα την ενηµέρωση για να είσαστε 

να πούµε γνώστες επί του θέµατος.  

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆. Σ. για τις ενέργειες του Συλλόγου µας εν µέσω πανδηµίας του 

Covid-19. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εν τάχει θα σας πω, όταν βγήκε το πρόγραµµα ότι υπολειτουργεί ο 

∆ήµος, πριν βγει µάλλον αυτό το πρόγραµµα που είχε ανακοινώσει ο ∆ήµαρχος 

Πειραιά, ότι υπολειτουργεί ο ∆ήµος και θα είναι εκ περιτροπής και µε ραντεβού και 

όλα τα υπόλοιπα, µε παίρνουνε τηλέφωνο από το ΚΕΠ και πηγαίνω στο ΚΕΠ 

παιδιά, εκείνη την µέρα ήταν η µέρα Πέµπτη, γύρω στις 12 η ώρα.  

Εκείνη την µέρα µόλις µπήκα µέσα και είδα αυτό το κοµφούζιο που γινότανε πριν 

γίνουν τα ραντεβού και εκ περιτροπής, µου ‘ρθε να βάλω τα κλάµατα, σας µιλάω 

ήταν µια τραγική κατάσταση, ήταν στην αρχή που λέγανε ξελέγανε, δεν είχε γίνει 

όλος αυτός ο γύρος του Covid 19 τι έγινε τι δεν έγινε, και ευθύς αµέσως πήγα στο 

γραφείο ∆ήµαρχου. Για να εδώ τον ∆ήµαρχο, ο ∆ήµαρχος εκείνη την στιγµή δεν 

ήταν στο γραφείο του, µου είπαν ότι θα µε ενηµερώσουν πραγµατικά µε πήραν 

τηλέφωνο κατά τις 6 η ώρα, εγώ 6 η ώρα όµως δεν βρισκόµουν εδώ ήµουν στην 

Σαλαµίνα, και τους είπα ότι είναι επείγον να µιλήσω µαζί του. Πραγµατικά µε πήρε 

τηλέφωνο του περιέγραψα την κατάσταση, πώς είναι για το ∆ηµοτολόγιο και έβαλα 

και τις άλλες Υπηρεσίες που έχουν κοινό, δηλαδή εδώ µέσα που ήταν ταµειακή 
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Υπηρεσία, ταµεία εισπράξεων και του είπα αν γίνεται την επόµενη µέρα µε 

ενηµέρωσε ότι έχουν έρθει κάποιες οδηγίες από το συνδικαλιστικό τους όργανο από 

την ΚΕ∆Ε και θα δουν το πώς θα το κάνουνε, πάνω κάτω µου λέει µε ραντεβού, τον 

παρακάλεσα πάρα πολύ να στείλει την επόµενη µέρα την ∆ηµοτική Αστυνοµία, γιατί 

οι άνθρωποι τους λέγανε να µπαίνει ένας-ένας µέσα και µπαίνανε να πούµε δέκα-

δέκα. Σου µιλάω εκείνη την ηµέρα που το είχα δει, ήταν τραγική η κατάσταση σου 

µιλάω, τραγική.  

Πραγµατικά ανταποκρίθηκε, και στην ∆ηµοτική Αστυνοµία και στα ΚΕΠ και δίπλα 

στο ∆ηµοτολόγιο. Και την αµέσως επόµενη µέρα τέλη Παρασκευής, έβγαλε την 

εγκύκλιο την οποία, που θα λειτουργεί ο ∆ήµος, µετά κάναµε κάποιες άλλες 

ενέργειες, εγώ δεν θα µπω στις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το … και ο φίλος µου 

ο Βασίλης ο Γκιτάκος που όλο κατηγορεί και όλο κατακρίνει, οι ενέργειες αυτές που 

κάναµε τι ήταν; Κάναµε, από τον … ήταν πάνω ψηλά που είναι, οι ενέργειες που 

κάναµε ήταν, πιάσαµε τον κ. Πλατανισιώτη, µαζί την κα Πίπη την Βάσω που είναι 

επόπτρια υγείας, και παρακαλέσαµε γιατί υπήρχε πρόβληµα µεγάλο στις αρχές δεν 

είχαµε µάσκες. Προτείναµε και είναι προς τιµήν του ∆ήµαρχου ότι επειδή είχα 

διαβάσει στο internet ότι έκαναν µια δωρεά η Κινέζικη Κυβέρνηση στο Λιµενικό µε 

µάσκες, του είπα αν γίνεται στην Cosco να ζητήσει µάσκες και τότε την επόµενη 

µέρα έχουµε γίνει, δε θυµάµαι τώρα, µε µια πόλη της Κίνας, αδελφή πόλη και 

κανόνισε να στείλει κάποιες χιλιάδες µάσκες. Όπως ήρθανε αυτές.  

Κοιτάξαµε ακόµα, γυρίζαµε τους χώρους δουλειάς συνέχεια, εγώ έχω πάει πολλές 

φορές στο ηλεκτρολογικό. Έχω πάει εδώ µέσα, όπου µε φωνάξανε, έχω πάει. Και 

καταφέραµε ένα το οποίο δεν το δώσαµε, στα µέλη του συλλόγου µας, κάποια ειδικά 

σπρέι Detol απολυµαντικά το οποίο έχω κρατήσει ένα εδώ πέρα και το έχω, τα 

οποία αυτά ήταν για τους οδηγούς µέσα που δεν δεχόντουσαν να µπουν µέσα και 

ζητάγανε απολύµανση. Μεσολαβήσαµε να γίνει και απολύµανση των αυτοκινήτων.  

Αυτά τα Detol, θα τα δείτε, εγώ πρώτη φορά τα είδα, δεν τα ‘χα δει ποτέ στην ζωή 

µου, είναι κάποια απολυµαντικά, µας δώσανε την πρώτη φορά και είναι προς τιµήν 

τους, µεσολαβήσανε, σε µια φαρµακευτική αποθήκη ήταν αυτή, και µε στείλανε και 

τα παρέλαβα. Ήταν 40, οι οδηγοί τότε ήντουσαν κοντά στα 90 άτοµα εγώ πήγα δεν 

τα παρέδωσα, περίµενα γιατί δεν µπορούσα να πάρω τα 40, πήγα και περίµενα και 

τα υπόλοιπα, µετά από ένα µήνα µε ενηµερώσανε για τα υπόλοιπα, γιατί σας λέω 

είναι τα πρώτα λέει που αδειάσανε ήταν αυτά τα πράγµατα. Τα παρέλαβα και πήγα 

και τα δώσαµε, και πήγα και τα παρέδωσα να ξέρετε στους οδηγούς της δηµοτικής 
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συγκοινωνίας, στο ηλεκτρονικό στους οδηγούς, οδηγούς χειριστές µηχανηµάτων 

έργων στα ειδικά συνεργεία και στις βάρδιες του γραφείου κίνησης.  

Ξαφνικά επειδή τώρα µάλλον φέτος πάει για εκλογές ο Βασίλης, και τώρα µετά από 

2,5 µήνες που ήρθε από το χωριό του, έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα το 

αντίπαλο δέος του Γκιτάκου τώρα είναι, έχει µπει µπροστά ο Αυγουλέας και µάλλον 

απ’ ότι καταλαβαίνω ενδιαφέρεται να κατέβει και αυτός υποψήφιος.  

Αναφέρει σε µας ότι δεν τα δώσαµε. Εγώ του ξανάβγαλα σήµερα µια ανακοίνωση 

και του λέω τα ονόµατα αλλά ο άνθρωπος είναι ειδικός µόνο στο να συκοφαντεί και 

να παραπληροφορεί. Συνέχεια αυτό κάνει, εγώ αναφέρω τα ονόµατα µέχρι και ο 

ταµίας του συλλόγου του έχει πάρει ο Βουδούρης ο Κυριάκος, µε ονόµατα τα 

αναφέρω γιατί προσωπικά…  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων και βγάλαµε σήµερα τώρα µια ανακοίνωση γιατί 

προχθές την είχε βγάλει εκείνος, και αναφέρουµε όλα αυτά τα πράγµατα. ∆εν 

υπάρχει σ’ αυτό, σας το λέω εγώ που σαν Οµοσπονδία που βγάζουµε και λέµε 

ονόµατα και το ένα και το άλλο, τα πάντα. Χθεσινοί είµαστε ή µπρίκια κολλάµε; Αυτά 

λίγο ήθελα να σας ενηµερώσω, τώρα δεν ξέρω εσείς και έχω ένα µεγάλο παράπονο 

παιδιά.  

Είσαστε άφαντοι από τον Σύλλογο δηλαδή βαρέθηκα να λέω τα ίδια, εκτός από τον 

κ. Φερεντίνο, που και αυτός έρχεται αλλά θα µπορούσε να έρχεται πιο συστηµατικά, 

όλοι οι υπόλοιποι είσαστε άφαντοι. Και το λέω µε λύπη δηλαδή δεν γίνεται αυτό ρε 

παιδιά.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει είχαµε κανένα τρίµηνο που ήταν λίγο τα πράγµατα άνω κάτω, 

εντάξει, έχεις δίκιο σ’ αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε συνεχίζουµε.  

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις µη παρακρατήσεις των µελών της 3Κ 

του ΑΣΕΠ λόγω της µετατροπή των συµβάσεων τους από Ι∆ΟΧ σε Μόνιµο 

προσωπικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι λήψη απόφασης, ενηµέρωση είναι το θέµα. Ο εισηγητής, όχι 

εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος.  
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Υπάρχει σχετικά µε τις παρακρατήσεις της 3Κ όσον αφορά την 

συµµετοχή τους στον Σύλλογο, δηµιουργείται το εξής θέµα ότι λόγω του ότι ήταν 

παλιά η ∆ΟΧ µετατράπηκαν τώρα σε µόνιµοι. Και υπάρχει τώρα ένα θέµα µε την 

παρακράτηση της εισφοράς θα πρέπει λοιπόν να βρούµε και να συζητήσουµε πώς 

θα το λύσουµε το θέµα ώστε να γίνεται εκ νέου η παρακράτηση σαν µόνιµη. Να 

ακούσουµε τον κ. Καραµολέγκο που είναι και σχετικός µε το θέµα.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει πρόβληµα, όταν γίνεται µια 

παρακράτηση, οποιαδήποτε σύµβαση έχει, η παρακράτηση εξακολουθεί να γίνεται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηµήτρη, όχι δεν συνεχιζότανε… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ     

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, αυτοί που είχαν γραφτεί στο Σύλλογο τους κρατάγαµε και για ένα 

διάστηµα µετά που ορκιστήκανε, σταµατήσανε να τους κρατάνε.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Εγώ θα το δω αυτό το θέµα…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι να το δεις. Πάρε την κα Φαρδή…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπα ότι υπάρχει, λέµε δεν ερχόντουσαν δεν µπαίναν τα λεφτά. 

Για x λόγο, δεν ήταν δηλαδή παρακρατώντουσαν και δεν ερχόντουσαν εδώ, δεν 

παρακρατώντουσαν, κάτι έγινε…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σταµάτησε η παρακράτηση.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συγγνώµη, επειδή αλλάξαµε τις συµβάσεις ίσως να δηµιουργήθηκε 

κάποιο πρόβληµα και να οφείλεται σε µας, αν µας πείτε τα ονόµατα, επί τόπου θα τα 

ξαναφτιάξω εγώ.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όλη η 3Κ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει θα το δούµε τώρα και θα το φτιάξουµε δεν είναι τίποτα αυτό.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό το αφήνουµε λίγο.  
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5
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την βράβευση 2 ακόµα τέκνων 

µελών του Συλλόγου µας.  

& 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη µετρητών που θα καλύψουν 

τις  ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό έχει έρθει παιδιά από τέλη Φεβρουαρίου αλλά ο Covid είναι το 

πρώτο… να µας πει όµως ο κ. Φερεντίνος τα ονόµατά τους περιµέντε λιγάκι.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θα σας πω για το θέµα αυτό το οποίο είναι η συνέχεια του 

επόµενου θέµατος, ότι προέκυψαν δύο καινούριες βραβεύσεις που είναι της 

Κωνσταντινίδου που είναι εργάτρια καθαριότητας και του Ανδρεαδάκη που είναι 

στην Πολεοδοµία.  

Σε συνέχεια του επόµενου θέµατος, όπου ζητάω την ανάληψη µετρητών, τα 

χρήµατα αυτά, δόθηκαν µετρητά από το ταµείο. Και επειδή αυτήν την στιγµή 

παρουσιάζουµε έλλειµµα θα πρέπει να πάρουµε απόφαση για ένα ποσό το οποίο 

ας είναι της τάξεως των 500,00€ ανάληψης για να υπάρχει στο ταµείο για να 

καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Ζητώ και την έγκριση και την ανάληψη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως ξέρετε είχαµε πάρει µια απόφαση για ένα x αριθµό επιταγών 

που ήταν, αυτές βραβευτήκαν τα µέλη τελειώσαν. Οι άνθρωποι που µας 

προσκόµισαν µετά τα δικαιολογητικά γιατί είναι εκ των υστέρων αυτοί οι δύο οι 

άνθρωποι, δεν µπορούσαµε γιατί δεν υπήρχε λόγω Covid και το συνεννοηθήκαµε 

και τα δώσαµε, όχι να είναι κατανοητά, και τα πήρε από τα µετρητά και τα πλήρωσε 

ο Κώστας. Εγκρίνεται και το θέµα πέντε και το έξι. Πάµε στο εφτά, το τέσσερα το 

αναβάλλουµε για επόµενη συζήτηση που το ‘χει η κα Κοντογιάννη.  

 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για την µετακίνηση της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου σε άλλο 

Χώρο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος έχει το θέµα.  
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Παιδιά, δεν είναι η µετακίνηση, δεν µιλάµε ότι εντάξανε σαν γραφεία 

και µετακίνηση υποβιβαζόµαστε τελείως γιατί πάµε στο ηλεκτρολογικό το οποίο 

άστα να πάνε, είναι µε κόντρα πλακέ, σπασµένα κ.λπ. και µας µετακινούνε, το θέµα 

είναι στο χώρο εκεί πέρα υπάρχει δύο τρία στρέµµατα αµίαντος. Ο οποίος δεν έχει 

φύγει, και έχει γίνει ένας διαγωνισµός και µέσα σε πέντε µήνες λέει θα φύγει.  

Ο αµίαντος βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ξηλωθεί έστω και πέντε τετραγωνικά 

πρέπει για µια εβδοµάδα να µην υπάρχει ψυχή τριγύρω και πρέπει να είναι 

σφραγισµένα όλα. Αν τώρα, αυτήν την στιγµή γίνει και ξηλώσουνε τον Αµίαντο που 

εµείς πάµε την άλλη εβδοµάδα µας είπανε λογικά, την παράλλη την οποία δεν 

ξέρουµε αν θα έχουµε υπολογιστές διότι δεν έχουν τελειώσει ακόµα ούτε το δίκτυο 

τηλεφώνων να έρθει ούτε τίποτα γιατί θέλει να έρθει ο κ. ∆ηµητράκης εκεί πέρα στα 

γραφεία µας.  

Και ο αµίαντος είναι το κυριότερο πράγµα, λοιπόν άµα µιλάει για σφράγιση, αν 

σφραγίσουνε το κτήριο µε νάιλον µε οτιδήποτε βάλουνε, δεν θα µπορείς να ανοίξεις 

παράθυρο όπως λέει το Covid µέσα που πρέπει να αερίζονται συνέχεια οι αίθουσες 

ούτε να βάλεις κλιµατιστικό να δουλέψει ούτε τίποτα. Γενικά είναι επικίνδυνο όχι 

µόνο για την δική µας υγεία που θα πάµε εκεί πέρα, για όλους που βρίσκονται εκεί 

πέρα. ∆εν ήξερα ότι υπήρχε, στην αρχή όταν µου το είπαν και µαζεύανε υπογραφές 

εγώ γέλαγα, δεν πίστευα ότι ήταν τόσο άσχηµο το σύστηµα, όταν όµως µπήκα και 

επειδή έχω και χαρτιά µαζί µου, να µην σας κουράζω τώρα, µιλάµε κατεβατά 

ολόκληρα. Μου ‘φυγε η µαγκιά ολόκληρη. Το ‘χουµε επανειληµµένα πει στον τεχνικό 

ο οποίος λέει είναι εξειδικευµένη εταιρεία, έχει µιλήσει ο ∆ιευθυντής έχει µιλήσει η 

Αντιδήµαρχος, έχουµε µιλήσει εµείς, είναι εξειδικευµένη εταιρεία στο να κάνει την 

απεγκατάσταση του αµιάντου. Είναι ακριβώς στο πίσω µέρος του κτηρίου, το παλιό 

κτήριο που ήτανε κάποτε µπάσκετ, το υπόστεγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, εδώ που ήρθες, έφερες να πούµε τι είναι ο αµίαντος, τι 

κάνει ο αµίαντος τι δεν κάνει; Όχι µη µου τα πεις.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άκου, θα τα αφήσει εδώ ο κ. Παυλάκος, να ενηµερωθεί εδώ το ∆.Σ. τα 

καταθέτει.  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και όπως είχα φέρει και κάποια άλλα που ήθελα να συζητήσουµε τα 

οποία ήταν ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ και τα οχτάµηνα και δεν µας έχουν δώσει ποτέ.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ     



 

11 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν το έβαλες. Εγώ θα σε κυνηγάω τι θα βάλετε;  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λύση της συνεδρίασης, χαρήκαµε πολύ που σας ξαναείδαµε και θα τα 

πούµε από εδώ και πέρα ξεκινάµε κανονικότατα. Γεια σας, καλό µεσηµέρι.  

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


