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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02.12.2019 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης για κατάθεση στεφάνου. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κω/νος 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:. Ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον Οργανισµό Πολιτισµού 

Αθλητισµού και Νεολαίας. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κω/νος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο
: Ενηµέρωση ∆.Σ. για τους εργαζόµενους , που απασχολούνται στους 

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου µας, µε σύµβαση 

εργασίας ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια του Προγράµµατος 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής  Ζωής» και την 

εκπροσώπηση τους από τον Σύλλογο µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  στις 

02/12/2019.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2
ο 

: Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την καταγγελία µέλους µας           

Κα Μπασιά Ελένη. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κω/νος 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την εγγραφή µελών στο 

Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 4
Ο
 : Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ.  για τη ανάληψη µετρητών για τις  

διάφορες ανάγκες του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΘΕΜΑ 5
Ο
 :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για 

                    τις  ηµέρες των Χριστουγέννων. 

  Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6
Ο
 :  Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ.  για έκδοση ηµερολογίων 2020. 

  Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7
Ο
 :   Έγκριση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την πραγµατοποίηση της   

  ετήσιας Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα τέκνα των µελών του 

  Συλλόγου µας και διάθεσης πίστωσης ποσού για την πραγµατοποίηση 

  της.  

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 8
Ο
 :  Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της                    

 πρωτοχρονιάτικης πίτας 2020,  ορισµό ηµεροµηνίας κοπής αυτής και 

 διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγµατοποίηση της.  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 9
Ο
 :  Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση δωροεπιταγών                    

 επί των παρευρισκοµένων µελών που θα παραστούν στην 

 πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού.  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Συζήτηση  και λήψη απόφασης ή µη για την αγορά 5 ή 10 Τάµπλετ  για 

την κλήρωση τους στην πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση  πίστωσης 

ανάλογου ποσού για την πραγµατοποίηση της. 

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση  και λήψη απόφασης για την βράβευση και την χορήγηση   

 επιταγών των 100€ και αναµνηστικών στα τέκνα των µελών του 

 Συλλόγου, που εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

 Ιδρύµατα.  

  Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:... , ∆ευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία του Συλλόγου µας βάσει του 

Άρθρου 30§1 του Καταστατικού µας είναι η µηνιαία µας συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του συλλόγου µας. 

Θα ξεκινήσουµε δύο θέµατα. Έχουµε κάποια θέµατα εκτός ηµερησίας. 

Παρόντες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, απών, λείπει εκτός Αττικής,  Φερεντίνος Κωνσταντίνος... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, Καπετανάκος Γιάννης, απών,, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, 

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

Κωνσταντίνος, δεν είναι, έχει ενηµερωθεί, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, 

Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

 

1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης 50,00€ για κατάθεση στεφάνου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ένα είναι για ένα στεφάνι που κατατέθηκε, Ραπτόπουλος Λεωνίδας 

που πέθανε, συνάδελφος και µέλος του συλλόγου µας, που ξαφνικά που έγινε. Και 

επειδή κατατέθηκε το στεφάνι, πρέπει να πάρουµε την έγκριση γιατί έχει κατατεθεί 

το στεφάνι για τον συνάδελφό µας. Αξία 50,00€. Είµαστε σύµφωνοι; Είµαστε 

σύµφωνοι. 

 

2
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον ΟΠΑΝ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε και άλλο εκτός ηµερησίας. Θα το βάλει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφοι, πριν τρεις βδοµάδες περίπου έγινε ένα ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στον ΟΠΑΝ όπου από ό,τι µάθαµε θα γινόταν η ανάθεση σε ιδιώτη της 

καθαριότητας των πολιτιστικών και αθλητικών χώρων. Εγώ ενηµέρωσα τον 

πρόεδρο του συλλόγου και µου είπε ότι θα παραβρεθούµε την άλλη µέρα εκεί. Εγώ 

πήγα αλλά δυστυχώς δεν ήταν κανένας από τον σύλλογο τον δικό µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα, Σταυρούλα. Τα επιµέρους θα τα συζητήσουµε  µετά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το θέµα είναι ενηµέρωση και συγχρόνως για το τι έγινε εκεί 

πέρα. Πώς να το πω; Καταγγελία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωση για το... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για το συµβάν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:...που έγινε για την καθαριότητα στον ΟΠΑΝ. Συνάδελφοι, προσέξτε µε 

λίγο, επειδή εδώ και 4 χρόνια µε την κα Αργυροπούλου γίνονται... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, δεν πρέπει εγώ να µιλήσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν θα πας στο επιµέρους γιατί θα πάµε και για ψήφισµα αν θα 

µπει. Επειδή γίνεται συνέχεια, κάθε µήνα έχουµε αυτό το πράγµα, όταν παίρνει την 

Ηµερήσια, θα το συζητήσουµε αυτό που θέλει, αλλά είναι η τελευταία φορά. Όταν 

παίρνει την Ηµερήσια, τότε θυµάται ότι έχουµε κάποιο θέµα να το βάλουµε Εκτός 

Ηµερήσιας. Σας το λέω από τώρα και όπως µου ορίζει το Καταστατικό µου, εδώ και, 

είναι τρία χρόνια το προηγούµενο, και όπως είναι αυτό, ότι δεν πρόκειται να 

ξανασυζητηθεί. Ή τα στέλνει ή δεν συζητιέται τίποτα άλλο.  

Πάµε στη συζήτηση του θέµατος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, να πω κάτι και εγώ, τη δική µου άποψη. Λοιπόν, εγώ 

είπα αρκετές φορές ότι θέλω πιο πριν ένα τηλέφωνο που να λέει ότι στις 2 του µήνα 

θα κάνουµε συµβούλιο, έχεις κάποιο θέµα; Εγώ δεν µπορώ να ξέρω πότε θα γίνει 

συµβούλιο, µπορεί να γίνει στις 10 του µήνα, µπορεί να γίνει στις 15 του µήνα. Εσύ 

µου έστειλες την Παρασκευή σε e-mail ότι τη ∆ευτέρα έχουµε συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, ωραία. ∆εν χρειάζεται να το... ωραία, άκου, έχουµε ένα 

συµβούλιο, άκου, Παράγραφος 30, έχουµε ένα συµβούλιο το µήνα. ∆εν µπορείς να 

είσαι τέτοιο, γιατί άλλος µπορεί να είναι από εδώ, άλλος παραπέρα, άλλος σε 

νοσοκοµείο. Από εδώ και πέρα µόλις θα τελειώσουµε το σηµερινό, στέλνε µου τα 

θέµατα. Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου για το θέµα εκτός ηµερήσιας που είναι η 

ιδιωτικοποίηση καθαριότητας. Είµαστε σύµφωνοι. Ιδιωτικοποίηση καθαριότητας 

στον ΟΠΑΝ. Αυτό δεν είναι το θέµα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι. Όπως είπα προηγουµένως, ενηµερώθηκε ο 

πρόεδρος ότι την άλλη µέρα είχαµε ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκεί στον ΟΠΑΝ, και 

είπαµε να παραβρεθούµε. Εκεί πήγα, ήµουν µόνο εγώ και ο κ. Γκιντάκος από το 

άλλο το σωµατείο και σαν, µάλλον σαν πρόεδρος της Οµοσπονδίας είχε έρθει. 

Αντιπρόεδρος, ναι, τον έκανα πρόεδρο. Β’ Αντιπρόεδρος. 

Εκεί, λοιπόν, µάθαµε το εξής, που δεν το γνωρίζαµε, και ευθύνη δική µου, γιατί 

µιλάω για µένα, ότι από το 2011 η καθαριότητα στον ΟΠΑΝ έχει δοθεί σε ιδιώτες. 

Στο τελευταίο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως και σε άλλα, αλλά στο τελευταίο κάναµε 

ολόκληρη συζήτηση ποιες Υπηρεσίες µπορεί να έχουν δοθεί σε ιδιώτες και είχαµε 
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πει για το Πράσινο και κάτι για τις πλατείες, κ.λπ.. Εδώ πέρα έχει ευθύνη ο 

συνάδελφος Φερεντίνος που δουλεύει και στον ΟΠΑΝ, αλλά και εσείς που είστε 

περισσότερα χρόνια στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εµείς, η ∆ΑΣ, τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια είµαστε, που δεν γνωρίζατε, και ο Φερεντίνος δεν είπε ότι εµείς εκεί έχει 

δοθεί η καθαριότητα σε ιδιώτη εργολάβο και µάλιστα ήταν και ένας δηµοτικός 

σύµβουλος, τώρα δεν θυµάµαι το όνοµά του από την παράταξη του Μόραλη, είπε, 

ρε παιδιά, γιατί κάναµε συγκεκριµένη πρόταση εκεί πέρα, να χάσει, λέει, ο 

άνθρωπος, τόσα χρόνια δουλεύει σαν εργολάβος εδώ πέρα, να χάσει το µεροκάµατό 

του; ∆ηλαδή ήταν πολύ «αισχρό» αυτό να το πει. 

Λοιπόν, και για άλλον έναν χρόνο δόθηκε πάλι, πήραν την απόφαση, δόθηκε σε 

ιδιώτη. Που από ό,τι µάθαµε µετά και οι συνθήκες εκεί πέρα δεν είναι καλές, δώρο 

Χριστουγέννων πέρυσι, λέει, δεν τους έδωσαν, και δεν ξέρω και τι άλλο εκεί πέρα 

αυτά τα 22 άτοµα σε τι συνθήκες δουλεύουν. Εµείς εκεί τους είπαµε το εξής, η 

σύµβαση λήγει τέλος ∆εκέµβρη. Να πάρει 22 άτοµα από την 3Κ που έχει έρθει και 

συγκεκριµένα από τα ΑµεΑ που είναι κάποια άτοµα τα οποία δεν µπορούν να βγουν 

στον δρόµο να δουλέψουν και αυτούς να τους προστατέψουµε σαν άτοµα, και όταν 

θα έρθουν από τον ΟΑΕ∆ οι συµβασιούχοι, να πάρουν από εκεί. και του λέµε µην το 

κάνεις, δεν είναι σωστό αυτό το πράγµα. γιατί έτσι όπως πάει, συνάδελφοι, η µία 

Υπηρεσία µετά την άλλη θα δίνεται σε ιδιώτες. 

Στον Κορυδαλλό, όχι στηριζόµενοι στο 178 Άρθρο, δώσανε το κόψιµο των δέντρων 

σε ιδιώτη. Την προηγούµενη βδοµάδα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Αυτά. Και κακώς εδώ πέρα που, και να µας πει ο πρόεδρος τον λόγο για τον οποίον 

δεν ήρθε στο συµβούλιο του ΟΠΑΝ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν τοποθετηθεί ο πρόεδρος, θέλει κανένας να πάρει τον λόγο; Για 

να κλείνουµε; Θέλεις να πάρεις τον λόγο, κ. Φερεντίνο. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θέλω να πάρω τον λόγο. Λίγο επί προσωπικού, επειδή αναφέρθηκε 

το όνοµά µου. Συνάδελφοι του ∆.Σ., θεωρώ τη στάση της ∆ΑΣ και της εκπροσώπου 

πολύ υποκριτική, γιατί είναι µία διαδικασία αυτή η οποία µας ανέφερε η οποία τα 

τελευταία οκτώ χρόνια πραγµατοποιείται και δίδεται σε ιδιωτικό συνεργείο η 

καθαριότητα των αθλητικών χώρων. Πώς ξαφνικά θυµήθηκε µετά από οκτώ χρόνια 

να θέσει το θέµα; Ίσως επειδή είναι επίκαιρο το Άρθρο 176; Και θα έπρεπε να 

έχουµε µία παρουσία για να πούµε ότι, να, κάτι κάνουµε και εµείς; Άποψή µου είναι 

πολύ υποκριτικό το γεγονός ότι θυµηθήκαµε µετά από οκτώ χρόνια να κάνουµε κάτι 

επί της διαδικασίας. 
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∆εύτερον, θα ήθελα να πω ότι βρίσκω πολύ αστεία τη δικαιολογία ότι µπορούµε να 

καλύψουµε εµείς τις ανάγκες καθαριότητας µε άτοµα ΑµεΑ. Αν τα άτοµα ΑµεΑ αυτά 

µου λέτε ότι δεν µπορούν να εργαστούν, τι υπηρεσίες θα µπορέσουν να 

προσφέρουν στην καθαριότητα των αθλητικών αυτών χώρων; Να περιµένουµε πότε 

θα πάρουµε άτοµα από τον ΟΑΕ∆; Πώς θα καθαρίζονται οι χώροι; 

Αυτά, χωρίς να είµαι εκπρόσωπος του ΟΠΑΝ, εγώ είµαι εργαζόµενο στο ∆ήµο 

Πειραιά, είναι απλές απορίες τις οποίες έχω. Και όπως επίσης για τη µη παρουσία 

του ∆.Σ. στο συµβούλιο, η µοµφή η οποία έγινε, δεν συµφωνώ σε καµία περίπτωση, 

γιατί αν πηγαίνουµε κάπου απλά για να λέµε ότι πάµε, δεν νοµίζω ότι καταφέρνουµε 

και κάτι. Αυτά έχω να πω και κλείνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τοποθετηθώ και εγώ, και µετά απάντησε. Πραγµατικά, η κα 

Αργυροπούλου µε πήρε τηλέφωνο και µου ανέφερε ακριβώς ό,τι σας έχει πει. Εγώ 

το πρώτο που έκανα ήταν να ενηµερώσω τον κ. Φερεντίνο που είναι στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και βρίσκεται εκεί πέρα. Πραγµατικά, ο κ. Φερεντίνος, µε ενηµέρωσε µετά 

από µία ώρα, του λέω ψάξ’ το, και µου λέει, Κώστα, δίνεται χρόνια. Πάρε και µίλα µε 

αυτόν. Πραγµατικά, παίρνω τηλέφωνο εγώ και ενηµερώνοµαι ότι δίνεται εδώ και 

οκτώ χρόνια, 

∆εύτερον, εµείς ήρθαµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου, όλοι µας, εκτός 

από την κα ∆ικαία και από τον κ. Κούβαρη όσα χρόνια είναι η κα Αργυροπούλου 

εδώ. Όσα χρόνια είναι η κα Αργυροπούλου εδώ, είµαστε και εµείς.  

Τρίτον, το τι έχουµε κάνει εµείς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την καθαριότητα, για 

τους παιδικούς σταθµούς, για το πράσινο, για τα... δεν χρειάζεται να 

τοποθετηθούµε, ούτε να λέµε. Και σήµερα πάλι παρών θα είµαστε, µαζί µε τη 

βοήθεια της κα Αργυροπούλου, αλλά εµείς, αλλά εµείς ούτε βγάζουµε ανακοινώσεις 

για να λέµε ότι κάτι κάνουµε, ούτε να καταγγέλλουµε για πράγµατα που δεν 

υφίστανται, όπως έχει βγάλει µία καταγγελία η κα Αργυροπούλου και λέει για τον 

πρόεδρο και για τον Σύλλογο Εργαζοµένων για τη ∆ιοίκηση.  

Εµείς κρίναµε ότι µετά από οκτώ χρόνια να πάµε να προσποιηθούµε ότι κάτι να 

κάνουµε για να φανούµε, δεν το κάνουµε. Όπως και αυτά που κάνουµε δεν τα 

βγάζουµε ανακοινώσεις. Θα βγάλουµε ανακοίνωση όταν κάποιος θα τριφτεί στη 

γκλίτσα του τσοπάνη πολύ, ή όταν κάτι είναι αναγκαίο για να το κάνουµε γνωστό. 

Επειδή µετά από δύο µέρες κάναµε µία συνάντηση µε τον κ. Κιτάκο, και µου λέει, 

Κώστα, αν ήξερα ότι δίνεται αυτό, δεν θα ήµουν εκεί πέρα. Εκεί το έµαθα. 
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Ακόµα ένα άλλο. Πριν, να ενηµερώσω και όλον τον κόσµο, ότι και από πριν οκτώ 

χρόνια οι Υπηρεσίες του ∆ήµου ποτέ δεν καθάριζαν όλα αυτά που είχε ο ΟΠΑΝ. 

Ποτέ. Το τι γινόταν δεν το ξέρω, γιατί εγώ όταν µου το είπε η κα Αργυροπούλου 

έψαξα και πριν 10 χρόνια, και πριν 12, και πριν 14, και πριν 15. Ποτέ δεν καθάριζαν 

τµήµατα του ∆ήµου Πειραιά υπάλληλοι του ∆ήµου Πειραιά, Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Πειραιά, τα κλειστά γυµναστήρια, το δηµοτικό θέατρο, και πάει λέγοντας. Ποτέ των 

ποτών. 

Τώρα, για να βγάλουµε κάτι, να πούµε ότι κάτι κάναµε, δεν έχουµε ανάγκη εµείς. 

Τώρα, η κα Αργυροπούλου φυσικά έχει ανάγκη γιατί παίρνει από 35 έως 45, 

προσπαθεί να τους κάνει 50 τους ψήφους. Εύχοµαι να τους κάνει, εγώ, µέσα από 

την καρδιά µου. Τον λόγο η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πολύ αστείο το τελευταίο. Εγώ δεν ψαρεύω ψηφαλάκια, άλλοι 

ψαρεύουν ψηφαλάκια. Λοιπόν, η δικιά µας η θέση, και δεν είναι ευκαιριακή, κ.λπ., η 

δικιά µας η θέση είναι ότι πρέπει όλες οι Υπηρεσίες του ∆ήµου να είναι µε µόνιµο 

προσωπικό και παλεύουµε για µόνιµη και σταθερή εργασία στις Υπηρεσίες µας. 

Εγώ είπα, και ότι έχω ευθύνη και εγώ που δεν ήξερα, το είπα στην οµιλία µου, που 

δεν ήξερα ότι εκεί είχαν δοθεί, γιατί αν το ήξερα, και σε άλλα διοικητικά συµβούλια 

θα το είχα βάλει το θέµα. 

Και, για το θέµα ότι έµαθες εσύ, κ.λπ., θα µπορούσες να µε είχες πάρει ένα 

τηλέφωνο, να µε είχες προφυλάξει και µένα, γιατί θα ήταν διαφορετική, γιατί και εµείς 

πήγαµε, πήγα εγώ, µάλλον, γιατί µόνη µου πήγα, ξαφνικά εκεί πέρα και µάθαµε 

αυτό το πράγµα. Και έπρεπε εκείνη τη στιγµή να υπερασπιστείς µία Υπηρεσία του 

∆ήµου σου, και καλώς κάναµε και την υπερασπιστήκαµε. Και έπρεπε εκείνη τη 

στιγµή να µπορέσουµε να βρούµε κάποια λύση για να προτείνουµε. 

Λοιπόν, εµείς πιστεύουµε εδώ πέρα ότι όλες οι Υπηρεσίες, όπως είπα και 

προηγουµένως, θα πρέπει να είναι µε µόνιµο προσωπικό. Και σαν σωµατείο εδώ 

πέρα όλα αυτά τα χρόνια, παλεύουµε, νοµίζω, γι’ αυτόν τον σκοπό. Έτσι δεν είναι; 

Γιατί όπως πάει, όπως είπα και προηγουµένως, όλα πάνε για την ιδιωτικοποίηση. 

Όλες οι Υπηρεσίες απαξιώνονται.  

Και δεν είναι ούτε ευκαιριακή η καταγγελία µας, η ανακοίνωσή µας, η παρουσία µας 

εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Εµείς πήγαµε, γιατί έπρεπε να υπερασπιστούµε αυτήν την... 

και ούτε... θα πρέπει να καθόµαστε και να απολογούµαστε για τις δικές µας τις 

θέσεις. Η δικιά µας η θέση είναι αυτή. Η δικιά σας η θέση είναι κάτι άλλο. Αλλά εδώ 
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πέρα νοµίζω ότι ο κάθε συνάδελφος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στον χώρο που 

βρίσκεται, πόσες φορές έχουµε πει ότι πρέπει να έρχεται και να λέει τα προβλήµατά 

του. Εγώ, παραδείγµατος χάριν, στις σχολικές καθαρίστριες, πού να ξέρω το τι 

ακριβώς συµβαίνει; Αν δεν έρθει ο συνάδελφος ο Καλογερόγιαννης εδώ να πει τα 

προβλήµατα, ή ο Φερεντίνος, ή ο Παυλάκος ή ο Καραµολέγκος από τα οικονοµικά, 

εµείς πού θα τα ξέρουµε; Έτσι δεν είναι; 

Εδώ σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει ο καθένας µας, γι’ αυτό µας έχει εκλέξει, 

µας έχουν εκλέξει οι συνάδελφοι, να έρχονται και να λένε τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στις Υπηρεσίες µας. Έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να είµαστε ενηµερωµένοι. Κα Αργυροπούλου, να σας διορθώσω. Οι 

σχολικές καθαρίστριες δεν ανήκουν σε µένα. Όχι, δεν ανήκουν σε µένα. Είναι στο 

∆ια Βίου Μάθησης. Εγώ το έχω ξαναπεί εδώ, το έχω µιλήσει, και ο πρόεδρος το 

ξέρει, µία µόνιµη καθαρίστρια έχω, για 19 κτίρια που έχει ο ∆ήµος Πειραιά αυτή τη 

στιγµή. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και είναι σωστό αυτό το πράγµα; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το έχω ενηµερώσει, το έχουµε πει. Τι να κάνω; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... να ζητήσουµε προσωπικό, να 

πιέσουµε ...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μου στέλνει η Καθαριότητα ... ο Γαλάνης.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για να κλείσουµε το εκτός ηµερησίας, σε όλα συµφωνώ, µάλλον 

συµφωνώ µόνο σε ένα στη δευτερολογία της, ότι όλοι εδώ µέσα πρέπει να λέµε τα 

προβλήµατα που γνωρίζουµε για να µπορούµε να συµµετέχουµε. Τώρα, αν ήθελε, 

θα µάθαινε και εκείνη, και από τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ που είναι χρόνια εδώ, και 

από πριν, αυτό που έµαθα και εγώ, ότι δινόταν οκτώ χρόνια και πιο πριν πάντοτε 

ήταν από απέξω γινόταν, ποτέ δεν συµµετείχαν, οι Υπηρεσίας στου ∆ήµου Πειραιά. 

Τώρα, ποιος έχει κάνει, αν είµαστε υπέρ της µόνιµης και σταθερής δουλειάς, το 

έχουµε δείξει που έχουµε κλείσει σαββατοκύριακα µε αποχές και µε χίλια δυο 

πράγµατα στην καθαριότητα και στο πράσινο. Τα έχουµε δείξει. 

Πάµε στα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
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1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τους εργαζόµενους , που απασχολούνται στους 

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου µας, µε σύµβαση 

εργασίας ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής  Ζωής» και την εκπροσώπηση τους από 

τον Σύλλογο µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  στις 02/12/2019. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι γνωρίζουµε, σας είχαµε κάνει µία ενηµέρωση και εγώ και η κα 

Αργυροπούλου, πριν, δεν θυµάµαι τώρα, στο προηγούµενο ήταν, στο παρα-

προηγούµενο ∆.Σ., καταφέραµε και βάλαµε µετά από πολύ τρέξιµο να µπει το θέµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα, θα συζητηθεί, στις 16:30 είναι το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, τα 31 άτοµα που δουλεύουν στους βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς 

του ∆ήµου µας αυτοί είναι που συµµετέχουν εδώ και περίπου µία 5ετία είναι; 

Τέσσερα χρόνια, από το ’16 συµµετέχουν συνέχεια τα ίδια άτοµα, και ζητάµε να µας 

δώσουν ένα ψήφισµα για να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι µε αυτό το ψήφισµα να 

πάνε, αφού δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση για να τους το λύσει το πρόβληµα 

αυτών των ανθρώπων, ζητάµε αυτό το ψήφισµα, για να µπορούν όσοι θέλουν να 

πάνε στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και να προσφύγουν και να περιµένουµε τη δικαίωσή 

τους.  

Αυτό που λέω τώρα, δηλαδή, άκου, θέµα πρώτο είναι αυτό, πώς αντιφάσκει η κα 

Αργυροπούλου. Αυτό τι είναι; ∆εν ζητάµε µόνιµη και σταθερή δουλειά για τους 

ανθρώπους; Περιµένετε λιγάκι. Άρα, δηλαδή, αυτονόητα ούτε καν πρέπει να 

λέγονται.  

Το έχουµε στείλει το ψήφισµα. Θέλουµε τους περισσότερους από εδώ που είµαστε 

παρόντες, όσοι µπορούν, κα ∆ικαία θα είσαι 16:30 επάνω, εντάξει; Στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Αν θέλει να συµπληρώσει κάτι η κα Αργυροπούλου. Έχουµε ζητήσει και 

τη συνδροµή... ναι, θα το διαβάσω. Είναι αυτό που µας έχει στείλει ο... αυτό θα το 

πάρουµε τηλέφωνο µετά γιατί ένα πολύ δύσκολο δικαστήριο και δεν ξέρουµε. 

Θύµισέ µου το επώνυµό του; Ο κ. Σιδέρης. Να διαβάσουµε το ψήφισµα που έχουµε 

στείλει. Είναι αυτό που µας έχει στείλει ο κ. Σιδέρης Σιδερής. Μάλλον Σιδερής 

πρέπει να είναι. 

Τι ζητάµε. ζητάµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση µε την 

οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση άσκησης αγωγής από τους άνω εργαζοµένους 

µε αντικείµενο τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε µία ενιαία σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου θα αποδεχτεί την ασκηθείσα αγωγή, Άρθρο 



 

12 

 

298, Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας και θα δώσει ρητή εντολή στην πληρεξούσια 

δικηγόρο του ∆ήµου που θα παραστεί στο δικαστήριο να δηλώσει την κατά ως άνω 

αποδοχή της αγωγής. Αυτό είναι το ψήφισµα που ζητάµε.  

Από εκεί και πέρα, θέλει κάτι να συµπληρώσει η κα Αργυροπούλου; Την ακούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να το διαβάσεις εσύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. ∆εν ψηφίζεται. Ενηµέρωση είναι. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την καταγγελία µέλους µας  

κα Μπασιά Ελένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μπασιά Ελένη είναι µέλος µας από την ίδρυση, όχι από τότε που 

ήρθε εδώ, που µπήκε πριν 32, 33 χρόνια, δεν ξέρω, πότε ήταν, από την πρόσληψή 

της, µάλιστα, είχε διατελέσει εδώ γραµµατέας του συλλόγου, έχει διατελέσει 

αντιπρόεδρος του συλλόγου, και µας έχει κάνει µία καταγγελία. Να πάρουµε 

απόφαση. Θα σας τη διαβάσω, θα σας δώσω και... «Αγαπητοί µου συνάδελφοι, µε 

απογοήτευση διαπίστωσα ότι ο σύλλογος που ήµουν ενεργό µέλος, γραµµατέας και 

αντιπρόεδρος και παραµένω µέλος δεν έλαβε θέση στην 66844/3408/01-011-2019 

Απόφαση δηµάρχου που αποτελεί βλαπτική µεταβολή της υπηρεσιακής µου 

κατάστασης λόγω του υποβιβασµού µου µε δυσµενείς υλικές και ηθικές συνέπειες. 

Προς έκπληξή µου ο πρόεδρος του συλλόγου µας µου ζήτησε έγγραφο για να λάβει 

θέση ο σύλλογος στο θέµα µου ως εάν για να πάρει θέση ο σύλλογος κάθε φορά ο 

θιγόµενος εργαζόµενος υποβάλλει αίτηση.  

Ως εκ τούτου, σας υποβάλω εγγράφως το αίτηµά µου και περιµένω µε ενδιαφέρον 

να δω ποια θα είναι η θέση που θα πάρετε αναφορικά µε τον υποβιβασµό µου έναν 

χρόνο πριν από την συνταξιοδότησή µου. 

Σηµειωτέον, αν είχα ενηµερωθεί έγκαιρα πιθανότατα θα είχα αποχωρήσει 

αξιοπρεπώς µε αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση. Ευχαριστώ όλους τους 

συναδέλφους που έτρεξαν αµέσως να µου συµπαρασταθούν µόλις έµαθαν τη 

δυσάρεστη κατάσταση στην οποία περιήλθα λόγω του αιφνιδίου υποβιβασµού. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον έντιµο και αξιοπρεπή κ. ∆ηµήτριο Γκερλέ, πρώην 

αντιδήµαρχο, πρώην πρόεδρο της ∆ΕΠΑΠ και πρώην πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, νυν ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Συνδυασµού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

που έφερε το θέµα µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 08/11/2019, Προ Ηµερησίας 
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∆ιάταξης και ανέπτυξε τις απόψεις κατά της απόφασης του υποβιβασµού. ∆εν 

επιτρέπεται να µας υποστηρίζει η Αντιπολίτευση και να µην µας υποστηρίζει ο 

σύλλογός µας.  

∆εν βάλλοµαι κατά του συναδέλφου µου Χασάν ∆ηµήτριου που αναβαθµίστηκε σε 

θέση Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, υποβιβάζοντάς µε ο δήµαρχος σε θέση 

Προϊσταµένης Τµήµατος, εφόσον δεν υπήρχε κενή θέση διεύθυνσης. Τον εκτιµώ 

αρκετά, είναι αξιόλογος συνάδελφος. Αναφέροµαι στη συγκεκριµένη απόφαση 

δηµάρχου η οποία µε τον υποβιβασµό µου µε προσβάλλει, µε εκθέτει στους 

συναδέλφους µου και γενικά στο κοινωνικό µου περιβάλλον. ∆είχνει αδυναµία 

εκτίµησης του αυταπόδεικτου 33 ετών έτη µου ποιοτικού πολυποίκιλου έργου µου 

και αδυναµία της ∆ιοίκησης να διαχειριστεί ανθρώπινες αξίες που υποβιβάζονται 

αυθηµερόν µε µία απόφαση. Με εκτίµηση, Ελένη Μπασιά». 

Το κοινοποιεί στο σύλλογό µας, σε όλους τους συλλόγους. Το κοινοποιεί µε λίγα 

λόγια.  

Να σας ενηµερώσω... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... για κάποια πράγµατα για να το 

µάθετε όλο το... έβγαλε µία απόφαση ο ∆ήµαρχος, την οποία από ∆ιευθύντρια 

Καθαριότητας που ήταν, έκανε χρέη ∆ιευθύντρια Καθαριότητας, την έκανε 

Προϊσταµένη Τµήµατος και τη µετακινούσε σε ένα άλλο τµήµα, στις Σχολικές 

Επιτροπές. Όλοι µείναµε, εξεπλαγήκαµε και της δηλώσαµε τη συµπαράστασή µας. 

Όταν ανέφερε και ήρθε, γιατί τα γραφεία µας είναι δίπλα-δίπλα, εγώ το ξέρω από 

την πρώτη στιγµή, και σαν άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, µακάρι και 

άλλοι άνθρωποι να έχουν την καρδιά της, ήρθε, αυτό, ειπώθηκαν κάποια µηνύµατα 

µεταξύ τους, µεταξύ του δηµάρχου και εκείνης, και τα έδινε σε όλον τον κόσµο το 

σαββατοκύριακο. Εγώ δεν την είχα δει. 

Όταν το... µου τα έκανε γνωστά τη ∆ευτέρα αυτά, και είδα την απάντησή της, προς 

τον δήµαρχο, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα τι έγραφε και τι δεν έγραφε, δεν µε 

νοιάζει, έκρινα ότι δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος που σε υποβιβάζει, να του 

απαντάς έτσι όπως του απαντούσε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Προσβλητικά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... όχι µόνο ήπια, σαν να ζητάει, όχι, 

σαν να ζητάει να συζητήσουµε να τα βρούµε και να δούµε. Και εγώ τι είπα; Την 

επόµενη µέρα ήµουν στην Οµοσπονδία και το συζήτησα µε διάφορους που έχουν 

περισσότερη πείρα. Εγώ δεν έχω και τόση πείρα και ζητάω και βοήθεια. Και µου 
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είπαν όλοι εκεί µέσα, όλοι, από διάφορες παρατάξεις, ότι αφού γίνεται αυτό το 

αλισβερίσι, θα πρέπει να το κάνει και γραπτώς, γιατί µετέπειτα µπορεί να το βρουν, 

να βγάλεις εσύ µία καταγγελία και να βρεθείτε, µου λέει, εκτεθειµένοι και να πάνε να 

σου κάνουν και ασφαλιστικά µέτρα, µου λέει, η ∆ηµοτική Αρχή, αν θέλει. Και τι της 

ζήτησα; Εκείνη την ηµέρα, όταν ενηµερώθηκα, της το εξήγησα και της λέω, να σου 

πω κάτι, στείλε µου την απόφαση, γιατί δεν την είχα την απόφαση, και γράψε µου 

και ένα κειµενάκι να το συζητήσουµε και να πάρουµε την απόφαση που πρέπει να 

πάρουµε, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Καλώς τα έγραψε, εµένα δεν πειράζει αυτό που 

έγραψε, εγώ σας είπα το σκεπτικό µου πώς ενήργησα.  

Τώρα, για µένα, η άποψή µου, η άποψή µου είναι ότι κακώς υποβιβάστηκε, δεν 

έπρεπε µετά από τόσα χρόνια όπως λέει το βίο της, είναι αυτό, δεν είχε κριθεί 

διευθύντρια, διευθύντρια την έκανε µε ανάθεση ο δήµαρχος. Έτσι όπως το λες, 

τίποτα, οι διευθυντές είναι µόνο δύο. Αυτή είναι η άποψή µου. Αυτή καταθέτω, και 

τώρα θέλω να ακούσω και εσάς τους υπόλοιπους και να πάρουµε µία απόφαση για 

την κα Μπασιά. 

Για µένα, µετά από τόσα χρόνια, κακώς έγινε αυτό που έγινε.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: .. παρατυπία δεν έχει γίνει. Μπορούσε, όπως µπορεί τον κάθε έναν 

προϊστάµενο που δεν έχει περάσει από Υπηρεσιακό να τον κάνει υπάλληλο. Το 

θέµα είναι ηθικό. Μετά από τόσα χρόνια αυτή η γυναίκα που έχει γυρίσει ένα 

εκατοµµύριο Υπηρεσίες, έχει προσφέρει εκεί, µπορεί να µην τα καταφέρνει σε 

κάποια ∆ιεύθυνση, µπορείς να την πας σε κάποια άλλη ∆ιεύθυνση, γιατί έχει 

περάσει και από το προσωπικό και έχει δώσει πράγµατα. Έχει περάσει από πολλές 

Υπηρεσίες και έχει δώσει, είναι τυπικότατη και στις αρµοδιότητές της, και στην... 

πάντα, πάντα στις υποχρεώσεις ήταν πάντα τυπικότατη.  

Κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί εδώ στο έγγραφο της κα Μπασιά που έστειλε 

στο σύλλογό µας, θέλει να τοποθετηθεί κανένας; Αλλιώς να πάµε... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπε, στην αρχή λέει τα παράπονά της προς εµένα. Εντάξει; Εγώ γι’ 

αυτό ήµουν, έπρεπε, η συµπαράσταση εµείς που µπορούµε να κάνουµε στην κα 

Μπασιά είναι µόνο να βγάλουµε κάποιο χαρτί συµπαράστασης από ό,τι 

καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το ξέρω, αν θα το πάει. Εµείς θα πρέπει να το κοινοποιήσουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κάνουµε εµείς κάποιο διάβηµα µαζί της προς τον ∆ήµαρχο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιάβηµα δεν θέλει ούτε η ίδια να κάνει. ∆εν θέλει. ∆εν θέλει η ίδια να 

κάνει, εγώ πιστεύω ότι θα θέλει κάποιο ότι ο σύλλογος είναι µαζί της στο ηθικό 

µέρος, ότι είναι µαζί της σε µία υπάλληλο 33.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Άρα, ηθική συµπαράσταση µόνο στην... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα δούµε πώς θα το διατυπώσουµε τώρα. 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γραµµατέα, ο αναπληρωτής γραµµατέας, η κα Κοντογιάννη ∆ικαία. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγγράφονται στον σύλλογό µας Σκάντζου Παγώνα του Ηλία, 

τοµέας καθαριότητας είναι, µόνιµη, Χανάη Χρύσα, καθαριότητα, µόνιµη, ∆ούζη 

Χρυσούλα του Αθανασίου, µόνιµος υπάλληλος και αυτή καθαριότητα. Παπαϊωσήφ 

Μαρία, καθαρίστρια µε ασφαλιστικά, Σοφοπούλου Αναστασία, µόνιµη, και ο 

∆ερµάτης Χρήστος, Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης, στο µόνιµο 

προσωπικό, είναι εργάτης καθαριότητας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ.  για τη ανάληψη µετρητών για τις  

διάφορες ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που πάµε προς Χριστούγεννα. Περιµένετε να ακούσετε την εισήγηση. 

Άµα σου πει 3.000,00€ να σηκώσει µετρητά, τι δεν το συζητάς; Εισηγητής ο κ. 

Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Επειδή πλησιάζουν οι µέρες των γιορτών και θα έχουµε κάποια 

έξοδα, να σας θυµίσω, για παράδειγµα, τα γλυκά που είθισται να παίρνουµε και να 

υπάρχουν στον σύλλογο τις ηµέρες των γιορτών, ζητάω την έγκριση για να κάνουµε 

ανάληψη 500,00€ µετρητά να υπάρχουν στον σύλλογο για να καλύπτονται αυτές οι 

ανάγκες. Ζητάω έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα τι να ... ; Πόσοι είµαστε; Έξι. Εντάξει, εγκρίνεται.  



 

16 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά γλυκών στο Σύλλογο για τις  

ηµέρες των Χριστουγέννων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπαµε και πριν. Να σας ενηµερώσω πάλι, ο κ. Μανωλάκος τα έχει 

πει µε 5,00€, πήγα την Κυριακή, 5,00€ µελοµακάρονα. 6,00€; Παντού πέφτουν 

δηλαδή. Γιατί πέρυσι µε 5,00€ τα είχε µόνο ο Νίκος. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πες του να δώσει και προσφορά για τα µελοµακάρονα των ΚΑΠΗ που 

τα είχε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος θα µπει; Αυτός δεν ασχολείται µε τέτοια πράγµατα. Πότε λήγει; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... ότι κάνει 5,00€ το κιλό ο µελοµακάρονος, 5,00€ ο κουραµπιές. 

Εγώ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... Τα λεφτά των 500,00€. 

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ.  για έκδοση ηµερολογίων 2020. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής πρόεδρος Γαλάνης Κωνσταντίνος. 

Κοιτάτε, τώρα... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μην βγάζουµε ατζέντες. Θα βγάλεις ατζέντες; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, εγώ λέω να βγάλουµε αυτά που βγάζουµε κάθε χρόνο, που έχει 

γίνει... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτά τα µικρούλικα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά τα µικρούλικα, και τα άλλα που είναι τα του τοίχου. Του τοίχου 

είναι µεγάλο, Βούλα; Είναι πιο µικρό από ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Εγκρίνεται. Θα σας φέρω το οικονοµικό µέρος εντός των ηµερών, γιατί δεν έχουµε 

πάει. Να πάρουµε ότι πάµε να κάνουµε τα ηµερολόγια. Το θέµα είναι το πόσο θα 

κάνουµε. Αλλά ό,τι θα κάνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εδώ, στο ∆.Σ. πρέπει να βγάλεις µία που συνεδριάζουµε όλοι µαζί. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε βγάλει, µου φαίνεται.  

 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την πραγµατοποίηση της ετήσιας 

Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα τέκνα των µελών του Συλλόγου µας και 

διάθεσης πίστωσης ποσού για την πραγµατοποίηση της. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί ο σύλλογος για 

τα παιδιά, όπως και τις προηγούµενες χρονιές, έχουµε πάρει, έχουµε σκεφτεί να 

πραγµατοποιήσουµε πάλι στην αίθουσα του Σινεάκ µία προβολή ταινίας. Έχω έρθει 

σε πρώτες συνεννοήσεις, έχουµε βρει την ηµεροµηνία που είναι η 28/12. Αυτό το 

οποίο αποµένει να ρυθµιστεί είναι εάν θα υπάρξει και ποιο ύψος χρέωσης για την 

ταινία την οποία θα προβληθεί. ∆εν έχω ακόµα συγκεκριµένη απάντηση γιατί δεν 

µου έχουν δώσει απάντηση από τον «Σπέντζο» την εταιρεία. Μόλις ενηµερωθώ για 

το ύψος του ποσού, εάν υπάρχει, γιατί υπάρχει και µία µικρή πιθανότητα να είναι 

δωρεάν, αλλά µικρή πιθανότητα, να υπάρχει περαιτέρω ενηµέρωση. Αλλά σαν 

εκδήλωση νοµίζω ότι πρέπει να την κάνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 28/12, λοιπόν. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: 28/12. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, 28/12, το λοιπόν, είναι, αυτή που κάνουµε, και πέρυσι την 

κάναµε, µία χριστουγεννιάτικη ταινία για τα παιδιά. Πέρα από το αυτό, πέρα από την 

ταινία, εγώ λέω, προτείνω όπως κάναµε πέρυσι να φάνε και κάποιο γαριδάκι όπως 

είχαµε κάνει πέρυσι, κάποιο χυµό και κάτι να τους δώσουµε κάποιο δωράκι. Και 

πέρυσι, λέω, είχαµε κάνει προβολή ταινίας στο Σινεάκ όπως κάναµε και πέρυσι. Και 

λέω να πάρουµε και τα παιδιά που θα έρθουν να µπορούν να κάνουν, παιδιά είναι, 

όλο θέλουν πατατάκια, θέλουν κάτι, κάποιον χυµό, και πέρα από αυτό, να βρούµε 

και ένα αναµνηστικό δωράκι, δωράκι. Τι δωράκι να κάνουµε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αγιοβασιλάκι, κάτι χριστουγεννιάτικο.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Παιδάκια θα είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σινεάκ τι πάνε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συνάδελφος από τα Max πήρε ένα πολύ ωραίο καπέλο του Αγ. 

Βασίλη... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, να βρούµε και κάποιο αναµνηστικό δωράκι, να µας το φέρει ο 

κ. Φερεντίνος. Εγώ λέω εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης ποσού για την ταινία που 

πιστεύω ότι δεν θα πληρώσουµε την ταινία, γιατί µε τις διαπραγµατεύσεις που έχει 

κάνει ο κ. Φερεντίνος έχει πάει καλά µέχρι τώρα. Θα πάρουµε από το Σινεάκ 

οπωσδήποτε, όπως κάναµε και πέρυσι, τα γαριδάκια, τα πατατάκια, καθώς θα βρει 

κάποιο διαφηµιστικό, ο Ρούντολφ, κανένα αγιοβασιλιάτικο καπέλο; Εντάξει; Και 

αυτήν την έγκριση. 

Άρα, εγκρίνεται αυτά που είπαµε και θα τα βρούµε. 

 

8
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση και λήψη απόφασης για την ετήσια εκδήλωση κοπής της                  

πρωτοχρονιάτικης πίτας 2020, ορισµό ηµεροµηνίας κοπής αυτής και διάθεση 

πίστωσης ποσού για την πραγµατοποίηση της. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σηµείωνε, Κώστα. Περιµένετε γιατί πρέπει να γίνει και έγγραφο. 

Πέρυσι είχαµε πάρει πίτα για 700 άτοµα. Τώρα, είµαστε 700 τόσοι. Άρα, θα πρέπει 

να πάρουµε πίτα για 1.000 άτοµα. Πέρυσι πάλι είχε φέρει τη φθηνότερη ο Μπους, τη 

φθηνότερη τιµή, µας είχε στοιχίσει περίπου γύρω στα 700,00€ ή 800,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 650,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο. 700 κατοστάρικα, χοντρικά. Αφού πάµε... 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε για τα 1.000 άτοµα και να βάλουµε κοπή πίτας 500,00€ βάλε, 

πες, βάλε 700,00€, να βάλουµε έως 1.000,00€; Εντάξει;  

Εγκρίνεται.  

 

9
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την κλήρωση δωροεπιταγών επί των 

παρευρισκοµένων µελών που θα παραστούν στην πρωτοχρονιάτικη πίτα και 

διάθεση πίστωσης ανάλογου ποσού. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αριθµό δωροεπιταγών. 100 δωροεπιταγές των 20,00€. Εντάξει; Ναι, 

«Σκλαβενίτης».  
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι δίνει; Σου κάνει την έκπτωση, 5 δωροεπιταγές σου δίνει ή την 

έκπτωση. 80. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Απλά, αν µας κάνει δώρο τις δωροεπιταγές, να µην είναι των 50,00€, 

να του πούµε να είναι πιο µειωµένες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, γιατί βάζεις και το 50,00€ µέσα. Ένα επιπλέον. Ωραία, να 

κάνουµε 80 δωροεπιταγές επί 25,00€. Έκλεισε αυτό, σηµείωσέ το.  

 

10
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης ή µη για την αγορά 5 ή 10 Τάµπλετ για την 

κλήρωση τους στην πρωτοχρονιάτικη πίτα και διάθεση  πίστωσης ανάλογου 

ποσού για την πραγµατοποίηση της. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής δεν είναι ο κ. Φερεντίνος, είναι ο κ. Καπετανάκος που 

έλαβε µέρος και δράση την Black Friday για να τα πάρουµε φθηνότερα. Τον λόγο 

έχει ο κ. Καπετανάκος. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Κάναµε µία έρευνα. Είδαµε ότι την ηµέρα τη συγκεκριµένη, την 

Black αυτή την Παρασκευή, που κάνουν εκπτώσεις, ήταν γύρω στα 60,00€ λιγότερα, 

και πήραµε ένα πολύ καλό εργαλείο, µε 3GB µνήµη, 32 αποθηκευτικό χώρο. Έχει 

κάρτα Sim. Είναι 10ίντσες η οθόνη, του µιλάς και γράφει, του µιλάς και φτιάχνει 

καφέ, µαγειρεύει, τα κάνει όλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να είµαι ένας από 

τους τυχερούς, πραγµατικά, δηλαδή. Το πήραµε 132,90 το ένα, από 100... κοιτάξτε, 

όλα το είχαν 139,00€. Μπήκα στο ίντερνε εκεί σε κάτι χώρους και το βρήκα µε 

132,00€ από 139,00€, 133,00€. 6,00€. Και έκανα τον κόπο και πήγα στην 

Cosmodata στην Αθήνα, και πήραµε πέντε κοµµάτια. Γλυτώσαµε 30 φράγκα. 30,00€ 

είναι µία επιταγή. Κάποιος θα πάρει µία επιταγούλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Είχα βασικά τον Αποστόλη Καραστάθη στη γραµµή. Εντάξει, 

τώρα, µία επιταγή τα Χριστούγεννα είναι πολύ σοβαρό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουν αγοραστεί ήδη, άρα το ποσό που εγκρίνεται είναι 664, 32,00€. 

Θα το µεταφέρουµε του Γιάννη τα λεφτά, σας το λέω γιατί ...  
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ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Η Cosmodata είχε µόνο το ένα, είπε ότι τη ∆ευτέρα, Τρίτη το 

αργότερο θα σας τα φέρουµε στο γραφείο σας, στον χώρο σας, οπότε σήµερα ή 

αύριο θα µας τα έχουνε εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα, κυρίες και κύριοι, επειδή έγινε, τα έχει πληρώσει από την τσέπη 

του ο κ. Καπετανάκος, εγκρίνουµε τη µεταφορά από το σύλλογό τα 664,32€ για την 

αγορά των πέντε tablets που θα γίνει κλήρωση για τα µέλη µας στην 

πρωτοχρονιάτικη γιορτή, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του συλλόγου µας, το ποσό 

της µεταφοράς, 664 κόµµα... πόσο λέει, 32; 52. Ωραία, εγκρίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Απλά να προτείνω κάτι. Να πάµε σήµερα, τώρα, δηλαδή, να πάµε στο 

Σινεάκ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

11
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση  και λήψη απόφασης για την βράβευση και την χορήγηση   επιταγών 

των 100€ και αναµνηστικών στα τέκνα των µελών του Συλλόγου, που 

εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. Εγώ µόνο να πω ότι κάθε χρόνο 

κυµαίνεται από 15 έως 20. Είναι πλέον παγιωµένος και είµαστε στην ευχάριστη 

θέση το οποίο αυτό το κάνουµε για τέταρτη συνεχή χρονιά. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω την έγκριση για τη λήψη αυτής της απόφασης που έχουµε 

πάρει, τη χορήγηση 100,00€ για τα παιδιά που περνάνε στην Γ Βάθµια Εκπαίδευση. 

Μέχρι στιγµής σήµερα έχουν εµφανιστεί 13 παιδιά τα οποία έχουν περάσει, αλλά 

υπολογίζουµε ότι µπορεί να φτάσουµε και µέχρι τα 20. Άρα, η δαπάνη για τη 

συγκεκριµένη εκδήλωση αυτή ενδεχοµένως να φτάσει και τις 2.000,00€. Ζητάω την 

έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν φτάσουµε, ακούτε, είναι 100,00€ το κάθε παιδί. Πόσα παιδιά 

έρθουν; Έρθουν 15; Έρθουν 22; Γιατί άµα είναι 22, είναι 2.2.00,00€, συν τα 

αναµνηστικά που δίνουµε, τον έπαινο και το αγαλµατιδιάκι που δίνουµε, τα οποία 

δεν θυµάµαι πόσο κοστίζουν αυτά. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Εγώ θα σου πω ότι πέρυσι για αυτά είχαµε δώσει ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για πόσα; Για πόσα; 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: 15. Γιατί είχαµε δώσει 1.500,00€. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 16 είχαµε δώσει και ένα παραπάνω. 16, ωραία. Άρα, πηγαίνουµε το 

µέγιστο που µπορεί να είναι στα 2.500,00€. Άρα, εγκρίνεται. Το µέγιστο λέµε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό σου είπα, 2.500,00€ είπα, έβαλα µέσα και τα τέτοια. Εντάξει, 

Κώστα; Εγκρίνεται. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


