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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28.01.2020 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συζήτηση και ενηµέρωση ∆.Σ.  για την Ιδιωτικοποίηση στο Πράσινο.  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, βάσει του Άρθρου 30§2 που είναι για τα έκτακτα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια, σήµερα 28/01/2020, και ώρα 12:20µ.µ.., σας έχουµε καλέσει για ένα 

έκτακτο θέµα που δηµιουργήθηκε την προηγούµενη Παρασκευή που µε ενηµέρωσε 

αργά το µεσηµέρι ο κ. Παυλάκος, για ένα θέµα που ήταν για το Πράσινο, για να 

δοθεί σε ιδιώτη. 

Πριν πάµε στην ενηµέρωση,  πάµε στους παρόντες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, 

παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, είναι απών, περνάει Επιτροπή, Κούβαρης 

Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος Γιάννης, 

παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, παρούσα, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Σας µοιράζω τα θέµατα που είναι για την Τετάρτη, το θέµα 6 ήταν. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και ενηµέρωση ∆.Σ.  για την Ιδιωτικοποίηση στο Πράσινο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το µεσηµέρι αργά την Πέµπτη έρχεται ο κ. Παυλάκος και µου λέει 

Κώστα, έλα να σε ενηµερώσω γιατί θα περάσει από ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα θέµα 

που είναι για να δοθεί για πέντε µήνες, πέντε µήνες είναι, Παναγιώτη; Έξι µήνες, που 

είναι για την αντιπυρική περίοδο που είναι πάνω ο λόφος, όχι, Προφήτης Ηλίας, 

νεκροταφείο, εντάξει, και κάποιοι... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πραγµατικά, αφού µε ενηµέρωσε, αρχίσαµε τις επαφές να ενηµερωθώ 

καλύτερα, το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αφού ενηµερωθήκαµε καλύτερα, την 

Παρασκευή, µπροστά ήταν και ο κ. Καπετανάκος κάναµε µία... όπου βρίσκαµε 

δηµοτικούς συµβούλους, τους ενηµερώναµε. 
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Μετά, έχω ενηµερώσει, οι κινήσεις που κάναµε, ενηµερώσαµε τον κ. Αγραπίδη, 

ενηµερώσαµε την κα Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ενηµερώσαµε, να µην λέω τώρα, 

διάφορους δηµοτικούς συµβούλους. Είχαµε ζητήσει έκτακτη συνάντηση από τον 

δήµαρχο του Πειραιά. Θα ήθελα να σταθώ, όµως, σε κάτι. 

Πρώτα από όλα δεν συζητιέται, αποσύρεται την Τετάρτη αυτό το θέµα. 

συµφωνήθηκε το Σάββατο ότι αποσύρεται. Το θέµα µας ποιο ήταν; Το θέµα µας 

είναι ότι το Πράσινο πραγµατικά έχει να πάρει πολύ καιρό υπαλλήλους. Παίρνει 

πότε µε δίµηνο, πότε µε οκτάµηνο. Είναι µετρηµένοι και ο κούκος. Αυτό είναι 

πραγµατικότητα. Και είχε φτιάξει ένα έγγραφο ο διευθυντής, ότι λόγω µη επάρκειας 

προσωπικού, να το δώσουµε σε ιδιώτη. Με αυτό το έγγραφο, το λοιπόν, το ίδιο 

έγγραφο, δόθηκαν και εννιά πλατείες. Γιατί έχουν δοθεί οι εννιά πλατείες. Υπάρχει 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει περάσει και από Οικονοµική Επιτροπή, µετά 

πάµε για διαγωνισµό. Έχει εγκριθεί. Εγώ ήµουν κάθετα, εγώ... η παράταξη που 

εκπροσωπώ αλλά και εσείς το ίδιο, ήµασταν κάθετα αντίθετοι, να δοθεί αυτό. Λέµε, 

πώς γινόταν πέρυσι και πρόπερσι;  

Θα µου πουν πολλοί, και εδώ που έχουµε τα δύο παιδιά που είναι από το Πράσινο, 

ότι, Κώστα, υπολειτουργούσαµε και δεν γινόταν σωστή δουλειά. Σωστό είναι αυτό.  

Μετά τη συζήτηση που κάναµε το Σάββατο µε τον δήµαρχο µου λέει εγώ το 

αποσύρω, εγώ θέλω να γίνει δουλειά, δεν είµαι υπέρ να τα δίνουµε σε ιδιώτες. Όταν 

µου υπογράφει, όµως, ο ίδιος ο διευθυντής, δεν µπορώ να κάνω αλλιώς. Εγώ 

πρέπει να κοιτάξω τους δηµότες του Πειραιά γιατί από αυτούς ψηφίζω και από 

αυτούς έχω και τον λόγο και δίνω λόγο.  

Κάναµε τη ∆ευτέρα µία µεγάλη συνάντηση µε τους Κήπους εχθές του ∆ιλαβέρη που 

τα ¾ των Κήπων ήταν εκεί, ήταν πάνω από 30 άτοµα, έλειπαν µερικοί αλλά ήταν 

ελάχιστοι, οι οποίοι και οι συνάδελφοι, δεν είναι υπέρ να δοθεί τίποτα. Όµως, 

θέλουµε να πιέσουµε µε τον τρόπο µας γιατί θα πάρουν οκταµηνίτες, αν µπορούµε 

να πάρουµε περισσότερους οκταµηνίτες και κάποιους εξειδικευµένους από ό,τι 

κατάλαβα, οκταµηνίτες. Τα λέω καλά, Παναγιώτη; Εξειδικευµένους. Ναι, 

εξειδικευµένους, δηλαδή, γιατί υπάρχουν εργάτες που, γιατί έχουν και παλιότερα, τα 

γνωρίζω, τα θυµάµαι αυτά, κηπουροί που µπορούν να κάνουν το πριόνι, που να 

είναι χειριστές. 

Εµείς έχουµε ζητήσει µετά από αυτή τη συνάντηση και µετά που το αποσύραµε το 

θέµα, έχουµε ζητήσει µία συνάντηση µε τον δήµαρχο για να του πούµε αυτά τα 

οποία µας είπαν. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα έχεις τα χαρτιά που σου έδωσα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα έχω όλα αυτά. Αυτά ήταν λίγο. ∆εν ήξερα, εγώ το είχα καλέσει από 

την Παρασκευή, δεν ήξερα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Σας πληροφορώ ότι τη 

∆ευτέρα το πρωί είχα καλέσει και στην Οµοσπονδία την ΠΟΕ-ΟΤΑ παραταξιακή, 

στην παράταξη που ανήκω, για να τους ενηµερώσω, γιατί... αλλά την Παρασκευή 

είχε λυθεί το πρόβληµα, εκ των έσω δηλαδή γιατί το είχε αποσύρει ήδη ο δήµαρχος. 

Αυτά ήθελα να σας πω. Ο κ. Καραµολέγκος τον λόγο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σχετικά µε τους οκτάµηνους που αναφέρατε προηγουµένως, 

σήµερα είχαµε συνάντηση µε τον Γενικό, αν δεν έγινε, να γίνει αύριο το πρωί, για 

πόσους οκτάµηνους θα πάρουµε για τους Κήπους. Για να κάνουµε κάποιες 

αναµορφώσεις. Χρήµατα υπάρχουν σε κωδικούς, αλλά για να δούµε αν τα χρήµατα 

φτάνουν και τι µπορούν να κάνουµε αναµορφώσεις. Άρα, το θέµα νοµίζω πως έχει 

προωθηθεί για οκτάµηνους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ένα λεπτό, Παναγιώτη, θα πάρεις τον λόγο. Άκου, θέλω 

να πεις επάνω, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβει να έχει γίνει συνάντηση... Αυτό σου 

λέω, επειδή θα είσαι εκεί, έτσι δεν είναι; Πολύ ωραία. Θέλω να πεις γιατί κάναµε 

έκτακτο ∆.Σ. γι’ αυτό που απετράπη για την αντιπυρική περίοδο, πάρε το θέµα 6 

είναι, το έχω κυκλώσει εκεί πέρα. Θέλουµε, ζητάνε και κάποιους εξειδικευµένους. 

Μεν οι εργάτες κάνουν γιατί κουβαλάνε αυτά που κόβουν, έτσι δεν είναι, Κώστα; 

Από εκεί και πέρα θέλουµε κάποιους εξειδικευµένους και όχι σιδηρουργούς που 

παίρνουν και άλλες ειδικότητες στο Πράσινο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αυτό γίνεται σε συνεννόηση µε το Πράσινο τι θέλουν, και όντως 

στη προκήρυξη βάζουν τι θέλουµε. Θέλουµε να πάρουµε ... θέλουµε να πάρουµε 

εκείνο. Θα πάµε µε τα προσόντα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς θέλουµε να µεταφέρεις εδώ την απόφαση... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όσον αφορά αυτό που λέτε, εµείς δεν ζητάµε µόνο για το 

Πράσινο, ζητάµε για την Καθαριότητα, ζητάµε για το Πράσινο, ζητάµε το 

αρχιτεκτονικό, ζητάµε για τους φύλακες, ζητάµε παντού οκτάµηνα. Μόνο 

διοικητικούς δεν παίρνουµε οκτάµηνα. Άρα, αύριο θα αποφασίσουµε πού θα 

πάρουµε. Άρα ... τον αρχιτεκτονικό, είτε θέλει το ηλεκτρολογικό, θα δούµε τι θέλουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήτσο, επειδή τυγχάνει και έχουµε την τύχη να πούµε για αύριο ο 

οποίος θα βρίσκεται και ένας µέλος του ∆.Σ. ο οποίος θα είσαι εκεί, να µεταφέρεις 
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την άποψή µας, γιατί και η Χόρµποτα µε τους ιδιώτες έχει ανοίξει από το Πράσινο. 

Ήδη έχει γίνει µε τις εννιά πλατείες. Ξεκίνησε, µάλλον, µε το ηλεκτρολογικό, κόπηκε 

γιατί δεν πρόκειται να το ξανακάνουµε το ηλεκτρολογικό. Ανοίξαµε, βρήκαµε µε το 

πράσινο. Θέλω να µεταφέρεις αυτό το πράγµα.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Και ρωτάω, ποιος φταίει για το Πράσινο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο διευθυντής για µένα, που υπέγραψε αυτό το πράγµα. ∆εν διαφωνώ 

εγώ µαζί σου. Γι’ αυτό ήµουν πυρ και µανία όλες τις µέρες και δεν έπαθα 

εγκεφαλικό, γι’ αυτό το πράγµα. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ ήµουν έτοιµος 

χθες και µε συγκρατούσε σε πολλά ο Γιώργος Κούβαρης, εγώ, ακούτε, παιδιά, 

επειδή αυτή η παράταξη που τυγχάνει να είµαι επικεφαλής και την έχω στήσει από 

την αρχή, εµάς δεν µας ενδιαφέρει εδώ πέρα αν ψηφίζει την Κυριακή Ν.∆., ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ή ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε. ∆εν µας νοιάζει. Ένα κοινό εµένα µε 

ενδιαφέρει. Να ενδιαφέρεται για τον ∆ήµο, για τους εργαζόµενους και υπέρ του 

δηµόσιου και του κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα, είτε 

είναι µέλη µας και υπογράφουν και κάνουν και ράνουν, χίλιες φορές να τους 

διαγράψουµε, να πάνε σε άλλον σύλλογο τους οποίους να τους εκφράζει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, τώρα και ο ... δεν το έκανε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάω, µιλάω γενικά, δεν µιλάω συγκεκριµένα. Εγώ αυτήν την 

άποψη έχω, ρε παιδιά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Απλώς, δεν το σκέφτηκες ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κισαπίδης τον λόγο. 

ΚΙΣΑΠΙ∆ΗΣ: Κάτι δεν γνωρίζετε και πρέπει να το µάθετε. Ακούστε, αυτό το θέµα 

που έφερε σήµερα ο Πρόεδρος για συζήτηση εκτάκτως είναι το 1/10 από αυτά που 

δεν ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε, πρώτον, έχει δοθεί από τους Κήπους σε ιδιώτη, σε 

εργολάβο, η κλάδευση των υψιλόκορµων δέντρων γιατί δεν έχουµε εµείς γερανό µε 

τόσο µεγάλο βελόνι. 

∆εύτερον, έχουν δοθεί εννέα πλατείες από ό,τι ξέρουµε, µεγάλες του Πειραιά, σε 

ιδιώτη, σε εργολάβο, για να τις περιποιείται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όπα, όπα, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μην λέµε ό,τι θέλουµε. ∆εν είναι 

διαγωνισµό. Έγινες διαγωνισµό; 
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ΚΙΣΑΠΙ∆ΗΣ: Να τελειώσω, Παναγιώτη; Παναγιώτη, έχει περάσει ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, τι θα λέµε τώρα; Θα βάφουµε αυγά µε κλανιές, τώρα; Έλα, γιατί αρκετά 

µέχρι εδώ τώρα, τόσο καιρό δεν µιλάω. 

Τρίτον, έχει δοθεί από τους Κήπους σε εργολάβο το γκαζόν στις πλατείες, όταν είναι 

για να ανανεωθεί ή να αυτό, και το αυτόµατο πότισµα. Σε λίγο θα µας ζητήσουν να 

δώσουν σε εργολάβους, να το δώσουµε και το βρακί µας. Εντάξει; ∆εν είναι µόνο η 

αντιπυρική περίοδος του εξαµήνου που θέλουν να δώσουν. Λοιπόν, εγώ σε 

ενηµερώνω και για άλλα τρία-τέσσερα που δεν ξέρεις.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ... µου λες τη συντήρηση ποιος την έχει και σου λέω εµείς, και µου λες 

αυτό είναι έργο πώς µου το χαρακτήρισες; Την τοποθέτηση του γκαζόν και το 

αυτόµατο πότισµα; Και σου λέω τα συντηρούµε εµείς. Έχει δοθεί ... µου το 

χαρακτήρισες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. ∆ύο λεπτά. Άρα...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μην τα µπερδεύουµε όλα. Κάτσε, γιατί τώρα βάζουµε ένα κοµµάτι και 

τα έχουµε µπερδέψει όλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να καταλάβω λίγο. Άρα, δεν είχαµε την τεχνογνωσία πώς στήνεται 

ένα γκαζόν, το έστησαν κάποιοι και πήραν το ... ; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, εµείς δεν έχουµε γκαζόν, το γκαζόν δεν το παίρνεις να το σπείρεις 

έτσι. Το γκαζόν έρχεται ένα κοµµάτι τόσο, είναι τόσο, ρολό, το παίρνει, το στήνει, 

βάζει τα φάρµακα από κάτω, τα οποία είναι στη µελέτη µέσα, ότι πρέπει να ρίξεις 

αυτά τα συστατικά από κάτω... 

ΚΙΣΑΠΙ∆ΗΣ: ∆ουλειά που την κάναµε εµείς 35 χρόνια. Και βέβαια. Και βέβαια. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ... κάναµε εµείς αυτόµατο, στρώναµε εµείς ρολά γκαζόν; 

ΚΙΣΑΠΙ∆ΗΣ: Αµέ. Αµέ. Χιλιάδες τετραγωνικά έχω στρώσει εγώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πηγαίναµε µε την τσάπα και τσαπίζαµε και ρίχναµε ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΙΣΑΠΙ∆ΗΣ: Άστο αυτό. Άστο αυτό. Παλιότερα γινόταν. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να µιλήσω ένα λεπτό; Συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται τα 

πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το είπαµε και στην αρχή, ότι αυτή η 4ετία θα 

είναι η καθοριστική για τον ∆ήµο µας και για τους υπόλοιπους ∆ήµους της Ελλάδας. 
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Από ό,τι φάνηκε, αυτά τα τέσσερα χρόνια η πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εδώ πέρα δεν έχει σταθεί πάνω στα προβλήµατα των εργαζοµένων. Είστε, το είπα 

και την προηγούµενη φορά, είστε από όλους τους χώρους εδώ πέρα. Ήρθατε ποτέ 

µε τα προβλήµατα της Υπηρεσίας σας να τα βάλετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να 

κανονίσουµε µία ρηµάδα συνάντηση µε τον δήµαρχο και να του εκθέσουµε τα 

προβλήµατά του; Όχι. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για τις πίτες, για τα e-mail, για το 

φωτοτυπικό που χάλασε, κ.λπ.. Θα τα κάνουµε και αυτά, αλλά εδώ πέρα είµαστε 

εργατικό σωµατείο και θα πρέπει να κουβεντιάζουµε τα προβλήµατα του κλάδου 

µας. 

Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι η κατάσταση, τώρα, εντάξει, για λίγο το πήρε πίσω, 

θα συνεχιστεί, κοµµατάκι-κοµµατάκι θα δοθούν τα πάντα σε ιδιώτες. Ήδη του 

χρόνου θα κλείσουν και άλλοι παιδικοί σταθµοί, και σας το λέω συνέχεια και η µόνη 

συνάντηση εδώ πέρα που έγινε µε τα προβλήµατα του ∆ήµου Πειραιά ήταν µε την 

κα Ζηλάκου που βάλαµε τα προβλήµατα των παιδικών σταθµών δύο φορές. Καµία 

άλλη συνάντηση δεν έχει γίνει µε τον δήµαρχο ή µε αντίστοιχους δηµοτικούς 

συµβούλους, αντιδηµάρχους, κ.λπ., για τα προβλήµατα της καθαριότητας. Πότε 

ζητήσαµε ότι θέλουµε προσωπικό; Όλοι οι χώροι θέλουν προσωπικό. Το ∆ιοικητικό; 

Το Πράσινο; Η Καθαριότητα; Οι Παιδικοί Σταθµοί; Όλοι οι χώροι θέλουν προσωπικό. 

Ζητήσαµε ποτέ σαν σωµατείο; Ποτέ δεν ζητήσαµε εγγράφως στον ∆ήµαρχο. 

Λοιπόν, εγώ, καταρχήν, λοιπόν, το δεύτερο, έγινε η συνάντηση εχθές στους 

Κήπους, εγώ την Παρασκευή σε πήρα τηλέφωνο για να µου πεις τι ακριβώς 

συµβαίνει, µου είπες θα τα µάθεις την Τρίτη, έγινε εχθές µε τους Κήπους. Έπρεπε, 

αφού πήγατε σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο εδώ πέρα, είµαστε και εµείς στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σαν ∆ΑΣ, έπρεπε να έρθουµε και εµείς να δούµε ακριβώς το τι συµβαίνει 

εκεί πέρα και να παρέµβουµε και εµείς µε τον δικό µας τρόπο, µε τη δικιά µας θέση. 

Τρίτον, αυτό που προτείνουµε εδώ πέρα εµείς σαν παράταξη είναι να γίνει µία 

συνάντηση, γιατί το θέµα αφορά όλα τα σωµατεία του ∆ήµου Πειραιά, να γίνει µία 

συνάντηση και µε τα άλλα τα σωµατεία, και να πάµε σε µία στάση εργασίας και µία 

συγκέντρωση έξω από το δηµαρχείο µε θέµα τις ιδιωτικοποιήσεις στον ∆ήµο 

Πειραιά. Έχουµε τη συνέχιση µε την καθαριότητα στον ΟΠΑΝ, έχουµε τον 

ηλεκτροφωτισµό, έχουµε τις πλατείες, τα γκαζόν, κ.λπ., που δεν τα ξέραµε, και τώρα 

αυτό µε τη συνέχιση του Πρασίνου. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουµε µία δουλεία προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Θα δοθούν οι Υπηρεσίες µας, και δεν θα το πάρουµε 

χαµπάρι. 
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Και αν στις συνελεύσεις καθόµαστε και κουβεντιάζαµε τα προβλήµατα του χώρου, 

και οι «διευθυντάδες» και οι προϊστάµενοι θα ήξεραν ότι όταν τους έρχεται ένα 

αντίστοιχο χαρτί, στο πρώτο, πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να 

απευθυνθούν στο σωµατείο τους, γιατί η Υπηρεσία τους θα πάει να βουλιάξει. 

Όπως και οι προϊστάµενοι. ∆εν νοµίζω οι προϊστάµενοι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι 

κάτι συµβαίνει. Θα έπρεπε ο ∆ρίτσας, αν είναι µέλος του σωµατείου µας, αν ήταν 

ευαισθητοποιηµένος όλα αυτά τα χρόνια πάνω στα προβλήµατα της Υπηρεσίας του, 

γιατί τώρα διώχνουν, µάλλον ιδιωτικοποιούν την Υπηρεσία του, κάποια στιγµή θα 

τον πάρουν και αυτόν από εκεί, θα τον πάνε κάπου αλλού και ιστορίες. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μείνε σε αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, µένω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όσον αφορά τον ∆ρίτσα, άκου, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι επειδή 

και ο Κώστας δεν το ξέρει, σε συναντήσεις του συνεχόµενες µε τον δήµαρχο έχει 

σκοτωθεί, τον έχει βρίσει ο Γενικός, ο ∆ήµαρχος, γιατί τους έχει ενοχλήσει 

συνεχόµενα...  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... για να του φέρουν κόσµο, τον οποίον 

κόσµο τον γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά να σου πω κάτι; Ο ∆ρίτσας και ο κάθε ∆ρίτσας δεν 

έχει έρθει, να σου πω κάτι, ο ∆ρίτσας και ο κάθε ∆ρίτσας δεν έχει έρθει στο 

σωµατείο και να πει ότι, ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, εδώ; Ξέρεις κάτι, Κώστα, Βούλα, 

Γιάννη, Παναγιώτη; Έχουµε... Πότε; Συγνώµη, πότε συγκεκριµένα φέρατε και να 

πείτε ότι ξέρετε κάτι; Εγώ σήµερα που είµαι στο Πράσινο θα µιλήσω και θα πω για τα 

προβλήµατα του πράσινου. ∆εν δίνουν ΜΑΠ, δεν έχουµε προσωπικό, το έδωσαν 

αυτό σε ιδιώτη, το έκαναν αυτό, το έκαναν το άλλο. Στην καθαριότητα, έγινε χαµός 

µέσα στο γκαράζ. Άρχισαν και τα µαζεύουν εκεί πέρα µε αυτήν την κινητοποίηση 

που έγινε. Λοιπόν πότε ήρθατε, ρε παιδιά; Πότε; Αυτά. 

Λοιπόν, πρόταση η δική µου είναι αυτή. 

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

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να γραφούν κιόλας αυτή τη φορά γιατί εγώ είπα να τα πούµε... Να 

καταλάβω κάτι. Η προµήθεια είναι ιδιωτικοποίηση; Να καταλάβω, δηλαδή, εξηγήστε 

µου ,είναι ιδιωτικοποίηση; Εσύ που είσαι στις προµήθειες. Η προµήθεια υδραυλικών 

και αυτόµατου ποτίσµατος. Μπαίνει. Το φέρνει, το στήνει. Αυτό γίνεται, αυτό, µισό 

λεπτό, µισό λεπτό, οι θείοι µου, αυτό µου λέτε, για το αυτόµατο πότισµα και την 

τοποθέτηση γκαζόν. Οι θείοι µου ήταν στον ∆ήµο Κερατσινίου επί Σαράφογλου και 
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πήγαινε ο Μπετσετάκης, τότε, καλή του ώρα, τους έστηνε το αυτόµατο πότισµα πριν 

το πάρει το ΥΠΕΧΩ∆Ε τη νησίδα της Σαλαµίνος και πήγαιναν µετά οι υδραυλικοί του 

∆ήµου, οι θείοι µου και το συντηρούσαν. Αυτό γίνεται και τώρα. Όταν χαλάσει κάτι 

στο αυτόµατο πότισµα, πάνε δικοί µας, παιδιά δικά µας που έχουν γνώση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα τη συντήρηση  την έχουµε εµείς. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μπράβο. Στο γκαζόν έρχεται ο άλλος, ξεδιπλώνει το γκαζόν που είναι 

50µ. σε τόνους, το ξεδιπλώνει, περνάει, βάζει τα συστατικά από κάτω, το περνάει, 

έχει την επίβλεψη για τρεις µήνες πρώτους, κάνει τα δύο πρώτα κουρέµατα και µετά 

τον παραλαµβάνουµε εµείς και τον κουρεύουµε. Ποια ιδιωτικοποίηση µιλάµε σε αυτά 

τα πράγµατα; Να καταλάβω. Όταν στο Βελόνι που λέµε να πάµε στον δήµαρχο και 

να ζητήσουµε βελόνι από τον δήµαρχο να µας αγοράσει, όταν φτάσαµε στο σηµείο 

να θέλουµε να ανέβουν κάποιοι συνάδελφοι στο καλαθοφόρο και πήραν µπόνους 

για να ανέβουν, γιατί δεν ανέβαινε κανένας, γιατί µιλάµε, παιδιά; Για τι συζητάµε; Και 

µετά ήθελαν όλοι να ανέβουν όταν εγώ µε τον Κώστα ξεσκιστήκαµε και τρέχαµε 

δεξιά και αριστερά να πάρουµε το επικίνδυνο και µετά βρέθηκαν όλοι και ήθελαν να 

ανέβουν; Εντάξει; Μισό λεπτό. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το καταλάβαµε, λοιπόν; ∆εν υπάρχουν, δεν, δηλαδή ποια είναι η 

ιδιωτικοποίηση; Για να καταλάβω. Ιδιωτικοποίηση είναι να δώσεις ένα κοµµάτι 

µόνιµα, για 50 χρόνια, 60, 70, και να απολύσεις κόσµος. Όταν γυρνάς και λες 100 

χρόνια έδωσαν το Καραϊσκάκη, 99, µπορεί να το δώσει, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ανά 

5ετία, ο ∆ήµος Ν. Φαλήρου, όχι, ο ∆ήµος Γλυφάδας, εντάξει; Τα δίνει σε ιδιώτη, του 

τα συντηρεί όλα και έχει κρατήσει τους 10 υπαλλήλους, δεν τους έχει απολύσει, δεν 

τους έχει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς δεν θέλουµε να κρατήσουµε 10, θέλουµε να τους κάνουµε 40. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αφού δεν µας επιτρέπουν να κάνουµε, Κώστα µου, προσλήψεις. Και 

αυτό που έγινε, µισό λεπτό, να ξεκαθαρίσω κάτι, και αυτό που έγινε µε το Πράσινο, 

πιο πολύ µπήκε η Ανάσταση και ο Προφ. Ηλίας, γιατί εκεί πέρα ήταν και οι 

συγχωρεµένες ο ∆ικαίος δύο φορές στα δικαστήρια και άλλες τρεις φορές η Μαρία 

γιατί πήραν φωτιά και ήταν υπεύθυνη εκείνη, µε τα καντηλάκια και τους έτρεχαν στα 

δικαστήρια, και για κανέναν άλλον λόγο. Και ήταν για εξάµηνο. Αν αυτό θεωρείται 

ιδιωτικοποίηση, όλοι είµαστε ιδιωτικοποιηµένοι τότε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κλείνοντας εγώ θα το ξαναπώ. Εµείς δεν ήρθαµε ούτε να κερδίσουµε 

εντυπώσεις, ούτε να λέµε, Σταυρούλα, για να λέµε. Εγώ σε άκουσα προσεκτικά, θα 

µε ακούσεις και εσύ προσεκτικά. Ο σύλλογος εκπροσωπείται από τα όργανα που 

έχει. Ποια είναι τα όργανα; Ο πρόεδρος. όταν δεν είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, 

ο γραµµατέας και ο ταµίας. Όσες συναντήσεις έχουµε κάνει µε τον δήµαρχο, θα 

πηγαίνει έτσι ο σύλλογος. Αυτοί που πρέπει να τους εκπροσωπήσουν. Ούτε 

πρόκειται να... εσύ είσαι µία µειοψηφία. ∆εν συµµετέχεις στο Προεδρείο, δεν 

µπορείς να είσαι στο Προεδρείο. 

Από εκεί και πέρα, το λοιπόν, για να γνωρίζεις, για άλλη µια φορά, γιατί στο ξαναλέω 

ότι δεν ερχόµαστε για να κερδίσουµε εντυπώσεις, οκτάµηνα έχουµε κερδίσει, έχουµε 

βάλει για την καθαριότητα. Οκτάµηνα έχουµε βάλει για τους Κήπους. Οκτάµηνα 

έχουµε πάρει όπου µπορούµε, ζητάµε προσωπικό, συνέχεια. Αν δεν τα γνωρίζεις, 

φρόντισε να τα γνωρίζεις. Από εκεί και πέρα δεν θα ξανάρθουµε ποτέ για να 

δηµιουργούµε εντυπώσεις. Ούτε το ανεβάζουµε εµείς, όπως µου έχεις πει, γιατί δεν 

το ανεβάζεις για να βλέπουν οι εργαζόµενοι, ούτε θα πούµε ότι έγινε σκοτωµός 

Παρασκευή-Σαββάτο για να αποσύρουµε το θέµα από... δεν τα κάνουµε εµείς αυτά. 

Εσείς που, στο έχω ξαναπεί, είστε 40, για να γίνετε 45 ανεβάζετε τα περισσότερα, 

ό,τι θέλετε, για να δείξετε ότι κάτι κάνετε. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν πάρα, πάρα 

πολύ καλά το τι κάνουµε εµείς εδώ. Και θα το ξαναδεί και στις εκλογές, πόση 

τεράστια διαφορά θα είναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, από τη στιγµή που το συµβούλιο... 

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

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, θα απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα απαντήσεις µετά, όταν θα πάρεις τον λόγο. Τον λόγο έχει ο κ. 

Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και για να ξεκαθαρίσουµε κάτι, επειδή το έχω ξεκαθαρίσει σε όλους 

τους συναδέλφους στους Κήπους ειδικά, από προχθές που συζητάγαµε, σαν 

συνδικαλιστής είµαι ενάντια στο να δίνονται σε ιδιώτη. Σαν άτοµο που ζω στην 

Υπηρεσία 30 χρόνια µέσα και ξέρω τα προβλήµατά µας, παιδιά, συγνώµη, ήµουν 

υπέρ, και δεν ντρέποµαι να το πω και θα το λέω παντού και το ξέρουν όλοι αυτό το 

πράγµα. Σαν συνδικαλιστής είµαι ενάντια. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Από τη στιγµή που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει δύο 

παρατάξεις, θα πρέπει στις συναντήσεις µε τον δήµαρχο να είναι και η δεύτερη 

παράταξη και αν είχε και τρίτη, να ήταν και η τρίτη παράταξη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνεις λάθος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και θα πρέπει, ναι, και να υπάρχει και ενηµέρωση... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνεις λάθος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...γιατί την Παρασκευή αρνήθηκες να µε ενηµερώσεις, µου είπες 

θα τα µάθεις την Τρίτη.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο γράφω εδώ. Εδώ στο γράφω, στο χαρτάκι, στο e-mail. Για 

ιδιωτικοποίηση στο Πράσινο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...θα µάθεις την Τρίτη...σε ρώτησα; Μία λεξούλα είναι, ναι, τι 

ακριβώς συµβαίνει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ψάξε και βρες. Ψάξε και βρες. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, το ψάξε και βρες είναι σε ειδοποιώ, σε ενηµερώνω και τη 

∆ευτέρα που έχουµε συνάντηση µε το Πράσινο να είσαι και εσύ εκεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ψάξε και βρες, όπως... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι είναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι λέει; ∆εν άκουσα.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πού τα λέει όλα αυτά που λέει η Βούλα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα λέω; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ερχόµαστε εδώ για να ενηµερωθούµε. Τότε ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, όταν υπάρχει κάτι έκτακτο, όταν υπάρχει κάτι 

σοβαρό... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γι’ αυτό σας φώναξα και ενηµέρωση σας κάνω. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... στη συνάντηση να είµαστε και εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποτέ δεν θα είστε εσείς γιατί εκπροσωπεί τον σύλλογο ο πρόεδρος, ο 

γραµµατέας, το Προεδρείο. Το Προεδρείο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν υπάρχει και δεύτερη παράταξη µε διαφορετική άποψη, 

πρέπει να ... . 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το Προεδρείο, βρες µου στο Καταστατικό ότι πρέπει να συµµετέχεις 

και εσύ. Όταν θα µου το βρεις, θα συµµετέχεις. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ωραία, εντάξει, πέρα από αυτό. 

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

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συνάδελφοι, ακούστε, προέκυψε ένα θέµα. Τώρα στο τέλος θα 

βρεθούµε και απολογούµενοι. Προέκυψε ένα θέµα και φέραµε έκτακτο ∆.Σ.. 

Προέκυψε ένα θέµα, κινηθήκαµε τάχιστα, τάχιστα, για να υπάρξουν κινητοποιήσεις, 

για να υπάρξουν οτιδήποτε διαδικασίες χρειάζονται. Και είµαστε εδώ πέρα τώρα για 

να απολογούµαστε κιόλας γιατί δεν ενηµερώσαµε. Έχετε ενηµερωθεί και αυτή η 

συνάντηση γίνεται εδώ πέρα για να ενηµερωθούµε. Λοιπόν, το θέµα, όµως, το θέµα, 

όµως, επιλύθηκε και επιλύθηκε από το Προεδρείο µε κινήσεις του Προεδρείου, 

εντάξει; Το θέµα επιλύθηκε για την ώρα. Και ελπίζω και για πάντα. Τώρα, να 

βρισκόµαστε απολογούµενοι κιόλας γιατί επιλύσαµε το θέµα ή δεν κάναµε, κάναµε 

κάποιες ενέργειες, κ.λπ., αυτά δεν είναι σοβαρότητα, πιστεύω. Ένα αυτό. 

∆εύτερον, η Υπηρεσία, η ∆ιεύθυνση Πρασίνου έχει ένα χρόνιο πρόβληµα έλλειψης 

προσωπικού. Έχει να πάρει προσωπικό µόνιµο πάρα πολλά χρόνια, λόγω των 

µνηµονίων, λόγω πολλών καταστάσεων. Το προσωπικό εκεί είναι γερασµένο. 

Κάποιοι άνθρωποι στις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, είτε είναι διευθυντής, είτε 

προϊστάµενος, µε την πίεση κάποιων πραγµάτων προσπαθούν να πετάξουν κάποια 

µπαλάκια από πάνω τους. Και κάποιες ευθύνες. Εντάξει;  

Εµείς εδώ δεν είµαστε εδώ πέρα ούτε να κρίνουµε τον διευθυντή, ούτε να κρίνουµε 

τον προϊστάµενο. Εµείς είµαστε εδώ πέρα για να επιλύουµε κάποια θέµατα και 

κάποια προβλήµατα. Εµείς ζητάµε, λοιπόν, µη ιδιωτικοποίηση, γιατί είναι 

ιδιωτικοποίηση αυτή που γίνεται και µην λέµε τώρα το µπαλάκι δεν είναι, το παίρνει 

ο ιδιώτης για πέντε µήνες, για δέκα µήνες, για έναν χρόνο. Είναι ιδιωτικοποίηση.  

Λοιπόν, εµείς είµαστε εδώ για µη ιδιωτικοποίηση Υπηρεσιών που τα έχει ο ∆ήµος 

Πειραιά, και για να ζητήσουµε την κάλυψη στην έλλειψη προσωπικού. Απλά 

πράγµατα. Και στη συνάντηση αυτή που τέθηκε και έγινε χθες, είπαµε στους 

εργαζόµενους εκεί είναι κατανοητό, γνωρίζουµε την έλλειψη προσωπικού, 

γνωρίζουµε το γερασµένο προσωπικό, γνωρίζουµε τις προσπάθειες που γίνονται 

από τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου, από όλους µας. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουµε 

είναι να αντισταθούµε, να βάλουµε ένα χέρι παραπάνω, να αντισταθούµε στην 

παραχώρηση Υπηρεσιών προς τους ιδιώτες, µε ιδία µέσα και να ζητήσουµε να 
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επιβάλλουµε να γίνει πρόσληψη προσωπικού. Και αυτό κάνουµε. Αυτή είναι η 

στόχευσή µας. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λύεται η Συνεδρίαση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έκανα µία πρόταση. Συγνώµη. ∆εν λύεται. Έκανα µία πρόταση. 

Να πάµε µε τα άλλα σωµατεία µαζί για µία κοινή στάση εργασίας για τις 

ιδιωτικοποιήσεις στον ∆ήµο Πειραιά, και συνάντηση µε τον δήµαρχο. Εκείνη την ίδια 

µέρα. Για τα προβλήµατα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, εµείς κάναµε την πρόταση εδώ πέρα να ψηφίσετε και 

σαν σωµατείο, ναι, εµείς να καλέσουµε τα άλλα σωµατεία του χώρου µας γι’ αυτό το 

πράγµα. Είναι εργαζόµενοι ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λύεται η Συνεδρίαση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη, δεν απαντάς, Κώστα. Ωραία. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


