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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1  9  .05.2017  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση όλων των Σωματείων με θέμα την

ενοποίηση τους. 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την αγορά ενός πανό συνολικής

αξίας 62,00€ για τις συνδικαλιστικές δράσεις του Συλλόγου μας.  

ΘΕΜΑ  3ο: Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  το  αίτημα  παροχής

Ιατροφαρμακευτικού  Υλικού  παροχής  Α΄  βοηθειών  του  Τμήματος

Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης καθαριότητας. 

ΘΕΜΑ  4ο:  Λήψη  απόφασης  ή  μη  Δ.Σ.  για  την  ανανέωση  της  σύμβασης  με  την

εταιρεία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 

ΘΕΜΑ 5ο:  Ενημέρωση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. για το πρόβλημα δυσοσμίας

που έχει δημιουργηθεί στον Πύργο Πειραιά.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση με τον Δήμαρχο για το θέμα « Αποχή

από την αξιολόγηση».

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

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

Clever Media εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 
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ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 100,00€  για την

εγκατάσταση  και  καλωδίωση  αυτόνομου  internet στους  Η/Υ  του

Συλλόγου μας. 

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 200,00€  για την

αγορά πένας δώρο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμαρχο Πειραιά. 

ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση μελών για την μη πραγματοποίηση της εκδρομής σύμφωνα

με  παλιότερη  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  λήψη  απόφασης  ή  μη  για  νέα

ημερομηνία διεξαγωγής της.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 19-5-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:25 στα γραφεία του

Συλλόγου μας, βάσει του αρ. 30 παρ. 1 του Καταστατικού μας, σας έχουμε καλέσει

για  τη  μηνιαία  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας.  Εκτός  από  τα  θέματα

ημερήσιας  διάταξης  που  σας  έχουμε  βάλει,  υπάρχουν  κάποια  θέματα  για

ενημέρωση ή και για συζήτηση ή και για απόφαση πους σας τα φέρνω τώρα, που

είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. 

1  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση όλων των Σωματείων με θέμα την

ενοποίηση τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για  ορισμένα  μέλη  που  δεν  έχουν...  Θα  σας  κάνω  μια  ενημέρωση

πολύ  γρήγορα.  Συμφωνούμε  να  γίνει  ενημέρωση;  Συμφωνούμε;  Συμφωνούμε

Βούλα; Από τους 6 που είμαστε εδώ πέρα συμφωνούμε και οι 6.

2  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την αγορά ενός πανό συνολικής

αξίας 62,00€ για τις συνδικαλιστικές δράσεις του Συλλόγου μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν  με  αυτό  το  πανό  που  λάβαμε  προχθές  μέρος  στην  τέτοια.

Συμφωνούμε για τη συζήτηση και την απόφαση; Συμφωνούμε.

3  ο   Θέμα ΕΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα παροχής Ιατροφαρμακευτικού

Υλικού παροχής Α΄ βοηθειών του Τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης

καθαριότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας  έχει  κάνει  αίτημα  αυτό  το  Τμήμα,  όπως  δώσαμε  στα  άλλα

τμήματα να δώσουμε και εκεί πέρα. Συμφωνούμε να το συζητήσουμε; Συμφωνούμε.

4  ο   Θέμα ΕΗΔ

Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε και αυτό να το συζητήσουμε.
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5  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. για το πρόβλημα δυσοσμίας  που

έχει δημιουργηθεί στον Πύργο Πειραιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ιδιαίτερα στο Ληξιαρχείο. Συμφωνούμε να το συζητήσουμε.

Πρώτα  να  πάμε  στις  παρουσίες  που  βρισκόμαστε  εδώ.  Γαλάνης  Κωνσταντίνος

παρών,  Καλογερόγιαννης  Ιωάννης,  μας  ενημέρωσε  τώρα,  έχει  πάθει  κάποιο

πρόβλημα με το μηχανάκι του, δεν παίρνει μπροστά, και μάλλον ή θα καθυστερήσει

να έρθει ή μπορεί και αν μην προλάβει. Κούβαρης Γεώργιος απών, Καραμολέγκος

Δημήτριος  παρών,  Παυλάκος  Παναγιώτης  παρών,  Στεφάνου  Νικόλαος  παρών,

Κοντογιάννη  Δικαία  απούσα,  Σκιζοπούλου  Σταματίνα  παρούσα,  Φερεντίνος

Κωνσταντίνος  παρών,  Αργυροπούλου  Σταυρούλα  παρούσα,  Ζούρδος

Κωνσταντίνος, έχει κάποια υποχρέωση, όπως μας ενημέρωσε η κα Αργυροπούλου,

στη Διεύθυνσή του. 

1  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση όλων των Σωματείων με θέμα την

ενοποίηση τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  ότι  κάναμε  μία  συνάντηση  την

προηγούμενη  Πέμπτη,  11-5-2017  και  ώρα  18:00  στην  αίθουσα  Δημοτικού

Συμβουλίου με θέμα να ενοποιηθούν οι σύλλογοι. Παρευρέθηκαν όλοι οι σύλλογοι

και τα σωματεία. Εμείς μείναμε στη στάση μας και στη θέση μας η οποία ήταν ότι

συμφωνούμε  να  γίνει  ενοποίηση,  αλλά  όπως  είχε  παρθεί  αργότερα  απόφαση  το

2015 που είχαμε κάνει εδώ μια σύσκεψη με όλους τους συλλόγους και τα σωματεία

να  έρθουν  ξανά  εδώ  και  να  γίνει  ενοποίηση,  οι  οποίοι  τα  δύο  σωματεία  δεν  το

δέχονται  αυτό  και  λένε  ότι  θέλουν,  για  να  γίνει  ένα  νέο  σωματείο,  ενώ  η  κα

Αργυροπούλου  από  τον  δικό  μας  τον  σύλλογο  είπε  είτε  νέο,  είτε  παλιό,  εμείς

θέλουμε  να  ενοποιηθούμε,  είτε  γίνει  με  τη  μορφή  του  νέου,  είτε  με  τη  μορφή  του

παλιού. Σωστά δεν τα λέω; Εμείς θέλουμε να ενοποιηθούμε.

Δεν ξέρω αν έχω κάτι παραλείψει. Τα πρακτικά είναι έτοιμα, είναι ανεβασμένα στη

σελίδα μας. Έχουν σταλεί με e-mail σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τα Δ.Σ. Των

Σωματείων. Τα πρακτικά, να ξέρετε και να γνωρίζετε, τα έχουμε στείλει σε όλα τα
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μέλη μας και σε μη μέλη τω άλλων σωματείων για να ξέρουν το τι συζητήθηκε και τι

δεν συζητήθηκε. Τι άλλο;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η  απόφαση  που  πάρθηκε  ποια  ήταν  στη  Γενική  Συνέλευση  την

τελευταία που κάναμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίποτα, καμία.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να  κάνουμε  μαζί  εκδήλωση  το  ένα  σωματείο  με  το  άλλο,

χοροεσπερίδα; Να ενοποιηθούν μόνα τους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δουλειά έχει τώρα αυτό;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν γράφω τίποτα, δεν λέω τίποτα, μιλάω δημοκρατικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μένουμε  σταθεροί  στην  άποψή  μας,  και  είμαστε  ανοιχτοί  σε

συνεργασίες με τα άλλα σωματεία. Έχουμε πάρει απόφαση και Γενικής Συνέλευσης

γι'  αυτό.  Έχουνε  ενημερωθεί  τα  μέλη  μας.  Θα  ξανακάνουμε,  βεβαίως  Γ.Σ.  Για

πολλούς  και  διάφορους  λόγους.  Πρώτα  απ’  όλα  πρέπει  να  γίνει  για  την

τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή την ένσταση που έχει η κα Αργυροπούλου έπρεπε να τη βάλει

και να τη θέσει τότε που ήταν η Γενική Συνέλευση, είχε και προεδρείο. Από εκεί και

πέρα από την ... μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη. Εκείνη την ώρα δεν έγινε κανονική ψηφοφορία. Είπε

συμφωνούμε; Δεν έγινε κανονική ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει ξανά ενημέρωση  και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στη θέση

του.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συνεννοήσου  μαζί  της.  Ναι,  τώρα  τι  μου  λες,  θα  με  ακούει  και  ο

Γαλάνης να μου φωνάζει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...τώρα τίποτα άλλο, αν έχω ξεχάσει κάτι να πω.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παιδιά συγνώμη, δεν κάναμε Γενική Συνέλευση και πήραμε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω. Μην μένουμε τώρα σε αυτά τα πράγματα. Αν έχω ξεχάσει

κάτι... Βοηθήστε με λίγο παιδιά. Έχω ξεχάσει κάτι, κάποιος που να ήταν παρών, ο κ.

Καραμολέγκος ήταν... Ωραία.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όποιος  θέλει  έχουμε  πει  να  έρθει  εδώ  στον  δεύτερο  όροφο  στον

Σύλλογο μας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα, γιατί ξέχασα να βάλουμε και ένα θέμα.

6  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ενημέρωση για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχουμε ξεκινήσει

από την προηγούμενη Τετάρτη αυτό θα είναι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας με τον πόνο του.

2  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την αγορά ενός πανό συνολικής

αξίας 62,00€ για τις συνδικαλιστικές δράσεις του Συλλόγου μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτιάξαμε ένα πανό που αναφέρει, το έχουμε εδώ πέρα, εδώ τυλιγμένο

είναι.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το πάνω ή το κάτω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κάτω. Το πάνω είναι φτιαγμένο πολύ καιρό. Που αναφέρει «Κάτω

τα χέρια σας απ’ τους εργαζόμενους, γιατί θα σας τα κόψουμε σύριζα. Μόνιμη και

σταθερή  δουλειά  για  όλους.  Σύλλογος  Εργαζομένων  Δήμου  Πειραιά»,  το  οποίο

στοίχισε 62€. Παρακαλώ πολύ να πάρουμε απόφαση  της έγκρισης για την αγορά

του πανό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα, από 7.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υπάρχει όμως μια μικρή ένσταση για το πανό. Να τη διατυπώσω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως να τη διατυπώσεις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θεωρώ ότι η κατασκευή του είναι ημιτελής. Θα έπρεπε να υπάρχουν

κάποια κονταράκια για να το κρατάμε για να μην μας βγαίνουν τα χέρια. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει δίκιο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα παλιά από ένα παλιό. Δεν θα

πληρώσουμε. Πάμε επί της ουσίας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να πούμε ... κάτι σκούπες που είχαν και ήταν πολύ ωραίο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ ωραίο, στο Κερατσίνι.

3  ο   Θέμα ΕΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα παροχής Ιατροφαρμακευτικού

Υλικού παροχής Α΄ βοηθειών του Τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης

καθαριότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας  έκανε  αίτημα  το  Τμήμα  Ειδικών  Συνεργείων,  η  κα  Λιόλιου.

Ενημερώθηκε φαίνεται ότι έχουμε δώσει αλλού φαρμακεία με τα είδη που είναι για

την  καθαριότητα.  Συμφωνούμε  να  πάρουμε  και  γι’  αυτούς  ένα  φαρμακείο;

Συμφωνούμε και οι 7. Συμφωνούμε οι 6. Για το τμήμα της κα Λιόλιου και εκεί δεν

έχουμε και μέλη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Καραμολέγκος: Δεν έχουμε και μέλη, όχι εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει τώρα... Όταν έχουνε πάρει... Ναι, θα πάρει...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπαμε.

Μετά από ενημέρωση που μας έκανε ο κ. Καραμολέγκος, που θα πάρει τον λόγο,

ότι συζητιέται στην Οικονομική Επιτροπή για το θέμα το ίδιο, αναβάλλεται το θέμα 2.

κ. Καραμολέγκο πάρτε τον λόγο λίγο να μας ενημερώσετε.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σχετικά  με  τη  Διεύθυνση  της  Δημόσιας  Υγείας,  μας  έχουν

ενημερώσει ότι έχει  γίνει  εισήγηση  στην Οικονομική Επιτροπή  για φάρμακα αξίας

14.000€. Περιμένουμε την εξέλιξη που θα έχει από την Οικονομική Επιτροπή για να

δούμε και εμείς τι κάνουμε από εδώ.

Παυλάκος: Σωστό. Συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι με την άποψη του κ. Καραμολέγκου;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι ονόφωνα για την αναβολή του θέματος.
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4  ο   Θέμα ΕΗΔ

Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε εδώ πέρα το μηχάνημα που έχει το νερό για τον Σύλλογο και

για τα μέλη του Συλλόγου μας. Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έστειλε προσφορά;

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι το παλιό.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έχω  ζητήσει  να  μου  στείλουν  προσφορά.  Μέχρι  σήμερα  δεν  μου

έχουν στείλει. Αυτή είναι η παλιά προσφορά, μου είπε ότι είναι τα ίδια. Τώρα ό,τι

θέλουν τα παιδιά, δεν ξέρω. Ζήτησα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να περάσουμε αυτή την προσφορά που έχεις, να μας πεις ότι είναι

από περσινή, με το ποσό αυτό. Αν αλλάξει κάτι παραπάνω το ποσό ενημερώνουμε

το  Δ.Σ.  στο  επόμενο.  Μην  το  αφήνουμε  και...  Αν  είναι  παραπάνω  το  ποσόν  θα

ενημερώσουμε το Δ.Σ. στο επόμενο Δ.Σ. που έχουμε. Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για εγκατάσταση του μηχανήματος είναι 33€ συν ΦΠΑ. Η τιμή φιάλης

ορίζεται...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μείνει άλλο ένα χρόνο το μηχάνημα.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ωραία.  Για  να  μείνει  για  ένα  χρόνο.  Η  τιμή  ανά  φιάλη  είναι...  Δεν

γράφει σύνολο εδώ πέρα. 200€. Σε περίπτωση βανδαλισμού... Όχι, δεν έχει σύνολο

εδώ πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Αναβάλλεται το θέμα για το επόμενο Δ.Σ.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να πω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εάν είναι η ίδια τιμή με πέρσι το προχωράμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο κοστίζει, αγόρι μου; Μου λες δεν ξέρεις. Αναβάλλεται το θέμα.
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5  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. για το πρόβλημα δυσοσμίας  που

έχει δημιουργηθεί στον Πύργο Πειραιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και  ιδιαίτερα  στη  Διεύθυνση  Ληξιαρχείο  Δημοτολογίου  &

Δηματολογίου και σε όποια άλλη διεύθυνση στεγάζεται εκεί;

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και στα ΚΕΠ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ΚΕΠ είναι δίπλα, δεν μυρίζει εκεί.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αυτά τα δύο, είναι διαφορετικές διευθύνσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που μυρίζει είναι Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και το Δημοτολόγιο μυρίζει πολύ, και στα δύο. Έτυχε και δεν μύριζε

προχθές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Στεφάνου που θα μας πει που έχει παρευρεθεί

εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εδώ  έχουμε  να  κάνουμε  με  ένα  πρόβλημα το  οποίο  χρονίζει.  Είναι

από  την εποχή  που  η  Διεύθυνση  αυτή  πήγε  κάτω  στον  Πύργο.  Υπάρχει  φοβερό

πρόβλημα με τις αποχετεύσεις. Όλα τα λύματα, απ’ ό,τι μας έχουν ενημερώσει, από

την αγορά έρχονται στις αποχετεύσεις του Πύργου, με αποτέλεσμα ειδικά όταν είναι

νοτιάς  ο  καιρός να μυρίζει  το  ΚΕΠ,  να  μυρίζει  και το  Ληξιαρχείο, το  Δημοτολόγιο

μάλλον, γιατί το Ληξιαρχείο είναι στον 1ο. Αποκορύφωμα ήταν την Δευτέρα το πρωί

που δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος μες στο Δημοτολόγιο. Το αποκορύφωμα

ήταν τη Δευτέρα. 

Με  εντολή  του  Διευθυντή  έκλεισε  το  Δημοτολόγιο  κάτω,  δεν  εξυπηρετούνταν  το

κοινό,  βγήκαν  έξω  οι  υπάλληλοι,  ήρθαν  οι  Αντιδήμαρχοι,  ενημερώθηκε  ο  κ.

Καρβουνάς, ενημερώθηκε ο κ. Σιγαλάκος, ήρθα τα συνεργεία, ήρθε η Καθαριότητα,

τα κοίταξαν. Εμείς ήμασταν, τόσο ο Αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Καλογερόγιαννης, όσο

και εγώ ήμασταν εκεί πέρα. Οι λύσεις οι οποίες προτάθηκαν εκείνη την ημέρα ήταν

να γίνει καθαρισμός κάτω στην αποχέτευση του Πύργου, πράγμα το οποίο κατέστη

αδύνατο, διότι η είσοδος  για να  κατέβει  κάτω  ο  υδραυλικός έχει  τσιμεντωθεί, έχει

χτιστεί.

Εγώ θεωρώ, επειδή και την επόμενη ημέρα ξαναήρθαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες,

ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, ο κ. Κούβαρης, εγώ όμως θεωρώ

πως σαν Σύλλογος, πρώτον, πρέπει να κάνουμε μια παράσταση στον Δήμαρχο, να
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τον ενημερώσουμε για το θέμα, παρόλο που απ’ τη Διεύθυνση, απ’ ό,τι ξέρω, έχει

φύγει χαρτί και έχει ενημερωθεί. Και κατά δεύτερο λόγο, επειδή τυχαίνει και δουλεύω

και εγώ εκεί και την ξέρω καλά την υπόθεση, για μένα η πιο γρήγορη λύση και για να

δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα είναι να ανοιχτούν δύο παράθυρα, έτσι ώστε αν μη

τι άλλο να αερίζεται επαρκώς ο χώρος. Μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος είναι περίπου

200τ.μ. και αερίζεται από μισή πόρτα, επειδή δεν ανοίγει η πόρτα το ένα φύλλο. 

Αυτά  τα  πράγματα  δεν  γίνονται.  Και  επειδή  λοιπόν  με  τους  νοτιάδες  όλο  το

καλοκαίρι θα έχουμε θέματα, δεν είναι και σωστό μια υπηρεσία αιχμής να είναι κάθε

λίγο  και  λιγάκι  κλειστή,  διότι  σύμφωνα  με  το  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  όποτε

δημιουργείται πρόβλημα θα κλείνει η Υπηρεσία μέχρι να βρεθεί λύση. Η πρόταση

λοιπόν  που  κάνω  εγώ  είναι  να  κάνουμε  μία  παράσταση  στον  Δήμαρχο,  να  του

εξηγήσουμε ορισμένα θέματα, και να βγάλουμε και μία ανακοίνωση συμπαράστασης

στους συναδέλφους που τρώνε όλη τη μπίχλα εκεί πέρα κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Έχει έρθει ο γιατρός ασφαλείας;

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Τώρα  άμεσα,  τώρα  προχθές,  όχι.  Είχε  πει  πως  θα  έρθει,  τον

περιμέναμε.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τον έχετε φωνάξει;

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Τον έχουμε φωνάξει.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα το πρόβλημα είναι από καιρό, δεν είναι τώρα.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το  πρόβλημα  είναι  από  την  πρώτη  μέρα  που  πήγαν  αυτές  οι

υπηρεσίες στον Πύργο. Είναι  χαμηλοτάβανο,  έχει  πρόβλημα με  τις αποχετεύσεις.

Τώρα  προχθές  που  ήρθαν  κάποιοι  τεχνικοί  είπαν  πως  πρέπει  να  ξηλωθεί  όλη  η

ψευδοροφή, να καθαριστεί από πάνω, διότι υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα,

πως μέσα στο πατάρι και πάνω απ’ την ψευδοροφή αλλά και στους κοινόχρηστους

χώρους  του  Πύργου  κυκλοφορούν  γάτες,  κυκλοφορούν  σκύλοι,  μπαίνουν

περιστέρια, έχουν πρόσβαση τα πάντα και υπάρχουν περιττώματα αυτών των ζώων

πάνω στην ψευδοροφή. Την άλλη φορά έβρεχε γάτες από πάνω. Είχε γεννήσει μια

γάτα και έφυγε από πάνω  το κομμάτι και έπεσαν κάτω τα γατιά. Δηλαδή αν είναι

δυνατόν.
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να κάνω μια ερώτηση; Μεταφορά δεν μπορεί να γίνει από εκεί

των υπηρεσιών σε άλλο κτήριο;

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Έχουμε μάθει ανεπίσημα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, πως όχι φέτος,

εντός του ’18 θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες αυτές. Ψάχνουν να βρουν κτήριο. Αλλά

το  εντός  του  ’18 μπορεί  να  είναι  και  το  ’19 και  το  ’20 και  το  ’25. Υπάρχει  πολύ

σοβαρό πρόβλημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη Νίκο. Προσέρχεται στο Δ.Σ. η κα Κοντογιάννη Δικαία.

Πάμε επί της ουσίας. Να μας ξαναπεί την πρότασή του ο κ. Στεφάνου. Εγώ, επειδή

έχω δουλέψει και εγώ εκεί πέρα για κάμποσο χρονικό διάστημα, είναι έτσι ακριβώς

όπως  το  λέει.  Όποτε  έχει  νοτιάδες η  δυσοσμία πάει  φουλ και  είναι  αδιανόητο  να

υπάρχουν αυτές οι συνθήκες για τους εργαζόμενους. Τώρα δυστυχώς δεν είναι και η

μόνη υπηρεσία, είναι και άλλες υπηρεσίες, αλλά επί του θέματος και επί αυτό που

συζητάμε...  Πάμε  ξανά  ο  κ.  Στεφάνου  να  μας  θυμίσει  λίγο  την  πρότασή  του,  να

πάρουμε θέση.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Η  πρότασή  μου  είναι,  πρώτον,  κατά  κύριο  λόγο  να  βγάλουμε  μία

ανακοίνωση  συμπαράστασης  στους  συναδέλφους  που  είναι  εκεί  πέρα.  Δεν  είναι

θέμα πόσοι είναι οι δικοί μας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πλάκα κάνω. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Είναι  πάνω  από  τους  μισούς  δικοί  μας  τουλάχιστον,  έτσι;  Και  σε

δεύτερη  φάση  να  κανονίσουμε  μία  συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο,  να  τον

ενημερώσουμε  σαν  Σύλλογος,  γιατί  δεν  ξέρω  αν  έχει  ενημερωθεί  από  τους

υπηρεσιακούς  παράγοντες  και  τους  αντιδημάρχους,  κρατάω  επιφυλάξεις,  και  να

πάρει και εκείνος μία θέση και να δει πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, να δοθεί

μια λύση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε;

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Αργυροπούλου περιμένετε. Μετά από την κα Αργυροπούλου που

θα έχει τον λόγο, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση να την κάνει μετά, να πάρει τον

λόγο ο κ. Στεφάνου να απαντήσει, για να πάμε επί της ουσίας. Η κα Αργυροπούλου

έχει τον λόγο.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να κάνω μία πρόταση, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή και αυτά.

Η Βιβλιοθήκη που είναι εδώ πέρα κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αυτό λειτουργεί;
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Δηλαδή  να  δούμε  και  εμείς  σαν  Σύλλογος  ή  και  εσείς  σαν  εργαζόμενοι  κάποιους

χώρους που μπορείτε ας πούμε άμεσα να μεταφερθείτε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η Κανθάρου μιλάς; Η Κανθάρου είναι κλεισμένη...

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η Βιβλιοθήκη που ήταν ο....

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Μιλάμε...  Ουσιαστικά  είναι  τρεις  υπηρεσίες.  Είναι  η  υπηρεσία  του

ΚΕΠ, το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο. Είναι υπηρεσίες που πρέπει να είναι στο

κέντρο  του  Πειραιά  και  να  έχουν  πρόσβαση,  γιατί  εκεί  κάτω  είναι  εκατοντάδες  οι

δημότες που πηγαίνουν κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε στην Κανθάρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και ο ηλεκτρικός κοντά.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Με πέρα από όλα αυτά, είναι το πιο κεντρικό σημείο του Πειραιά.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Αλλά από τη στιγμή όμως που δεν μπορείτε να ζήσετε εκεί

μέσα, δεν πρέπει να δούμε μήπως μπορούνε κάποιες υπηρεσίες να μεταφερθούν

και αλλού;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε επί της ουσίας.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να  πω  κάτι;  Στην  Πολεοδομία  σε  εσάς  εκεί  πέρα  υπάρχουν

αμέτρητα γραφεία που είναι άδεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούν να πάνε εκεί.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ας πάνε όλες οι τεχνικές υπηρεσίες εκεί...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά,  αυτό  δεν θα  το  βρούμε  εμείς.  Θα  το  βρει...  Ωραία.  Να  πάμε

στην πρόταση του Νίκου; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε άπαντες και οι 8. Να βγει μια

ανακοίνωση συμπαράστασης στους εργαζόμενους, να την πάμε και στον Δήμαρχο,

να  την  κοινοποιήσουμε,  και  έχουμε  ζητήσει  ήδη  μια  συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο,

εύχομαι να γίνει αυτή η συνάντηση την Τετάρτη.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και  να  καλέσουμε  πιθανόν  και  κάποιους  εκπροσώπους  των

συναδέλφων από κάτω, να είναι παρόντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία συμφωνούμε ομόφωνα και οι 8 με την πρόταση του κ.

Στεφάνου.
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6  ο   Θέμα ΕΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως  όλοι  γνωρίζουμε,  στις  17  του  μηνός  ήταν  μια  αγωνιστική

κινητοποίηση που είχαμε ημέρα απεργίας, η οποία έγινε υπό την αιγίδα της ΑΔΕΔΥ

και  υπό  την  αιγίδα  της  ΓΣΕΕ,  η  οποία  πήγε  κατά  τη  γνώμη  μου  καλύτερα  τον

τελευταίο καιρό από κάποιες άλλες που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχε περισσότερη

συμμετοχή από συναδέλφους στον Δήμο Πειραιά, άσχετα αν δεν ήρθαν πάνω στην

πορεία. Υπήρχε μια μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία.

Όπως  γνωρίζετε  όλοι,  δεν  ξέρω  αν  έχετε  ενημερωθεί,  άσχετα  που  σας

ενημερώνουμε προσωπικά τον καθένα και με φαξ και με  e-mail, έχει προκύψει το

πολυνομοσχέδιο,  όπως  έχουμε  γνωρίσει  όλοι,  πέρασε  εχθές  πάλι.  Έχει

δημιουργηθεί ένα θέμα τεράστιο και με τους παιδικούς σταθμούς, το οποίο είναι για

τα  παιδάκια  3ων και  4ων χρονών.  4ων και  5.  Καθώς  ακόμα  είναι  και  για  τους

συναδέλφους  μας,  τους  συμβασιούχους  παρατασιούχους,  που  έχουν  μπει  με

παράταση τότε που είχαν μπει, το ’15 μου φαίνεται, και είναι μέχρι τώρα.

Ακόμα όλοι, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει η ομοσπονδία στην οποία ανήκουμε σαν

Σύλλογος, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, 48ωρη είχε δηλώσει απεργία, ημέρα Δευτέρα και Τρίτη, 22

και  23  Μαΐου.  Και  πιο  εξειδικευμένα  κάνει  τη  Δευτέρα,  μαζί  με  την  Πανελλήνια

Ομοσπονδία Νηπιαγωγών, πιο πολύ ειδικεύεται για τα θέματα των...

Στο Δ.Σ. προσέρχεται και ο Γραμματέας του Συλλόγου, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος.

Είπαμε τη Δευτέρα και πιο πολύ το εξειδικεύει που θα συμμετάσχει τη Δευτέρα και η

Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Νηπιαγωγών.  Και  την  Τρίτη  θα  είναι,  πέρα  που

συμμετέχουν οι μόνιμοι, θα είναι και για τους παρατασιούχους - συμβασιούχους. 

Λιγάκι να σας πω κάτι. Σήμερα έχει ήδη συνάντηση, δεν ξέρω αν έχει γίνει, θα έχει

γίνει λογικά μια που είναι 13:00, η ΠΟΠ-ΟΤΑ για αυτό το θέμα με τον κ. Σκουρλέτη.

Όλοι γνωρίζουμε πάνω-κάτω το τι γίνεται. Στο γενικό συμβούλιο της ομοσπονδίας

μας αυτοί που ψήφισαν κατά της απεργίας είναι η ΔΑΣ-ΟΤΑ και η ΜΕΤΑ-ΟΤΑ. Η

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ  πρότεινε  ένα  κάρο  πράγματα  για  να  ψηφίσει  υπέρ  της  απεργίας.

Δηλαδή πρότεινε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, να γίνουν αορίστου, να γίνουν 30

οι ώρες εργασίας των μονίμων για να έρχονται... Πρότεινε δηλαδή με λίγα λόγια να

γίνουν  δήμοι  και  στη  σελήνη  και  στον  Άρη,  έτσι  ήταν  η  τακτική  της  για  να  μην

περάσει αυτή η πρόταση. Να είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
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Όλοι,  όπως  γνωρίζουμε,  και  η  δική  μας  ομοσπονδία  και  οι  άλλες  ομοσπονδίες

προσπαθούν  να  καπηλευτούν  τους  αγώνες  οποιονδήποτε  ανθρώπων.  Δυστυχώς

έτσι γίνεται. Εμείς θα είμαστε παρόντες την Τρίτη και τη Δευτέρα. Δεν ξέρω τώρα αν

κάτι άλλο θέλω να ενημερώσω.

Κάτι  άλλο  που  μου  έχει  κάνει  εντύπωση  και  θέλω  να  καταθέσω  την άποψή  μου,

ειδικά για να ακούσω λίγο την κα Αργυροπούλου. Πώς είναι δυνατόν η ΔΑΣ-ΟΤΑ να

είναι υπέρ στα συνέδρια της ΠΟΕ-ΟΤΑ, να θέλουν να ανοίξουν το καταστατικό της

ομοσπονδίας  για  να  μπορούν  να  παίρνουν  οκταμηνίτες  και  να  ψηφίζει  κατά  της

απεργίας, να μην γίνει η απεργία. Να σας πω το γιατί, που το έχω δει και το έχω

καταλάβει; Για να πάνε όλοι στο συνδικάτο, για να γίνει αυτό που έγινε εχθές με το

συνδικάτο.  Γι’  αυτό  σας  είπα  ότι  όλοι  καπηλεύονται  οτιδήποτε  μπορεί  να  γίνει  με

τους αγώνες μας.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας πονάει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μας πονάει; Όλοι καπηλεύονται τον αγώνα των ανθρώπων και τον

πόνο  των  ανθρώπων.  Δυστυχώς  αυτό  γίνεται,  κα  Αργυροπούλου.  Αυτό  θέλω  να

ενημερώσω και πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στο 6ο θέμα έχει τον λόγο η

κα Αργυροπούλου. Μετά τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. Σας υπενθυμίζω να λέτε λίγο

τα ονόματά σας. Τον λόγο η κα Αργυροπούλου.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς δεν είμαστε κατά της απεργίας, απλώς ήμασταν κατά του

πλαισίου που μπήκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Και συγκεκριμένα για τους συμβασιούχους

πρότειναν να παραταθούν οι συμβάσεις τους μέχρι τις 31/12ου, ώστε να μαζέψουν

μόρια  οι  συνάδελφοι  κ.λπ.,  και  να  αγωνιστούμε  μόνο  για  τα  δεδουλευμένα  τους,

χωρίς  το  ζήτημα  που  βάλαμε  εμείς  για  να  γίνουν  αορίστου  χρόνου,  αυτό  που

βάζουμε πάντα. Και το πλαίσιο που βάλαμε εμείς της πρότασής μας για την 48ωρη

απεργία, την οποία και την ψηφίσαμε, ήταν αποχή  το  Σαββατοκύριακο  20 και  21

Μάη από την εργασία των συμβασιούχων, Δευτέρα 22 Μάη καταλήψεις σε όλα τα

Δημαρχεία  και  γενικές συνελεύσεις και  την Δευτέρα  και  Τρίτη 48ωρη  απεργία  για

όλο τον κλάδο, χωρίς να ξεχωρίζουμε ότι η Δευτέρα θα κάνουν οι παιδικοί σταθμοί

και την Τρίτη θα κάνουν ας πούμε οι συμβασιούχοι. 

Εμείς είπαμε η 48ωρη  απεργία να είναι  για όλους τους εργαζόμενους, γιατί τώρα

βλέπουμε το εξής φαινόμενο, ότι τη Δευτέρα θα κλείσουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί

και την Τρίτη θα είναι όλοι ανοιχτά, γιατί λέει εμάς δεν μας ενδιαφέρει, είναι το θέμα

μόνο για τους συμβασιούχους. Εμείς αυτό αντιπροτείναμε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, ότι δεν

μπορεί να ξεχωρίζει τους εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, σε συμβασιούχους,

16



σε μόνιμους, σε αορίστου. Είπαμε η 48ωρη να είναι για όλους τους εργαζόμενους

και  να  πάρουμε  και  μια  σειρά  από  μέτρα,  όπως  είπα  και  προηγουμένως,

καταλήψεις, γενικές συνελεύσεις για να κουβεντιάσουμε με τους εργαζόμενους κ.λπ.

Δεν ψηφίσαμε κατά της απεργίας. Δεν ήμασταν ποτέ απεργοσπάστες και ούτε θα

γίνουμε και θα δούμε ποιοι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι εκεί πέρα.

Όσον  αφορά  τον  αγώνα  που  έχουμε  κάνει  για  τους  συμβασιούχους,  εμείς

προτείναμε και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ αντί την Τρίτη το πρωί να κάνει γενικό συμβούλιο, να

έρθει στην κινητοποίηση του συνδικάτου, που έχει όλο το δικαίωμα σαν σωματείο να

προκηρύξει  μία στάση,  μία απεργία, οτιδήποτε, και  δεν ήρθαν.  Εχθές είχαν έρθει

από  όλη  την  Ελλάδα.  Από  όλη  την  Ελλάδα  δηλαδή  είναι  όλοι  πίσω  από  το

συνδικάτο; Είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, από Κομοτηνή, από Ροδόπη, Κόρινθο,

Πάτρα, Εύβοια, Βόλο, Καλαμάτα. Είχαν έρθει όλοι οι συνάδελφοι και ήμασταν εκεί

από το πρωί μέχρι τις 6:00μ.μ. Γιατί δεν ήρθε και η ΠΟΕ-ΟΤΑ μαζί; Για πείτε μου.

Εμείς  ήμασταν  ποτέ  όποτε  προκήρυσσε  η  ΠΟΕ-ΟΤΑ  ή  η  ΑΔΕΔΥ  απεργία,

συμφωνούσαμε  δεν  συμφωνούσαμε,  ήμασταν  ποτέ  εκτός  απεργίας,  εκτός

απεργιακής κινητοποίησης; Αυτά που λέτε δεν νομίζω ότι στέκουν.

Και  προχθές  κλείσαμε  το  γκαράζ  οι  ίδιοι  οι  συνάδελφοι  την  Τετάρτη  το  πρωί,

κλείσαμε το γκαράζ εκεί πέρα. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι οι συμβασιούχοι, φώναζαν οι

άνθρωποι κλείστε το γκαράζ να μην βγει κανένα απορριμματοφόρο έξω. Και οι ίδιοι

από  μόνοι  τους  με  το  πανό  μπροστά,  γιατί  έχουμε  και  επιτροπή  αγώνα

συμβασιούχων όλων των δήμων Πειραιά, Κορυδαλλού, Κερατσίνι, Περάματος κ.λπ.,

κλείσαμε την πόρτα του γκαράζ για πάνω από μία ώρα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για ποιο γκαράζ μιλάμε;

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για το γκαράζ του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαν  βγει  μόνο  τα  ασφαλείας,  κάνετε  λάθος.  Μόνο  τα  ασφαλείας

βγήκαν.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Βγήκαν  τα  7  της  ασφαλείας,  φυσικά  εντάξει,  από  το  βράδυ

έβγαιναν...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μόνο αυτά βγήκαν, σας το λέω εγώ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι δρόμοι του Πειραιά ήταν καθαρισμένοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με να ξέρω λίγο καλύτερα εγώ.
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα είδα και εγώ. Και ήθελαν... Ρωτήστε και τον κ. Μαριόλη που

ήταν εκεί, που έγινε ολόκληρη ιστορία με τον προϊστάμενό του, δεν ξέρω το όνομά

του, με τον προϊστάμενό του που ήθελαν να βγάλουν έξω αυτοκίνητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν έχω άποψη  γι’  αυτό, γιατί δεν το  γνωρίζω. Ακούτε το τι

λέει, γιατί ακούσατε λίγο, να ακούσετε κιόλας στο Γενικό Συμβούλιο τις θέσεις της

διοίκησης της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ποιοι το ψήφισαν, πραγματικά τι δεν ψήφισαν. Ακούτε.

Δεν λέω για την απεργία στις 17 του μηνός, έγινε. 

Καλεί το σύνολο των εργαζομένων να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας

που συμμετείχε και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ ενάντια στην ψήφιση του 4ου Μνημονίου,

που  θα  πραγματοποιηθεί  18-5-2017  και  ώρα  19:00  στο  Σύνταγμα.  Σε  αυτό

συμμετείχαμε.  Δεν  συμμετείχαμε  στο  συνδικάτο  ΟΤΑ,  που  είναι  όργανο  του

Περισσού. Συνεχίζουμε. Διεκδικεί και μια ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στην τοπική

αυτοδιοίκηση, μόνιμη  σχέση εργασίας, δίνοντας διέξοδο  και λύση στην εργασιακή

γάγγραινα που θέλει οι εργαζόμενοι να απασχολούνται για πολλά έτη καλύπτοντας

τις  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  σε  πολλές  δομές  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης

(καθαριότητα, βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΜΕΑ, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές

δομές των δήμων).  Άρα τι  ζητάμε  για όλους  αυτούς; Να γίνουν με μόνιμη  σχέση

εργασίας. Καλεί να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την συγκυβέρνηση, την εργασία και

την  πληρωμή  των  συμβασιούχων,  παρά  τα  όσα  προαναγγέλλει  η  απόφαση  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, φέρνοντας άμεσα νομοθετική ρύθμιση, όπως έχει δεσμευτεί,

για οριστική επίλυση  του προβλήματος και την παραμονή  των εργαζομένων στην

εργασία.

Όλα αυτά που είπες σας έχω απαντήσει τώρα. Δεν θα αποδειχτεί καμιά περικοπή

επιδόματος  βαριάς  και  ανθυγιεινής  εργασίας  και  κατάργηση  του  ειδικού

συνταξιοδοτικού  καθεστώτος  των  εργαζομένων  που  εργάζονται  στις  υπηρεσίες

καθαριότητας των δήμων, όπως έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του 4ου

Μνημονίου.

Διεκδικεί και απαιτεί την άμεση ανάκληση της εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας κ.

Κώστα Γαβρόγλου για την υποχρεωτική φοίτηση των προνήπιων στα Νηπιαγωγεία,

οδηγώντας  χιλιάδες  εργαζόμενους  των  Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών  στην

εργασιακή ανασφάλεια και σε κλείσιμο και απαξίωση της Υπηρεσίας των Παιδικών

Σταθμών των δήμων.

Ζητά  την  άρση  της  απαγόρευσης  των  προσλήψεων  μόνιμου  προσωπικού  σε

ζωτικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες αιχμής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σήμερα
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ασφυκτιούν λειτουργικά. Διεκδικεί ίση αμοιβή για ίδια εργασία προκειμένου να μπει

ένα  τέλος  στον  εργασιακό  μεσαίωνα,  που  άλλοι  κάνουν  την  ίδια  δουλειά  και

μπαίνουν με προγράμματα ΕΣΠΑ. 

Σε όλο αυτό το πλαίσιο που απάντησα, σας είπα, δεν ψήφισε υπέρ για τις 48ωρες

και δεν το χωρίζει. Και τι λέει; Πάμε και παρακάτω. Προκηρύσσει αποχή...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Αυτό είναι 16 Μαρτίου, αρ. πρωτ. 412/16-5-2017, μια μέρα πριν...

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ...ξεχωρίζει  τις  απεργίες  και  λέει  τη  Δευτέρα  ...  παιδικούς

σταθμούς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε αυτό που λέει τώρα. Την Πέμπτη και Παρασκευή 18 και 19

Μαΐου  όλοι  οι  σύλλογοι-μέλη  της  ΠΟΕ-ΟΤΑ  θα  πραγματοποιήσουν  γενικές

συνελεύσεις για την ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων και λήψη απόφασης

αυτό. Προκηρύσσει Αποχή από κάθε εργασία το Σάββατο και την Κυριακή 20 και 21

Μαΐου. Προκηρύσσει 48ωρη απεργία για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, την Δευτέρα και Τρίτη, 22 και 23.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο

της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής απεργιακές συγκεντρώσεις:

Την  Δευτέρα  22,  στις  11.00  το  πρωί  στο  Σύνταγμα,  θα  πραγματοποιηθεί

συγκέντρωση των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων αλλά και του

συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους όλης της χώρας, απαιτώντας συνάντηση

με τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας για την μη απαξίωση. 

Την  Τρίτη  23  του  μηνός,  στις  09.00,  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  (πλατεία

Καραϊσκάκη)  θα  πραγματοποιηθεί  συγκέντρωση  των  συμβασιούχων-

παρατασιούχων  αλλά  και  του  συνόλου  των  εργαζομένων  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Άρα και οι δύο...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και για τις δύο μέρες μιλάμε και για τους παιδικούς και για...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γιατί, γιατί έχει κλείσει τη Δευτέρα με τους υπουργούς παιδείας, την

Τρίτη είναι με τον Υπουργό Εσωτερικών και με τον κ. Σκουρλέτη και είναι και πιο

εξειδικευμένο,  γιατί  τη  Δευτέρα  θα  κατέβει  και  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  των

Νηπιαγωγών, που έχει δικά της. Καταλάβατε; Αυτά ήθελα να σας πω, να σας κάνω

με την ενημέρωση, για να γνωρίζετε ακριβώς.
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τελειώσαμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πηγαίνουμε τώρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

4  ο   Θέμα ΕΗΔ

Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μια επιστροφή στο... ποιο θέμα ήταν για τα νερά προ ημερησίας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνουμε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πήρε προσφορά.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μου έστειλαν την προσφορά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 4.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Στο θέμα 4 επιστρέφουμε, ζητώ συγνώμη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε. Γυρίζουμε πίσω στα θέματα προ ημερήσιας διάταξης, θέμα

4 που το είχαμε αναβάλλει γιατί δεν είχε στείλει προσφορά «Λήψη απόφασης ή μη

Δ.Σ. για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ». Μόλις τώρα

μας  έστειλαν  την  προσφορά,  άρα  πάμε  για  τη  συζήτηση  του  4ου Θέματος  Εκτός

Ημερήσιας.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Στη σύμβαση που έχουμε υπογράψει πρέπει να παραγγείλουμε άλλα

4  κιβώτια  νερό  με  την  πρώτη  σύμβαση  που  έχουμε  υπογράψει,  τα  οποία  όταν

ζήτησα να  μου  τα στείλουν μου είπαν ότι  αν δεν γίνει  δεκτή  η  ανανέωση  θα σας

πάνε  χαμένα τα μπουκάλια το νερό  και μου είπαν μην παραγγείλετε αν δεν έχετε

ακόμα πάρει μια απόφαση. Εντάξει; Ένα είναι αυτό. Δηλαδή η σύμβαση που είχαμε

κάνει ήταν για 100 και έχουμε παραγγείλει 96 εμείς και μας χρωστάνε 4 κιβώτια, που

είναι στη σύμβαση μέσα. 

Η καινούργια προσφορά βγαίνει με διαφορά με πέρσι στα 0,28€.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερη δηλαδή από την προηγούμενη;

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι.  Ήταν  0,28€ και  τώρα  έχει  πάει  0,30€ η  φιάλη,  εντάξει;  Έχουν

ανέβει στα τέτοια. Όχι, παραμένει στο 13% εδώ πέρα το ΦΠΑ, δεν λέμε... Εντάξει;
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Δηλαδή  είναι  η  ίδια  η  προσφορά  με  πέρσι,  συν  τα  51€  τα  οποία  είναι  για  τη

συντήρηση για όλο τον χρόνο του μηχανήματος. Ήρθαν μέχρι τώρα δυο φορές και

το συντήρησαν. Άμα ξανακάνουμε σύμβαση θα έρθουν άλλες δύο φορές, μία τώρα

και μία στο τέλος πάλι, μία στο πρώτο εξάμηνο από τη σύμβαση που κάνουμε και

μία στο τέλος για να τα φτιάξουν.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: 4 τα κιβώτια κάθε... συν τα 51€, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4 κάθε μήνα;

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δεν  παραγγέλνουμε  κάθε  μήνα.  Κάθε  πότε  παραγγέλνουμε

Παναγιώτη;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παίρνει τηλέφωνο.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, εντάξει. Δεν παραγγέλνουμε κάθε μήνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον προηγούμενο χρόνο πόσο μας κόστισε το νερό μαζί με το service;

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δεν ξέρουμε. Πού να ξέρω; Στο ταμείο είμαι να κρατάω λεφτά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά,  να  σας  πω  κάτι.  Αναβάλλεται  το  θέμα,  να  έχουμε

συγκεκριμένα...

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τι συγκεκριμένα; Πόσο κόστισε πέρσι το νερό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.  Να  έχει  συγκεκριμένα  πότε  παίρνουμε  νερό  τον  μήνα,  να

ξέρουμε. Παίρνουμε τον μήνα; Παίρνουμε ανά δύο μήνες; Γιατί βλέπεις εδώ τώρα

ήδη  δεν  τα  χρησιμοποιούμε  όλα  αυτά  και  μένει  το  νερό.  Σας  λέω  πίνετε  νερό,

αδυνατίστε  πίνοντας  νερό.  Αναβάλλεται  το  θέμα  για  το  επόμενο  Δ.Σ.  με

συγκεκριμένα πράγματα.

Πάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. 

1  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση με τον Δήμαρχο για το θέμα «Αποχή από

την αξιολόγηση».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν  θυμάμαι  τώρα,  την  προηγούμενη  εβδομάδα,  την

παραπροηγούμενη,  γιατί  έλειπε  την  προηγούμενη  βδομάδα  ο  Δήμαρχος,  είχαμε

κάνει μία συνάντηση εγώ, ο Γραμματέας του Συλλόγου ο κ. Κούβαρης, ο Ταμίας του

Συλλόγου ο κ. Καραμολέγκος με θέμα αυτό.
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Οι τρεις πάτε πάντοτε, ε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα πάει το Προεδρείο, κ. Παυλάκο, για να γνωρίζετε. Καθώς και το

θέμα για τα 176€ το βοήθημα, αυτό που έχει εκδικαστεί. Έγινε με μία... Για όσους το

έχουν κερδίσει πρωτόδικα, πάντα για αυτούς μιλάμε. Να σας ενημερώσουμε ότι για

το  θέμα  176  παρευρέθηκαν  στη  συνάντηση  η  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών,  η  κα

Γλύκα-Χαβαλάκου,  καθώς  και  απ’  τη  Νομική  Υπηρεσία  ήταν  η  κα  Γούλα  Δώρα.

Ψάχνοντας  να  βρούμε  λύση  στο  πώς  μπορούμε  να  παρακάμψουμε  κάποια

πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να καταγραφούν και εδώ πέρα, για να μπορεί να

γίνει πιο ευέλικτος, ο Δήμαρχος, δεν έχουμε πάει στο οικονομικό μέρος, η απόφαση

ήταν ότι πρέπει να γίνει άλλη μία συνάντηση, τα οποία θα παρευρίσκονται πλέον και

οι  δικηγόροι  του  Συλλόγου,  οι  δικηγόροι  που  έχουν  λάβει  μέρος  σε  αυτή  τη

διαδικασία, η κα Ρήγα και η κα Κοντού. 

Έχει ενημερωθεί το Γραφείο Δημάρχου, σας το λέω από τώρα, για την Τετάρτη να

γίνει μία συνάντηση. Πιστεύω ότι θα γίνει την Τετάρτη μία συνάντηση. Καθώς θα έχει

ενημερωθεί πλέον, γιατί και με την αποχή του βάλαμε το ερώτημα ότι να πάρει θέση

για την αποχή από την αξιολόγηση και μου λέει δώστε μου λίγο χρόνο γιατί δεν έχω

ενημερωθεί και από την ΚΕΔΕ, το τι έχει συζητηθεί από την ΚΕΔΕ.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 31/5ου είναι. Την Τετάρτη έχουμε αυτά τα δύο θέματα τα ίδια, γιατί δεν

πήρε θέση, γιατί του είπα ότι πρέπει να πάρει θέση, είτε θετική, είτε αρνητική. Εμείς

τις  ενέργειές  μας,  να  ξέρετε,  σαν  Σύλλογος  τις  έχουμε  στείλει  στον  Δήμαρχο,  ότι

έχουμε  πάρει  απόφαση  αποχή-απεργία,  στον  Γενικό  Γραμματέα,  καθώς  και  στη

Διεύθυνση Διοίκησης και στη Διεύθυνση Προσωπικού, ότι απέχουμε.

Την  επόμενη  Τετάρτη  θα  είναι  αυτά  τα  θέματα,  καθώς  είναι  και  το  θέμα  που

ψηφίσατε  τώρα,  πέρα  από  την  ανακοίνωση  που  θα  βγει  για  το  πρόβλημα

δυσοσμίας,  και  για  το  θέμα  με  το  Ληξιαρχείο.  Είναι  αυτά  τα  τρία θέματα  που  θα

συζητήσουμε.  Αν  θέλει  κάποιος,  εγώ  πιστεύω  ότι  έκλεισα  το  θέμα,  να  είστε  και

ενήμεροι γι’ αυτό, αν θέλει κάποιος να βάλει, αν θέλει και κάποιος που ήταν μαζί μου

στη συνάντηση αυτή να πάρει τον λόγο, γιατί το είπα πολύ συνοπτικά. 

Ο κ. Κούβαρης τον λόγο

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  για  το  176  η  πρόταση  πάνω  στον

Δήμαρχο  ήταν  να  γίνουν,  είχε  προκύψει  ένα  θέμα  με  την  κα  Κοντού,  η  οποία

ζητούσε  επισταμένως  να  πάρει  πίσω  την  πρόταση  που  έχει  στείλει  προς  την
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Οικονομική  Επιτροπή  η  κα  Ρήγα,  γιατί  για  να  αποτρέψουμε  την  απάντηση  της

Οικονομικής  Επιτροπής,  γιατί  αν  πηγαίναμε  μέσω  Οικονομικής  Επιτροπής  η

απάντηση  θα  ήταν αρνητική  και  το  θέμα  θα  ήταν  λήξαν.  Πιέσαμε  προς  αυτή  την

κατεύθυνση.  Η  πρότασή  μας  έγινε  αποδεκτή.  Ψάχνουμε  να  βρούμε  μια  νομική

φόρμουλα.  Τη  νομική  φόρμουλα  αυτή  δεν  μπορούμε  να  την  κάνουμε  εμείς,  γιατί

εμείς  δεν  είμαστε  νομικοί,  και  αν  υπήρχε  μια  σύννομη  πρόταση  100%  θα

μπορούσαμε να  την κάνουμε  στον Δήμαρχο σαν Σωματείο. Από  εκεί  και πέρα τη

νομική  πρόταση  θα  την  κάνουν  οι  δικηγόροι.  Είδαμε  τις  καλές  του  προθέσεις.

Ψάχνουμε  τη  νομική  φόρμουλα. Πιστεύω η  περαιτέρω συνάντηση  θα έχει  κάποιο

αποτέλεσμα, είτε θετικό, είτε αρνητικό, είτε εξ αναβολής πάλι.

Όσο  για  το  θέμα  της  δυσοσμίας  του  Πύργου,  είναι  ένα  χρόνιο  πρόβλημα  εκεί.

Ενημερωθήκαμε  με  τον  Πρόεδρο  και  τον  κ.  Στεφάνου.  Κατεβήκαμε  κάτω.

Ενημερώσαμε, κινητοποιήσαμε τη Δημοτική Αρχή, ήρθε αμέσως ο κ. Σιγαλάκος με

τον  υπεύθυνο  των  συνεργείων.  Είναι  το  θέμα  λίγο  περίεργο,  το  ψάχνουν  ακόμα.

Ενημερώθηκα σήμερα  από  την κα  Κατσαρά ότι... Οι εργαζόμενοι  να  πω ότι είναι

απόλυτα  καλυμμένα  100%  σε  οτιδήποτε  κάνουν  από  το  Σωματείο  μας  κ.λπ.

Ενημερώθηκα από την κα Κατσαρά και από τη Δημοτική Αρχή ότι πρόθεση είναι να

κλείσει το Ληξιαρχείο γύρω στις 9 μέρες για να αλλάξει όλη η ψευδοροφή πάνω του

Δημοτολογίου και αν αυτό επιφέρει ακόμα τη λύση δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γίνονται

κάποιες  ενέργειες  ήδη  κάτω. Δεν τίθεται  θέμα, η  Δημοτική  Αρχή  δεν θέτει  κάπου

θέμα προς τους εργαζόμενους, αλίμονο βέβαια, και είμαστε στο πλάι τους και έχουν

την  αμέριστη  συμπαράσταση  από  εμάς.  Θα  το  θέσουμε  πάλι  το  θέμα  στη

συνάντηση στον Δήμαρχο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είμαστε πλάι τους;

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Στους  εργαζόμενους.  Από  την  πρώτη  στιγμή  ήμασταν  εκεί.  Θα  το

θέσουμε  στον  Δήμαρχο  για  μια  οριστική  λύση  του  θέματος,  γιατί  δεν  μπορεί  να

διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους δημότες

του Πειραιά. Δεν είναι εικόνα αυτή για τον Πειραιά. Εντάξει; Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.

2  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να  σας  ενημερώσω  από  τώρα  ότι  αυτές  τις  μέρες,  γιατί  λόγω

αγωνιστικών κινητοποιήσεων, λόγω ότι η μητέρα του κ. Παπασταμάτη (Προέδρου
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του Σωματείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ) κάηκε στους Αγ. Θεοδώρους, ήταν αυτή που ήταν στο

ρέμα,  γι’  αυτό  έχουμε  δηλώσει  τη  συμπαράστασή  μας,  γι’  αυτό  τον  λόγο  δεν

προχωρήσαμε  να  έρθουν οι  περίπου 38 με 39 αιτήσεις που  είναι  από  αυτόν τον

σύλλογο, γιατί ήδη σας είπα ότι ο Σύλλογος των Κήπων έχει έρθει σε εμάς.

Τώρα  θα  σας  πω  κάποιες  άλλες  αιτήσεις  που  μας  έχουν  έρθει.  Τον λόγο  έχει  ο

Γραμματέας του Συλλόγου, ο κ. Κούβαρης.

Τη συμπαράστασή μας και τα συλλυπητήριά μας τα έχουμε δώσει από την πρώτη

στιγμή.

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,  είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  πάλι  να

δεχτούμε στους κόλπους του Συλλόγου μας 8 νέα μέλη τα οποία έχουν κάνει αίτηση

εγγραφής και είναι τα ακόλουθα: Μούρμουρας Νικόλαος, Βάιλα Αγγελική, Ματθαίου

Ελένη, Σακελλαρίου  Ευάγγελος, Πρέκας Άγγελος, Φούκα  Ιωάννα,  Παπαδόπουλος

Παναγιώτης,  Δημοπούλου  Φωτεινή.  Και  σύμφωνα  με  το  αρ.  6  παρ.  1  του

Καταστατικού  του  Συλλόγου  ζητώ  την  έγκριση  από  το  Δ.Σ.  για  την εγγραφή  των

νέων αυτών μελών μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

3  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της Clever

Media εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι  η  εταιρία  απομαγνητοφωνήσεων  των  συνεδριάσεων  και  των

γενικών συνελεύσεων. Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι  δύο  συνεδριάσεις  στις  8/3ου και  28/3ου της  Γενικής

Συνέλευσης και του Ειδικού Συμβουλίου  του Συλλόγου, συνολικού  ποσού 88,88€.

Ζητείται έγκριση, ναι.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγκρίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα 3.
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4  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 100,00€  για την

εγκατάσταση και καλωδίωση αυτόνομου internet στους Η/Υ του Συλλόγου

μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε στην στην ενημέρωση ο κ. Καραμολέγκος, να ξέρετε εδώ

και καιρό, δεν θυμάμαι τώρα, περίπου είναι  3 ή  4 εβδομάδες, κόπηκε  το  internet

στους  υπαλλήλους,  δηλαδή  το  Facebook και  κάποιες  άλλες  σελίδες  στους

υπαλλήλους του Δήμου.

Αργυροπούλου: Και καλά έκανε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. Συμφωνώ με τη Βούλα εγώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κάνετε λάθος.

Αργυροπούλου: Εχθές  είχαμε  πάει  στο  Υπουργείο  και  βλέπαμε  έναν  εκεί  που

καθόταν και έπαιζε πασιέντζα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς σαν Σύλλογος φωνάξαμε (βάσει του άρθρου που υπάρχει στο

καταστατικό μας ότι μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες και να βοηθάνε, αρκεί να

είναι  μέλη  μας),  τον  κ.  Καπετανάκο,  πέρασε  καινούργιες  εγκαταστάσεις  και

συνδεθήκαμε.  Πλέον  έχουμε  εμείς  αυτόνομο  ιντερνετ  σαν  Σύλλογος  και

συνδεθήκαμε στο δικό μας μόντεμ και Wifi. Είναι και οι 4 υπολογιστές συνδεδεμένοι.

Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως είπαμε είναι τα 100€ για την εγκατάσταση και καλωδίωση

αυτόματου  internet στους 4 υπολογιστές του Συλλόγου, τα οποία δόθηκαν στον κ.

Καπετανάκο Ιωάννη, μέλος του Συλλόγου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συγνώμη, και πόσα είχαμε τον προηγούμενο χρόνο δώσει; Το ξέρετε

ότι μπορούσατε να είχατε πει στον Γενικό να μας το ανοίξουν, ε; Πάμε παρακάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν γίνεται αυτό που λες κ. Παυλάκο.
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5  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 200,00€  για την

αγορά πένας δώρο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμαρχο Πειραιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνάντηση που κάναμε με τον Δήμαρχο του αγοράσαμε μία πένα

για να του δοθεί σαν δώρο. Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να εγκριθεί το ποσό των 200€ που δώσαμε για την πένα του

τον Δημάρχου Πειραιά.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ζητούμε την έγκρισή σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;  Εγκρίνεται  από  7  άτομα  υπέρ  και  κατά  η  κα

Αργυροπούλου, γιατί δεν είχε ενημερωθεί.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι μόνο γι’ αυτό, δεν συμφωνώ με αυτή την πρακτική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συμφωνεί και με αυτή την πρακτική.

6  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση μελών για την μη πραγματοποίηση της εκδρομής σύμφωνα με

παλιότερη απόφαση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης ή μη για νέα ημερομηνία

διεξαγωγής της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε όλοι, σας έχουμε ενημερώσει, ήταν να κάνουμε, με

παλιότερη απόφαση του Δ.Σ., να κάνουμε μια εκδρομή για τους συναδέλφους μας

και με ένα εικονικό ποσό των 5€, να δηλώσουν συμμετοχή. Για δύο μήνες είχαμε

βομβαρδίσει  με  φαξ,  με  e-mail,  ξανά  με  φαξ,  ξανά  με  e-mail για  να  δηλώσουν

συμμετοχή  και  μετά  από  δύο  μήνες  προσπάθεια  αυτοί  που  δήλωσαν  συμμετοχή

είναι μόνο 27 μέλη.

Αργυροπούλου: Δεν τους άρεσε ο προορισμός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για του λόγου το αληθές έτσι αποφασίσαμε την μη πραγματοποίηση

της  εκδρομής.  Τώρα  αν  θέλετε  να  κάνουμε  μία  εκδρομή  θα  πρέπει,  παιδιά,  θα

πρέπει να δουλέψουν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Δεν είναι ο ένας να το τρέχει

και  ο  άλλος  ούτε  καν  να  ασχολείται.  Θέλετε  να  έχει  επιτυχία;  Θα  πρέπει  να

δουλέψουμε  όλοι  μας.  Δεν  θέλετε  να  έχει  επιτυχία;  Να  μην  βάζουμε  τέτοια

πράγματα. Η ΔΑΣ-ΟΤΑ έχει πάρει και τηλέφωνα και μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ
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με  αυτό,  και  έφερε  και  μέλη,  μιλήσαμε  για  να  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  με

πούλμαν για πιο φθηνά εισιτήρια κ.λπ.

Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σε  όσους  το  είπαμε,  πρώτα  απ’  όλα  ήταν  πολλές  οι  ώρες  και  δεν

ήθελε κανένας, 3,5-4 ώρες να πάμε, και δεν τους άρεσε και το μέρος. Δηλαδή άμα

δηλώναμε πιστεύω Επίδαυρο ή Ναύπλιο θα είχαμε πολύ περισσότερο. Εντάξει;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ίδιες ώρες.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δεν είναι, είναι λιγότερες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισή ώρα λιγότερη.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι πιο ωραίος ο προορισμός.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τώρα  εντάξει.  Στο  Ναύπλιο  π.χ.  είναι  2  ώρες  και  ένα  τέταρτο.  Κ.

Κούβαρη μιλάω, ευχαριστώ. Εγώ προτείνω λοιπόν να παραμείνει η εκδρομή για τον

χειμώνα στην Αράχωβα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 6 θα συζητηθεί με καταιγισμό ιδεών του κ. Παυλάκου, του κ.

Καραμολέγκου  και  του  κ.  Φερεντίνου  που  θα  πάρουν  την  πρωτοβουλία,  να  μας

φέρουν πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, και θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, σε ένα

άλλο συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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