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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21.09.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για 

τις ανάγκες του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2
ο : Συζήτηση και ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που προγραμματίζεται 

από την ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 : Ενημέρωση  Δ.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου μας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στις 17/09/2018 για το 11Ο θέμα :  

ΘΕΜΑ 11
ο
:  «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της ενεργειακής 

αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 

χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά, 

επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση 

της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των 

σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών». 

   Εισηγητής : Προέδρος Γαλάνης Κων/νος  

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Ενημέρωση Δ.Σ. για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Εργαζομένων  των ΟΤΑ. 

Εισηγητής : Προέδρος Γαλάνης Κων/νος  
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ΘΕΜΑ 4
ο:  Ενημέρωση Δ.Σ. για την δικαστική διεκδίκηση  των επιδομάτων Δώρων 

Χριστ/νων - Πάσχα & επιδόματος αδείας παρελθόντων ετών (2018, 2017 
και 2016). 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 21/09/2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:40μ.μ. στα 

γραφεία του Συλλόγου μας έχουμε καλέσει για ένα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Παρόντες είναι, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Ιωάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απουσιάζει, Κοντογιάννη Δικαία, είναι 

στο δρόμο, απουσιάζει, Παυλάκος Παναγιώτης, απουσιάζει, Κισαπίδης 

Κωνσταντίνος, απουσιάζει, Αργυροπούλου Σταυρούλα, απουσιάζει, Μπαΐρα Μαρία, 

παρούσα. Άρα, είμαστε βάσει του Καταστατικού μας έξι, μπορούμε να συνεχίσουμε 

τη συζήτηση. 

Πριν πάμε στα θέματα της Η.Δ. για το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψαν 

άλλα δύο θεματάκια που ήταν εδώ που δεν είναι σημαντικά, αλλά είναι λειτουργικά, 

τα οποία αφού γίνεται, να τα συζητήσουμε. 

 

1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να το συζητήσουμε; Εισάγεται και θα γίνει συζήτηση στο 

Σώμα. 

 

2
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που προγραμματίζεται από την 

ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε σύμφωνοι να συζητηθεί. Εισάγεται και αυτό. 
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1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε, το 1ο θέμα. Εισηγητής είναι ο ταμίας του συλλόγου κ. 

Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Γεια σας. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι στη λειτουργία του 

συλλόγου προκύπτουν κάποια έξοδα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και 

γι’ αυτό θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα ταμείο με μετρητά για να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε. Θα αναφέρω στο σημείο αυτό ότι πριν μερικές μέρες με τον 

πρόεδρο που πήγαμε και κάναμε τη διαδικασία στο Πρωτοδικείο και κάτω στη 

Σκουζέ για να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία στην τράπεζα χρειάστηκαν να γίνουν 

κάποια έξοδα, κάποια χαρτόσημα, μεγαρόσημα, πώς τα λένε εκεί πέρα. Τα χρήματα 

αυτά τα κάλυψα εγώ, ήταν 13,00€ και τα κλειδιά τα οποία δημιουργήθηκαν, είναι 

κάποια θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ταμείο να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Γι’ αυτό η πρότασή μας είναι να 

δημιουργηθεί το ταμείο αυτό εδώ με τα χρήματα τα οποία σας αναφέραμε. Γι’ αυτό 

σας ζητάω να το ψηφίσετε το θέμα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι. Ταμείο άλλο δεν πρόκειται να δημιουργηθεί. Και ούτε 

μπορεί να δημιουργηθεί και ούτε προβλέπεται να δημιουργηθεί. Θα υπάρξει, θα έχει 

ο ταμίας την ευχέρεια να υπάρχει ένα ποσό μετρητών με κάποια ανάληψη όπως 

φέραμε το θέμα τώρα, τα 400,00€, ανάληψη μετρητών, τα οποία θα διαχειρίζεται ο 

ταμίας για τις έκτακτες ανάγκες. Ταμείο δεν υπάρχει. Να ξέρουμε τι λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έκανε λάθος στη διατύπωση.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, είναι βασικό. Θέλουμε, λοιπόν, ένα ποσό μετρητών για να 

τρέχει... οπότε θα υπάρχει ανάληψη μετρητών για τις έκτακτες ανάγκες που 

εμπίπτουν στο... για τα μικροέξοδα του συλλόγου. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφίζουμε; Συμφωνούμε; Και οι έξι συμφωνούμε. 400,00€. 
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2
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που προγραμματίζεται από την 

ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας που έγινε την Τετάρτη, 

είχαμε καλέσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας και άλλες Ομοσπονδίες του 

Δημοσίου το οποίο έβγαλε και δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία μας γι’ αυτό, που λέει 

επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα να 

εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο των ανθυγιεινών και μας έχουν δώσει 

διορία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, άρα, το λοιπόν, όλοι όπως γνωρίζετε πέρυσι 

είχε δημιουργηθεί μία επιτροπή για να επανεξετάσει το ανθυγιεινό και τις ειδικότητες 

που το παίρνουν. Αυτοί το έχουν βγάλει το πόρισμά τους αλλά έχει κρατηθεί μέχρι 

τώρα σαν επτασφράγιστο μυστικό. Όμως από διαρροές που έχει γίνει πάμε για 

περικοπές σε πολλές ειδικότητες. Και έτσι με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας 

γίνεται 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 3 Οκτωβρίου το οποίο θα πρέπει να 

είμαστε δυναμικά το παρόν να δώσουμε επάνω στην απεργία, θα φτιάξουμε και 

πανό, και θα συμμετάσχουμε στην πορεία.  

Αυτήν την ενημέρωση ήθελα να κάνω. Και μετά αν δεν ..., θα συνεχιστούν οι 

απεργιακές κινητοποιήσεις, όχι αμέσως, θα πρέπει τα όργανα να αποφασίσουν, να 

κάνουν, γιατί δεν βλέπω να τελειώνει αυτό το πράγμα μπαμ και έξω. Αυτό είναι 

προειδοποιητική για να το καταλάβει και ο υπουργός και το διοικητικής, όσοι 

εμπλέκονται με λίγα λόγια στο ανθυγιεινό.  

Πάμε τώρα παρακάτω, στα θέματα Η.Δ.. Αυτά ήταν τα θέματα Εκτός Ημερήσιας. 

 

1
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης Γεώργιος, ο γραμματέας του συλλόγου. 

Προσήλθε στο Σώμα και η κα Κοντογιάννη Δικαία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε άλλες δύο 

νέες εγγραφές στον σύλλογό μας. Είναι ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, και η κα 

Φωτιάδου Μαρία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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2
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου μας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στις 17/09/2018 για το 11
Ο
 θέμα:  «Έγκριση της σκοπιμότητας και 

της βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart 

Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά, επιλογή του βέλτιστου 

τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της 

προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης 

των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως είπα και προηγουμένως ο σύλλογός μας έλαβε δυναμικά παρόν 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμαστε παρόντες εγώ, ο κ. Κούβαρης, ο κ. Καπετανάκος, 

ο κ. Φερεντίνος, ο κ. Καλογερόγιαννης, τη Δευτέρα στις δύο και δέκα έλαβα ένα 

τηλέφωνο ότι λέει ότι πάει για ιδιωτικοποίηση ο ηλεκτροφωτισμός. Άρχισα και ήρθα 

εδώ στο σύλλογο μαζί με τον κ. Φερεντίνο και πήραμε αμέσως τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης για να τα βρούμε. 

Εμείς τι ψάχναμε; Ψάχναμε για παραχώρηση σε ιδιώτη. Όπως είδατε και σας 

διάβασα το θέμα το 11ο είναι πολύ έξυπνο πώς το είχαν βάλει. Δηλαδή τι λέει; Το 

ξαναδιαβάζω, προσέξτε το: Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της 

ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο 

Δήμο Πειραιά, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής 

επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών 

διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

Δεν λέει τίποτα καθαρά ότι... τίποτα δεν λέει καθαρά. Εγώ πάντως δεν το κατάλαβα 

ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Από εκεί και πέρα, το λοιπόν, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι 

είναι αυτό το θέμα, ότι για ποιο θέμα γίνεται αυτό, είχε πάει η ώρα τρεισήμισι. 

Μίλησα με τον εισηγητή του θέματος, όπως καταλαβαίνετε αφού είναι από τη 

Διεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού εισηγητής θα είναι και κάποιος 

παράγοντας διοικητικός συνάδελφός μας. Υπηρεσιακός παράγοντας.  

Μίλησα με τον κ. Πορίχη ο οποίος κ. Πορίχης, όμως, είναι διευθυντής του 

Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού, έχει και μία διπλή ιδιότητα, είναι και αντιπρόεδρος 

στο Σωματείο Μονίμων και Αορίστου Χρόνου. Ο οποίος με λίγα λόγια μας είπε ότι 

είναι για καλό αυτό που γίνεται, θα σας πω, βεβαίως, το ένα μέρος είναι για καλό, 
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και να το δώσουμε σε ιδιώτη για 12 χρόνια και έτσι οι δικοί μας δεν θα έχουν και θα 

τους απορροφήσουμε αλλού και πάει λέγοντας. 

Εγώ μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα άρχισα και ενημέρωνα τα μέλη του Δ.Σ. και 

περιμένω να ξεκινήσει, ήδη έχει πάει τέσσερις η ώρα και ξεκινήσαμε στις τέσσερις η 

ώρα επάνω στο Δ.Σ., στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, λοιπόν, ήρθε το θέμα 11ο, και 

είχε έρθει η εταιρεία και έκανε μία παρουσίαση η εταιρεία η ιδιωτική. Με λίγα λόγια, 

γιατί θα μιλήσουν και άλλοι, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, με λίγα λόγια τι μας είπε η 

ιδιωτική εταιρεία;  Ή μάλλον, πριν μας πει η ιδιωτική εταιρεία, συμφωνήσαμε όλοι 

ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο φωτισμός, να γίνουν σε τύπου LED γιατί 

εξοικονομούμε, όλοι γνωρίζουμε ότι οι καινούριοι λαμπτήρες που μπαίνουν δεν είναι 

τόσο πολύ κοστοβόροι και έτσι εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε καλύτερα ποιότητα 

στο φως, γίνεται πιο αποδοτική, και πάει λέγοντας. Όλοι είμαστε υπέρ σε αυτό το 

πράγμα απ’ ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κανένας. 

Όμως, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε τα μηχανήματα να γίνουν βρήκαμε και 

εμείς μία εταιρεία η οποία αυτή εξειδικεύεται σε αυτά τα πράγματα και θα αναλάβει 

να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Θα αντικαταστήσει δηλαδή όλους τους λαμπτήρες μας, 

θα βάλει γιατί χρειάζονται και κάποια... δεν ξέρω τώρα πώς γίνονται, δεν είμαι 

ηλεκτρολόγος, πέρα από τα φωτιστικά σώματα και κάποια δεξιά και αριστερά που 

μπαίνουν ειδικοί λαμπτήρες που μπαίνουν και κουμπώνουν, κάποιοι ενισχυτές που 

είναι, αυτά θα υπάρχει μία μονάδα σταθερή που θα βλέπουμε αν έχει καεί ή δεν έχει 

καεί. Θα υπάρχει τηλεματική, και κάποια τέτοια πράγματα. 

Εμείς σε όλα αυτά είμαστε σύμφωνοι. Αυτό όμως που μας είπε που μας έκανε 

ανάλυση η ιδιωτική εταιρεία είναι ότι υπάρχουν τρία είδη χρηματοδότησης. Ή το 

φτιάχνει ο δήμος μόνος του, χρηματοδοτείται αν χρηματοδοτηθεί, αν έχει αυτή τη 

δυνατότητα και του δώσει από το Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτή τη δυνατότητα 

δεν την έχει γιατί δεν τους δίνει κανένας τίποτα. 

Δεύτερον, αν βάλει κάποια ιδιωτική εταιρεία και πληρώσει η ιδιωτική εταιρεία και να 

αναλάβει το κόστος, την επισκευή και το κόστος συντήρησης ο δήμος και η τρίτη 

είναι να τα αναλάβει όλα αυτή. Εμάς η διαφωνία μας η μεγάλη είναι γνωρίζοντας ότι 

δεν υπάρχει προσωπικό, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε την τεχνογνωσία αυτή, εμάς 

ήταν το επιπλέον και αρχίζαμε και φωνάζαμε, ότι πάμε να δώσουμε για 12 χρόνια, 

που μας παρουσίασε αυτός τη μελέτη του, ότι θα τα αναλάβει όλα, την επισκευή και 

τη συντήρηση όλου του δικτύου και την παρακολούθηση των λαμπτήρων, 12 χρόνια, 

αυτός θα πληρώνεται από την εξοικονόμηση, δηλαδή, το πρόγραμμα ότι θα 
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πληρώνεται ο ιδιώτης από την εξοικονόμηση, πόσο πληρώναμε στη ΔΕΗ πριν; 500 

δραχμές, λέω. Πόσο θα πληρώσουμε τώρα; 200. 200, άρα έχουμε ένα κέρδος 300. 

Θα παίρνει τα 200 αυτός, χοντρικά σας τα λέω για να τα καταλάβετε, τα 100 θα 

μένουν στον δήμο. Αλά αυτό θα γίνεται για 12 χρόνια. 

Βεβαίως και ο ιδιώτης που δουλεύει θα πρέπει να πληρωθεί. Δεν είπαμε εμείς. 

Όμως, δεν θα πρέπει να καταργήσουμε και την Υπηρεσία που έχει ειδικότητα 

εναερίτες και άλλες ειδικότητες. Εμείς τι είπαμε; Να πάρουμε όλη αυτήν την 

τεχνογνωσία αφού ολοκληρωθεί το έργο, να την πάρουμε εμείς και να είμαστε 

αρμόδιοι, -προσέρχεται στο Σώμα ο κ. Καραμολέγκος- να είμαστε εμείς αρμόδιοι 

για την υλοποίηση και της επισκευής και της συντήρησης. Εκεί ήταν η κόντρα μας η 

μεγάλη, εκεί ειπώθηκαν κάποια πράγματα, άλλοτε σκληρά και άλλοτε μη σκληρά. 

Πιστεύαμε ότι θα το αποσύρουν και ζητήσαμε, το πιο σημαντικό, ζητήσαμε την 

απόσυρση του θέματος μέχρι να ενημερωθούμε. 

Ο δήμαρχος απήχε, δεν ήταν, είχε πάει για μία βράβευση και ήρθε ... πίσω 

γνωρίζοντας ότι γίνεται ένας κακός χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος 

ήταν θετικός να ενημερωθούμε, αλλά πέρασε το θέμα και εγκρίθηκε το θέμα. 

Εγκρίθηκε όμως το θέμα για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. Είναι ανοιχτοί, 

θα πει και ο κ. Κούβαρης κάποια πράγματα, και συζητάμε ήδη να μην 

πραγματοποιηθεί το πρώτο που σας είπα, ότι να τα πάρει όλα για 12 χρόνια ο 

ιδιώτης και την επισκευή και τη συντήρηση, και βρισκόμαστε σε μία τέτοια διαδικασία.  

Αυτά είχα να πω εγώ. Μπορεί να μου συμπληρώσει και ο... τον λόγο παίρνει ο κ. 

Κούβαρης και μετά αν θέλει και ο κ. Καπετανάκος και όποιος ήταν επάνω. Σας 

ευχαριστώ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είμαι ο Γιώργος Κούβαρης. Κ.κ. συνάδελφοι, οι καιροί είναι δύσκολοι. 

Είναι δύσκολοι και θα έλεγα μπορεί να είναι και αφελείς, μπορεί να είναι και πονηροί. 

Ήρθε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν το 11ο θέμα της 17/09/2018, που 

αφορούσε την αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού της πόλης μας 

και τον εκσυγχρονισμό των λαμπτήρων με τύπου LED. Τη χρηματοδότηση, κάτι που 

και εμείς σαν εργαζόμενοι αλλά και σαν δημότες του Πειραιά είμαστε σύμφωνοι για 

τον εκσυγχρονισμό των λαμπτήρων. Ούτως ή άλλως αυτό προβλεπόταν από τον 

Ν.3855/2010, και προβλέπεται σε αυτόν τον νόμο και έπρεπε να είχε επιβληθεί και 

να είχε προχωρήσει η διαδικασία των διαγωνισμών με λάμπες τύπου LED 

τελευταίας τεχνολογίας από το 2010 και μετά, και μάλιστα στον νόμο αυτόν, στο 
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Άρθρο 8 αναφέρει μέσα ότι αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές, δεν μπορούν 

κιόλας να ενταλματοποιηθούν οι προμήθειες και να μην πληρωθούν οι προμηθευτές. 

Έχουμε μείνει πίσω σε κάποιους διαγωνισμούς όπως και αυτή τη στιγμή δεν έχουν 

κάποιες λάμπες το Ηλεκτρολογικό. Χρειάστηκε να γίνει μία μελέτη την οποία πάνω-

κάτω την παρουσίασε ο πρόεδρος, σας την είπε ο πρόεδρος, μόνο που σε αυτήν 

την οικονομο-τεχνική μελέτη δεν έλαβαν υπόψη τους έναν σημαντικό παράγοντα 

που έπρεπε να εκληφθεί. Μάλλον τον έλαβαν αλλά το έλαβαν με λάθος τρόπο. Το 

ότι ο παράγοντας των συναδέλφων μας, παράγοντας των συναδέλφων μας την 

οποία έβαλαν στο δεύτερο πρόγραμμα, αρνητικό, και θεώρησαν σωστό στη μελέτη 

αυτή η οποία δεν είναι οριστική μελέτη, θα το διευκρινίσουμε αυτό, δεν 

παρουσιάζονται κάποια σοβαρά θέματα. Μάλλον παρουσιάζονται κάποια σοβαρά 

θέματα. Στα οποία είμαστε κάθετοι, αντίθετοι και δεν δεχόμαστε συζήτηση επί αυτού. 

Είναι η παραχώρηση αρμοδιοτήτων και για κάποιους κατάργηση και κατάργηση 

είναι, βεβαίως είναι και κατάργηση, συναδέλφων. Και θέσεων.  

Καταστήσαμε σαφές από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε υπέρ της αναβάθμισης του 

ηλεκτροφωτισμού της πόλης, υπέρ της χρηματοδότησης της παρουσίασης της 

χρηματοδότησης από τη Δημοτική Αρχή, είναι μία έξυπνη χρηματοδότηση 

μπορούμε να πούμε που θα επιφέρει και εδώ στον Δήμο Πειραιά. Δεν έχουμε 

πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, δεν 

μας απασχολεί κιόλας αυτό. Μας απασχολεί, βέβαια, δεν μας απασχολεί, μας 

απασχολεί αλλά είναι από την εξοικονόμηση της ενέργειας που θα γίνει. Από την 

εξοικονόμηση της ενέργειας. Εμείς είμαστε υπέρ της εξοικονόμησης της ενέργειας, 

υπέρ της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στον Πειραιά. Καταστήσαμε όμως 

σαφές ότι είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση της επισκευής και της συντήρησης 

του ηλεκτροφωτισμού του Πειραιά και είμαστε, και βέβαια, υπέρ της παραχώρησης 

της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας προς τους συναδέλφους που θα επιφέρει 

αυτή όλη η διαδικασία. Γιατί αυτά τα σώματα δεν θα απλά λαμπτήρες, θα 

ενσωματώνουν διάφορες έξυπνες εφαρμογές όπως wi-fi, μέσα, μετρήσεις ρύπων, 

και άλλα πράγματα. 

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και καταλυτική. Κάναμε, βέβαια, και κάποιες 

συναντήσεις περαιτέρω με τον πρόεδρο στο Ηλεκτρολογικό την άλλη μέρα με τον 

αντιδήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον αντιδήμαρχο δεν έχουμε κάνει θεσμικά. Με τους εργαζόμενους 

κάναμε. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι, εγώ έκανα και με τον αντιδήμαρχο. Έκανα και μία συζήτηση με 

τον αντιδήμαρχο όταν επισκέφτηκα το ηλεκτρολογικό. Δεσμεύτηκε ο αντιδήμαρχος 

ότι, στα λόγια, βέβαια, προφορικά δεν έχουμε κάνει, περιμένουμε επίσημη 

συνάντηση, είπε ο αντιδήμαρχος ότι δεν τίθεται θέμα των εργαζομένων, ότι δεν έχει 

πρόβλημα να μην παραχωρηθεί η συντήρηση, να μείνει στους εργαζόμενους αυτό. 

ζήτησα να γίνει το πέρασμα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων 

εκεί, το είδε πολύ θετικά αυτό όπως ζητήσαμε και ότι η επιβλέπουσα αρχή θα είναι ο 

εκάστοτε διευθυντής του Ηλεκτρολογικού, παράλληλα με τον αρμόδιο που έχουν 

ορίσει ως τον εποπτεύοντα για την καταμέτρηση. Εμείς θέλουμε πάντα και έναν 

υπηρεσιακό παράγοντα στην όλη διαδικασία. Και στις μετρήσεις και παντού. 

Οι θέσεις του συλλόγου είναι αυτές. Ο δήμαρχος μας έδωσε διορία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο μέχρι μία βδομάδα να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας, κ.λπ., αφού 

μελετήσουμε τη μελέτη. 

Οι απόψεις μας έγιναν σαφείς πιστεύω προς τη Δημοτική Αρχή, προς τον 

αντιδήμαρχο, τις έκανε αποδεκτές από μέρους του, αλλά αυτό δεν αρκεί, πρέπει να 

γίνει μία επίσημη συνάντηση με τον δήμαρχο, να καταγράψουμε, γιατί υπάρχουν 

ασάφειες, θέλω να σας πω, στη μελέτη που έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάει 

μέσα για μία Τεχνική Υπηρεσία, η οποία Τεχνική Υπηρεσία παρουσιάζει την ιδιωτική 

εταιρεία και δεν αναφέρεται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, είναι σαφές αυτό. 

θέλουμε κάποιες διευκρινίσεις εκεί, και βέβαια στην ολοκληρωμένη μελέτη που θα 

έρθει να συμμετέχουν στη διαβούλευση οι σύλλογοι για να μπορέσουμε να δώσουμε 

τη συγκατάθεσή μας για να κλειδώσει αυτή η προμήθεια των λαμπτήρων που μόνο 

προμήθεια μπορεί να γίνει και όχι παροχή υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήθελα να συμπληρώσω πριν φτάσουμε στο δια ταύτα που είπε και ο 

Γιώργος, εμείς όταν λάβαμε μέρος ότι συζητιέται αυτό το θέμα, που αρχίσαμε και 

φωνάζουμε εκεί πέρα, μιλούσαμε για απαξίωση της Υπηρεσίας όντως αυτό ήταν, 

απαξιώνεται η Υπηρεσία, μιλούσαμε ότι, ή μάλλον θεωρούσαμε στο μυαλό μας ότι 

αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι λαμπτήρες δεν έχουμε. Δεν έχει γίνει διαγωνισμός. 

Και ψάχναμε εμείς τώρα να βρούμε μήπως επίτηδες γίνεται αυτό το πράγμα με τους 

λαμπτήρες μήπως εκεί... Έκανα και μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με την κα Μπαΐρα που 

ευτυχώς βρίσκεται και στο Τμήμα Προμηθειών. Το τι με ενημέρωσε θα σας το πει η 

ίδια. Έχουμε εδώ πέρα αυτή τη διακήρυξη τότε που έγινε για τους λαμπτήρες, 

ακούτε, έχει γίνει διακήρυξη το 2017 τον 12ο, και θα γίνει, και θα ήταν για προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων, δηλαδή, και άλλα διάφορα, καλώδια όπως... και 
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άλλα που να μην σας αναφέρω τώρα, πίνακες, λέει, υλικά, και προβολείς LED έχουν 

βάλει, για το ’17- ’19. Και τους λέμε ότι ξεκινάει η διαδικασία και θα πρέπει να 

φέρουν προσφορές για να ξεκινήσει η διαδικασία. 

Αυτά, όμως, δεν προχώρησαν. Θα μας πει η Μαρία. Όμως εμείς εκείνη την ώρα, 

γιατί δεν ήμαστε προετοιμασμένοι για όλο το θέμα, αρχίζαν και μπαίναν στο μυαλό 

μας διάφορα πράγματα. Τώρα, το ζήτημα το μεγάλο όπως είπε ο κ. Κούβαρης ήταν 

ότι είχαν βγάλει στο παιχνίδι έξω τους εργαζόμενους, θα το έπαιρναν, θα έμπαιναν 

στο παιχνίδι μετά από 10 χρόνια, μετά από 10 χρόνια δεν ξέρουμε, και το δεύτερο, η 

ένστασή μας η μεγάλη ήταν και είναι και ακόμα θα συζητηθεί αυτό, επειδή όλο αυτό 

γίνεται με τα ανταποδοτικά τέλη, γιατί όπως γνωρίζετε ανταποδοτικά τέλη είναι 

Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού και καθαριότητας, ότι με τα 

ανταποδοτικά τέλη θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κόσμο. Μας έφεραν ότι δεν 

είχαν, ότι δεν έγινε για τον κόσμο, όμως παίρνουν τώρα 8μηνίτες, καμία 35αριά 

άτομα, η ένστασή μας αυτή ήταν, ότι θα πρέπει πλέον με τα ανταποδοτικά τέλη να 

αρχίσουν να παίρνουν κόσμο αν μπορούν μόνιμους γιατί είμαστε υπέρ της 

μονιμότητας, αλλιώς θα παίρνουν με 8μηνα. Και αυτό έχει εισακουστεί, θα δούμε 

τώρα, γιατί πολλά πράγματα έχουν εισακουστεί, τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρουμε. 

Εμείς θέλαμε να κάνουμε μία ενημέρωση, να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί αν δεν γίνει ότι 

δεν γίνει, να μην συμμετέχουν στη διαδικασία οι εργαζόμενοι μετά το πέρας των 

εργασιών της ιδιωτικής εταιρίες με τα LED και δεν πάρουν την τεχνογνωσία και δεν 

τα επισκευάζουν και δεν τα συντηρούν οι εργαζόμενοι, θα έχουμε, θα 

προχωρήσουμε σε δυνατές κινητοποιήσεις. Και οι κινητοποιήσεις οι δικές μας οι 

οποίες μπορούν να είναι, είναι να κλείσουμε τα γκαράζ, να κλείσουμε το δημαρχείο. 

Δεν πάμε να το δώσουμε για 10 χρόνια. Δεν πάμε να το δώσουμε για 12 χρόνια. Μα 

δεν είναι αυτό. Μετά από 12 χρόνια θα παίρναμε αυτήν την αρμοδιότητα. Εκεί ήταν 

που φωνάζαμε. Δεν μιλάμε μετά από 12 χρόνια. Αυτά θέλαμε να σας πούμε. Κ. 

Καπετανάκο, έχετε να πείτε τίποτα; Ναι, ο κ. Καπετανάκος. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Είμαι ο Γιάννης Καπετανάκος. Γνωστός. Με ξέρετε όλοι. Εγώ θα 

ήθελα να ρωτήσω, έχουμε προτάσεις να κάνουμε στη Δημοτική Αρχή για το θέμα 

αυτό του ηλεκτροφωτισμού; Γιατί σας λέω μπορούμε πριν κλείσουμε τον δήμο να 

τους κάνουμε και εμείς την πρότασή μας. Έχουμε και εμείς προτάσεις; Θα πρέπει να 

συζητήσουμε, λοιπόν, κάποια στιγμή και να δώσουμε τις προτάσεις μας. Μπορεί να 

γίνει το έργο, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και αυτοχρηματοδοτούμενο, από τα έσοδα 

που έχει ο δήμος να χρηματοδοτήσει σιγά-σιγά να αλλάξει τα φωτιστικά σώματα και 
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τους λαμπτήρες και το κέρδος να είναι τεράστιο για τον δήμο και όχι ένα ποσοστό 

του κέρδους που θα παίρνει ο ιδιώτης να το παραχωρεί στον δήμο. 

Δηλαδή, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως 

καταναλώνει τόσο και ένας λαμπτήρας οικονομίας LED καταναλώνει τόσο, η 

διαφορά είναι τεράστια, βέβαια, γιατί πολλές οι ώρες που καίνε οι λαμπτήρες, 

χιλιάδες λαμπτήρες, μιλάμε για 15.000 σχεδόν λαμπτήρες. Τεράστιο το κέρδος που 

θα έχει ο δήμος. Απλά θα πρέπει να πείσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να δει 

και αυτό το θέμα. Ένα πρόβλημα μεγάλο που συμβαίνει με το Δημόσιο είναι η 

πληρωμή. Οι πληρωμές. Οι πληρωμές, λοιπόν, αν συνεχίσουν να είναι με τον τρόπο 

αυτόν που γίνονται, δηλαδή να έρχεται ένας ιδιώτης να προμηθεύει τον δήμο ένα 

αντικείμενο και να πληρώνεται ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα 

τρεις φορές περισσότερο ή και περισσότερο από τρεις φορές το ποσό που 

πραγματικά θα πλήρωνε ένας ιδιώτης, δηλαδή μία λάμπα μπορεί να έχει 2,00€, ο 

δήμος θα την πληρώσει 8,00€. Γιατί να την πληρώσει 8,00€; Αυτό, λοιπόν, θα 

πρέπει η Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι δεν πρέπει να την πληρώνουμε 8,00€, να 

την πληρώνουμε 2,00€ και να την πληρώνουμε cash. Αυτά άμα δεν τα αλλάξει, άμα 

δεν αλλάξει η Δημοτική Αρχή τον τρόπο, σημαίνει ότι... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Δεν είναι στο χέρι της Δημοτικής Αρχής το 

πώς θα πληρωθεί. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Δυστυχώς τότε θα μας κάνουν ό,τι θέλουν πάντα. Δεν θα 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα το κάνουν όπως θέλουν αυτοί και ούτω καθεξής. 

Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας κάποια θλέματα 

και μετά να προχωρήσουμε με προτάσεις στη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν 

έχουμε θέματα, όμως, δεν έχουμε μία πρόταση ολοκληρωμένη, οπότε εγώ βάζω ένα 

θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θα ακουστούμε όλοι και θα βγάλουμε ένα ρεζουμέ. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Πριν ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις να έχουμε μία πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν πάμε για κινητοποιήσεις μετά. Πρώτα θα γίνουν προτάσεις. 

Ακούστε λιγάκι, εγώ έχω πάει δύο μέρες στο Ηλεκτρολογικό και έχω μιλήσει με τους 

συναδέλφους. Οι συνάδελφοι δεν είναι ούτε σε θέση να πραγματοποιήσουν όλο 

αυτό, ούτε το θέλουν να το πραγματοποιήσουν. Σας το λέω ξεκάθαρα και ωμά. Το 

σύνολο, να πραγματοποιήσουν αυτό το έργο. Όχι, όλο, αυτό το έργο. Αυτό... επειδή 

δεν θέλω να πω και από τέτοια, πάντως δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν, 
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ούτε θέλουν να το αναλάβουν. Αυτό που συζήτησα που κατάλαβα που ήταν που 

τους έδωσα θέλουν να πάρουν αμέσως μετά να τα φτιάξει η ιδιωτική εταιρεία και να 

πάει μετά να τα χειριστούν οι ίδιοι. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, θα σας πω ότι αυτό το έργο που 

προτάθηκε είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο αφορά 13.500 λαμπτήρες σε όλον τον 

Πειραιά, 13.500 σημεία. Αλλαγή σε τύπου LED το κόστος του υπερβαίνει τα 6εκατ. 

ευρώ. Γνωρίζετε ότι η ενσωμάτωση των λαμπτήρων αυτών με τη διαδικασία της 

έξυπνης, των έξυπνων εφαρμογών, το κόστος τους είναι 6εκατ. ευρώ. Ποσό 

δυσβάσταχτο για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Πειραιά το οποίο δεν μπορεί 

να σηκώσει στις πλάτες του. Η πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν γι’ 

αυτό. Ήρθαν τρεις προτάσεις οικονομοτεχνικές. Η μία ήταν για αυτοχρηματοδότηση, 

η δεύτερη ήταν για μικτή χρηματοδότηση, με δάνειο μέσω Παρακαταθηκών και 

Δανείων, κ.λπ., και η τρίτη ήταν για ανάθεση σε ιδιώτη με αποπληρωμή από την 

ενέργεια που θα διασφαλίσει ο λαμπτήρας νέας γενιάς. Που θα εξασφαλίσει. Και 

από την ενέργεια που θα διασφαλίσει ο λαμπτήρας νέας γενιάς τύπου LED θα έχει 

κέρδος και ο Δήμος Πειραιά. Εμείς δεν έχουμε ένσταση προσωπικά εγώ δεν έχω 

ένσταση στη διαδικασία της χρηματοδότησης, του πορίσματος το οποίο είναι μία 

οικονομοτεχνική μελέτη η οποία έγινε από ένα σοβαρό γραφείο μελετών πιστεύω, 

και έτσι πρέπει να είναι, ούτε μπορώ να μπω σε μία διαδικασία αμφισβήτησης 

κάποιων οικονομικών καταστάσεων. Και μου φαίνεται μία ορθολογική λύση. 

Εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα, εγώ, δηλαδή, προσωπικά, δεν έχω το πρόβλημα 

στην υλοποίηση του έργου και πώς θα πληρωθεί ο ιδιώτης. Βεβαίως, ο ιδιώτης 

εφόσον θα βάλει τους 13.500 λαμπτήρες πρέπει και αυτός από κάπου να πάρει 

λεφτά. Είναι φυσικό αυτό. Όπως παίρνουν και οι προμηθευτές τώρα που βάζουν τις 

λάμπες. 

Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι στην τρίτη πρόταση της 

οικονομοτεχνικής μελέτης η οποία πέρασε δεν εμπεριέχει μέσα τους εργαζόμενους. 

Αφαιρεί αρμοδιότητα από τους εργαζόμενους, καταργεί αρμοδιότητα από τους 

εργαζόμενους και θέσεις και παραχωρείται στον ιδιώτη. Το πρόβλημά μας εκεί 

εστιάζεται και προχωράει παραπέρα, εφόσον ο Δήμος Πειραιά εκσυγχρονίζεται. 

Πρέπει να περάσει η τεχνογνωσία και η τεχνολογία στους εργαζόμενους και να το 

διαχειριστούν το σύστημα αυτό με παράλληλα με την εποπτεία και τη μέτρηση του 

αρμόδιου, αλλά θα είναι επικεφαλής ο διευθυντής του Ηλεκτρολογικού. 
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Αυτές είναι οι προτάσεις μας, αυτές κάναμε, πιστεύω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το σκεπτικό μας είναι. Έχουμε βρει, όπως σας είπα, έχω κάνει εγώ 

στην αρμόδια αντιδήμαρχο, έχει δει κάποιες σαν πρώτη εικόνα το είπαμε, δηλαδή 

είναι αδιαπραγμάτευτο του είπαμε η παραχώρηση αρμοδιοτήτων εργαζομένων, δεν 

το συζητάμε, αυτό. Όπως του έθεσα και τα άλλα τέτοια. Είναι ένα πρώτο βήμα. 

Έγινε αποδεκτό, μου είπε ότι εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα εκεί, θα το 

συζητήσουμε. Βέβαια είναι προφορικό. Είναι ψηφισμένη η απόφαση σας 

πληροφορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση είναι ψηφισμένη για να πάμε για την ενέργεια 

διαγωνισμού. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, είναι ψηφισμένη, οπότε στη μελέτη, η μελέτη η κύρια που θα γίνει 

θα πρέπει να γίνει βάσει των διεκδικήσεων των δικών μας και των ενστάσεων επί 

αυτού. Πέραν αυτού, θα ήθελα να σας επισημάνω και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια 

δεν το πέρασα στον αντιδήμαρχο, θα το περάσω στον δήμαρχο, όμως. Θέλω να 

σας πω και εδώ εμπεριέχει τον κίνδυνο, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη η οποία 

παρουσίασαν με την ιδιωτική εταιρεία, βάθος 12ετίας, εμπεριέχει και τον κίνδυνο της 

πτώχευσης της εταιρείας. Και πρέπει εκεί να μπουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που 

να κατοχυρώνει τα κεκτημένα των εργαζομένων, να περνάει το τεχνικό υλικό 

αμέσως στον Δήμο Πειραιά και η εφαρμογής στους αμέσως εργαζόμενους. Και η 

αρμοδιότητα του ανεξάρτητου παράγοντα του εποπτεύοντα που έχουν βάλει να μπει 

να περάσει και αυτή στη Διεύθυνση σε περίπτωση πτώχευσης. Είναι πολλά και 

λεπτά σημεία τα οποία πρέπει να τα δούμε στη διαδικασία αυτή. Και πρέπει να 

λύσουμε και κάποιες ασάφειες, σας είπα, που υπάρχουν μέσα στη μελέτη, όπως 

είναι ο ρόλος των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι διαφωνίες μας στα χρονοδιαγράμματα 

πέρασης της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας και βέβαια πάνω από όλα η μη 

κατάργηση, η κράτηση, μάλλον, η συντήρηση και από τους εργαζόμενους των 

λαμπτήρων. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συμφωνώ με τους συναδέλφους, άκουσα και Γιώργο Κούβαρη και 

τον Γιάννη Καπετανάκο. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή έχει τεθεί το 

θέμα της τεχνογνωσίας για τους συναδέλφους και επειδή πίσω άκουσα για 

εφαρμογές, κ.λπ., μήπως θα έπρεπε και η Πληροφορική να συνεργαστεί αν 
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μπορούν γιατί δεν εμπλέκεται εδώ μόνο μία Υπηρεσία, αν έχει τηλεματική και όλα 

αυτά λογικό είναι ότι θα πρέπει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και βασικό η Διεύθυνση 

Πληροφορικής. Το αν θα πρέπει να συνεργαστούν, το αν θα μπορούν οι συνάδελφοι 

να εκπαιδευτούν, το καλύτερο από όλα και εγώ να πω και κάτι άλλο, επειδή είμαστε 

στην καθαριότητα και επειδή έχουμε ζήσει και το leasing με τα αυτοκίνητα. Μήπως 

αυτό θα μπορούσε να γίνει υπό μορφή leasing, λέω, για δύο χρόνια, ώσπου να 

στηθεί όλη αυτή η πλατφόρμα, να εκπαιδευτούν οι συνάδελφοι και να γυρίσει σε 

εμάς; Δεν το συζητάμε. Θέμα εργαζομένων δεν τίθεται, είμαστε κάθετοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω κάτω τα ίδια λέμε. Να σας πω κάτι. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:...από ΔΑΣ. Το θέμα μας για όλα αυτά είναι η κατάργηση των 

Υπηρεσιών. Σιγά-σιγά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έτσι, ακριβώς. Σιγά-σιγά μπαίνουμε, τώρα είναι το Ηλεκτρολογικό, 

μετά θα είναι η καθαριότητα. Μετά πάμε στο Πράσινο. Σιγά-σιγά, οπότε είναι αυτό το 

σχέδιο το ωραίο που θα έρθουν οι δήμοι και θα γίνουν τόσο δα μικρούλια ό,τι αφορά 

τα διοικητικά. Με ελάχιστους υπαλλήλους. 

Σε λίγο καιρό αν το σκεφτείτε σχηματικά οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι θα πάρουν 

σύνταξη, δεν θα υπάρχει ηλεκτρολόγος στον δήμο. Γιατί η εταιρεία αυτή δεν θα 

πάρει και καινούριους υπαλλήλους. Η εταιρεία θα πάρει, ο δήμος δεν θα πάρει 

καινούριους υπαλλήλους, νέους, γιατί θα είναι η εταιρεία αυτή. Το θέμα είναι να μην 

μπαίνουν εταιρείες εκεί που πραγματικά είναι το κράτος. Και αν το κράτος δεν 

μπορεί τώρα να πάρει υπαλλήλους, να πει, ας πούμε εμείς, να πάρει εξειδικευμένο 

προσωπικό. Τόσοι ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι είναι άνεργοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο λεπτά. Πολύ σωστά όλα αυτά. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Άρα, λοιπόν, εμείς διεκδικούμε την λειτουργία των δήμων, όχι μόνο 

του δήμου του δικού μας και το εργατικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, και την γιγάντωσή τους, όχι μόνο την αναβάθμιση. Τα 

ίδια λέμε. Αυτό είπαμε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όλο αυτό, τα ίδια πράγματα παλεύουμε. Είναι μία μπαρούφα για μένα, 

ένα προσχέδιο και ακολουθούν και άλλα. Ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, αυτός ο 

νόμος είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Γίνεται και είναι τόσο χρονοβόρος που δεν μπορείτε 
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να φανταστείτε. Μία ένσταση κάνουμε και πάει πίσω έναν μήνα, δύο μήνες. Αυτός ο 

διαγωνισμός από το ’17 και τελειώνει το ’18. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους λαμπτήρες εννοείς; Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και για άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα βρίσκεται στο στάδιο... σε ποιο στάδιο βρίσκεται; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τώρα υπογράφουν συμφωνητικό, από το ’17.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποιος είναι ο προμηθευτής; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πολλοί, γιατί έχει πολλές ομάδες μέσα. Ό,τι είπες. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι, δεν είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλογερόγιαννης τον λόγο. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλογερόγιαννης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, παιδιά. 

Συζήτησαν και κάτι άλλο, ότι πολλοί δήμοι το έχουν βάλει. 30 δήμοι είπαν. Πρέπει να 

ρωτήσουμε τους συλλόγους να μάθουμε πώς τα έβαλαν γιατί τα έχουμε... ναι, 

εντάξει, να δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι οι μικροί δήμοι που έχουν μπει σε αυτό το έργο το οποίο είναι 

απομακρυσμένες περιοχές, όλοι είναι αυτό που πήγαμε να φέρουμε εδώ πέρα. Όλοι 

οι άλλοι δήμοι, Ελληνικού, Αργυρούπολης, πάνε στη μορφή που υπήρχαν... πάνε 

στη μορφή που συζητάμε τώρα εμείς. Ο Πατούλης δεν πάει σε αυτή τη μορφή. Ο 

Πατούλης πηγαίνει στη... στου Πατούλη δεν την γνωρίζω την τέτοια. Ήταν για 12 

χρόνια και μετά να πάρει την τεχνογνωσία. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης που 

είναι η κα Παπαδοπούλου, όχι, μόλις τελειώνει έρχεται η τεχνογνωσία και η 

επισκευή, συντήρηση την έχουν οι εργαζόμενοι, που είναι η Παπαδοπούλου Μαρία 

εκεί πέρα. Αυτό... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... για να μην πλατειάζουμε τη συζήτηση, 

κύριοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πάμε να ορίσουμε μία επιτροπή; Για αυτό το 

θέμα. Γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις ούτε με οκτώ, ούτε με δέκα, ούτε με έντεκα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για το 2ο θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μία επιτροπή για τη διαπραγμάτευση που θα γίνει, αν θα γίνει, 

πότε θα γίνει. Να προτείνω εγώ; Να είμαι εγώ, ο κ. Κούβαρης, και ο κ. Καπετανάκος. 

Ωραία. Συμφωνούμε. 
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και να ενημερώνετε τους υπόλοιπους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. 

 

3
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Εργαζομένων  

των ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζουμε όλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, στις 

03/08 ψηφίστηκε η συλλογική σύμβαση αυτή που περιμέναμε για τους Ιδιωτικού 

Δικαίου, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, ορισμένου χρόνου, δηλαδή, και αορίστου χρόνου. Σε αυτήν 

την πλέον... είναι πανομοιότυπη, σχεδόν πανομοιότυπη με το μονίμων που το 

μονίμων η συλλογική σύμβαση έχει γίνει έναν χρόνο νωρίτερα και περιμέναμε αυτή 

τη σύμβαση. Αυτή τη σύμβαση, σας το λέω για να το γνωρίζετε όλοι και να είναι και 

ο κ. Καραμολέγκος, δεν είναι εδώ, αυτή τη σύμβαση και την κάθε σύμβαση που 

έρχεται πρέπει ρητά, αφού έχει υπογραφεί από την Ομοσπονδία, από τις 

Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν γενικά μιλάω για τις συμβάσεις, τους 

εργαζόμενους, και με την πολιτεία, δηλαδή το υπουργείο, θα πρέπει αυτή να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτά που αναφέρει η σύμβαση εργασίας. 

Και επιπλέον, αυτή η σύμβαση ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έχει διευρυνθεί πάρα, πάρα πολύ, 

δηλαδή έχει ένα κάρο ειδικότητες τις οποίες το μονίμων δεν έχει μέσα, οι οποίοι 

μόνιμοι είναι πολύ λιγότερες ειδικότητες και ένα μέρος της συζήτησης που έχει 

σήμερα η Εκτελεστική της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον υπουργό είναι και γι’ αυτό το θέμα. 

Καλό είναι να την πάρετε όλοι και να ενημερωθείτε. Ήδη πάρα πολλοί συνάδελφοι 

που είναι αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ 

πέρα για να ενημερωθούν, εμείς την έχουμε στείλει και την ξαναστείλαμε και την 

ξαναστείλαμε. Εγώ σας λέω κάποιες ειδικότητες που αυτές οι ειδικότητες είναι, πέρα 

που υπάρχουν ειδικότητες που χορηγείται μετά από τον πρώτο χρόνο κάποιες 

επιπλέον μέρες άδεια, αυτές οι ειδικότητες πλέον που είναι... είναι η εβδομαδιαία 

απασχόληση των 32 ωρών, δηλαδή πάμε περίπου στις έξι ώρες να δουλεύουν και 

24 λετπά, και 23. 

Θα σας τις πω ενδεικτικά λίγο για να τις γνωρίζουμε πάνω-κάτω. Είναι πέρα από 

την αποκομιδή, πέρα από συγκομιδή, επιστασία που λέει, δεν θέλω να σας τα 

διαβάσω όλα, ταφή και εκταφή νεκρών, στην ασφαλτόστρωση, τεχνίτες, οδηγοί 
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φορτηγών που είναι που λαμβάνουν μέρος για την ασφαλτόστρωση, στην 

αποχέτευση, στα αφοδευτήρια, ήτοι προσέξτε τώρα, δεν αναφέρει για τα δημοτικά 

αφοδευτήρια, γιατί αυτό είχε γίνει τότε παλιότερα παρερμηνεία των μονίμων, είτε 

ενδεικτικά εργάτες, καθαρίστριες, κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες 

κοινόχρηστων χώρων καθώς και δημοτικών κτιρίων. 

Συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας. Τεχνίτες και εργάτες 

και το πλύσιμο αυτών. Τα δικά μας ειδικά συνεργεία. Σε οικοδομικά συνεργεία, 

εργασίες, μαραγκοί, ξυλουργοί, κτίστες, κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.. Μετά πάμε, που 

απασχολούνται εργαζόμενοι, όχι ψεκαστές και απολυμαντές χώρων, στην ύδρευση, 

που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση και επισκευή του δικτύου 

ύδρευσης. Οι υδραυλικοί γενικά. Στις εργασίες πρασίνου. Γενικά. Εργασίες 

συντήρησης του εναέριου δημοτικού ηλεκτροδοτικού δικτύου φωτισμού. Ψυκτικοί. 

Και ένα κάρο ειδικότητες. Αυτό, λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε ενημερώσει και 

γραπτώς και τη Διεύθυνση Προσωπικού και έχουμε στείλει βεβαίωση για τα μέλη 

μας. 

Και ένα άλλο σημαντικό που ήθελα να πω ότι για να κάνουν χρήση αυτής εδώ της 

σύμβασης θα πρέπει, γι’ αυτό ήθελα να είναι ο κ. Καραμολέγκος, γιατί έχει 

απαντήσει, θα πρέπει να είναι μέλος του σωματείου, να είναι γραμμένος για να 

κάνουν χρήση μέλος του σωματείου το οποίο αυτό το σωματείο να ανήκει σε αυτήν 

την Ομοσπονδία που υπόγραψε με τον υπουργό. Και όταν στείλουμε εμείς τη 

βεβαίωση επάνω, όταν στείλουμε τη βεβαίωση ότι αυτά είναι μέλη μας στη 

Διεύθυνση Προσωπικού, στέλνουμε και μία βεβαίωση ότι είμαστε εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο της Ομοσπονδίας. 

Αυτά τα λέω για να τα ακούνε διάφοροι από εδώ, για να ξέρουν να απαντήσουν. 

Όσοι δεν είναι γραμμένοι στα σωματεία αυτά, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση 

αυτών των διατάξεων των ευεργετικών. Αυτά ήθελα να σας πω. 

Πάμε στο τελευταίο.  

 

Ενημέρωση Δ.Σ. για τη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων 

Χριστουγέννων, Πάσχα, και επιδόματος αδείας παρελθόντων ετών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε, μάλλον δεν θα γνωρίζουν όλοι, γιατί έχουν μπει και 

καινούρια παιδιά στο Δ.Σ., πέρυσι είχαμε κάνει σαν προεδρείο είχαμε φέρει αυτό το 

θέμα να διεκδικήσουμε τον 13ο, 14ο μισθό, και το επίδομα αδείας. Είχαν 
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συμμετάσχει κάμποσοι εργαζόμενοι από εμάς, τα είχαμε αφήσει ανοιχτό για να 

μπορούν να συμμετάσχουν, περίπου ένα εξάμηνο το είχαμε αφήσει ανοιχτό, και 

παίρναμε εγγραφές, όμως κάποιοι έμειναν έξω. Τώρα, όμως που έχουν δικαιωθεί 

πάρα πολλοί με πρωτόδικες αποφάσεις και μερικοί δήμαρχοι δεν έκαναν χρήση της 

έφεσης, γιατί ο νέος νόμος που ισχύει από το ’16 στον δήμαρχο δίνει το δικαίωμα να 

ασκήσει έφεση ή μη, λέει. Άμα δεν θέλει, δεν το δίνει. Και ήδη κάμποσοι, όχι 

κάμποσοι, μερικοί δήμοι έχουν αρχίσει και δίνουν αυτές τις δικαστικές διεκδικήσεις, 

όπως είναι ο Δήμος Περιστερίου, θα το δώσει σε δύο δώσει ο Παχατουρίδης, όπως 

είναι ο δήμος του Δέλτα που το έδωσε που ήταν μικρός το έδωσε εφάπαξ, όπως 

είναι ο άλλος δήμος πάνω στη Μακεδονία, δεν το θυμάμαι για να σας το πω. Όπως 

είναι... δεν το θυμάμαι, είναι άλλος ένας από τη Μακεδονία, και έχουμε μπει και στη 

συζήτηση με το Κερατσίνι Δραπετσώνα που το κερδίσαν να μπουν, ήταν να ασκήσει 

έφεση ο δήμαρχος, σας το λέω, το πήρε πίσω, και είναι στη συζήτηση με το 

σωματείο. 

Έτσι, το λοιπόν, κάναμε πάλι αυτό το πράγμα γιατί είχαν σπάσει τα τηλέφωνα γιατί 

να το χάσουμε εμείς και γιατί, γιατί άμα θα πάνε μόνοι τους κοστίζουν πολύ 

περισσότερο, και έτσι ξανακάναμε αυτή τη διεκδίκηση να συμμετάσχουν όσοι θέλουν 

ακόμα. Το οποίο να ξέρετε ότι περιλαμβάνει μία τριετία πάντοτε. Και έτσι ανοίξαμε, 

εμείς που κάναμε πέρυσι δεν ξανακάνουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: όχι, δεν ισχύει, ισχύει πέρυσι που κάναμε για το έτος ’17, ’16, ’15. 

Αυτοί που θα κάνουν φέτος θα ισχύει για το ’18, το ’17 και το ’16. Εμείς δεν θα 

ξανακάνουμε. 

Αυτά ήθελα να σας πω. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


