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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16.10.2019 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Ενηµέρωση ∆.Σ. για το  Πόθεν Έσχες συναδέλφων  που είναι σε 

επιτροπές.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  Ενηµέρωση ∆.Σ. για το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  Ενηµέρωση ∆.Σ για τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ- ΟΤΑ κατά του άρθρου 

179  του Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3
ο
:  Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ενέργειες µονιµοποίησης των εργαζοµένων των 

προγραµµάτων ΕΣΠΑ. 

Εισηγητής : Αργυροπούλου Σταυρούλα 

ΘΕΜΑ 4
ο 

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

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 5
ο 

: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδροµητική εγγραφή του 

Συλλόγου στο Περιοδικό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ».  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6
ο
:  Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή του 

Φόρου Εισοδήµατος του Συλλόγου για το έτος 2008. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου κος Φερεντίνος Κων/νος  

ΘΕΜΑ 7
ο
:  Συζήτηση και έγκριση ανάληψης µετρητών για τις ανάγκες του 

Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου κος Φερεντίνος Κων/νος  
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την κατάθεση 

στεφάνου στην επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας.  

         Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου κος Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 16/10 βάσει του Άρθρου 30§2Α του Καταστατικού µας σας 

έχω καλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση, και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου µας. 

Είναι έκτακτη συνεδρίαση και είναι για τα µέτρα που έχει φέρει η κυβέρνηση, το 

πολυνοµοσχέδιο προς ψήφιση, για συζήτηση και ψήφιση για τη Βουλή. 

Παρουσίες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, απών, Παυλάκος 

Παναγιώτης, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, 

παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα, Κισαπίδης 

Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος Ιωάννης, παρών. 

Άρα, έχουµε την πλειοψηφία. Πηγαίνουµε για συζήτηση για τα θέµατα. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω να σας διαβάσω το Άρθρο 179 που είναι στο Αναπτυξιακό 

Πολυνοµοσχέδιο για συζήτηση, για να γίνει νόµος. Είναι αντικατάσταση του Άρθρου 

61, το Άρθρο 179 αντικαθιστά το Άρθρο 61 του ν.3979/2011.  

Τι µας λέει; Σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Πλέον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µπορεί κατά την κρίση του να αποφασίσει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρηση 

χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. 

Με την απόφαση καθορίζονται, δύο στα αντικείµενα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

η διάρκεια, η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Άρα, τις µας λέει; Μας 

λέει ότι πλέον οποιαδήποτε ∆ηµοτική Αρχή µπορεί να φέρει  θέµα προς συζήτηση 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να δώσει σε ιδιώτη κατά την κρίση του, είτε τις 

υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιµα υλικά, 
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εσωτερικούς χώρους καθαριότητας. Και χώρους, συντήρηση χώρου πρασίνου, 

κ.λπ.. 

Ακόµα δεν ξεκινήσαµε καλά-καλά µε την καινούρια κυβέρνηση µας έφερε αυτό το 

πολυνοµοσχέδιο νοµίζοντας ότι µε αυτό θα έρθει η ανάπτυξη. Να τα δώσουµε σε 

ιδιώτες, έρχεται η ανάπτυξη. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε όλοι µας, ήρθε η ώρα να 

προασπίσουµε τα κεκτηµένα που ήδη έχουµε τόσα χρόνια.  

Τώρα, εδώ όλοι κρινόµαστε από τους αγώνες τους οποίους θα δοθούν. Αν νοµίζουν 

ότι δεν µας αφορά αυτό, δεν µας αφορά το ένα, δεν µας αφορά το άλλο, όσοι 

συνάδελφοι κάθονται σε αυτό το τραπέζι είναι γελασµένοι οικτρά. Έτσι ήταν, 

ξυπνήσαµε ένα πρωί και έφυγε όλη η ∆ηµοτική Αστυνοµία, το βράδυ υπήρχε 

∆ηµοτική Αστυνοµία, το πρωί δεν υπήρχε, έτσι ένα πρωί έφυγαν όλοι οι αορίστου 

χρόνου και πήγαν δεξιά και αριστερά. Τώρα, αν νοµίζουν ότι δεν τους αφορά, κακό 

του κεφαλιού τους. Αυτά είχα να δηλώσω. Γιατί µετά έχουµε και συζήτηση για τις 

κινητοποιήσεις που έχει κηρύξει η Οµοσπονδία µας. Και όλοι πλέον να κριθούµε 

από τους αγώνες και την παρότρυνση που πρέπει να κάνουµε προς τους 

συναδέλφους µας. Γιατί οι συνάδελφοί µας κοιµούνται τον ύπνο του δικαίου.  

Αυτά είχα να δηλώσω. Τον λόγο όποιος θέλει, παίρνει τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλό µεσηµέρι και από µένα. Λίγο-

πολύ ήταν αναµενόµενο, το γνωρίζαµε και πριν τις εκλογές, έχουµε γνωρίσει και τον 

κ. Μητσοτάκη σαν Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και γνωρίζουµε και τις 

προθέσεις του και τις σκοπιµότητές του. Έχουµε δώσει µάχες στο παρελθόν µε τις 

αντικρουόµενες σκέψεις του, και θα δώσουµε και στο παρόν και πιστεύω και στο 

µέλλον. 

Η σηµερινή κυβέρνηση µε το καληµέρα εισάγει ένα αναπτυξιακό νοµοσχέδιο που 

θίγει εργασιακά δικαιώµατα, και κεκτηµένα εργαζοµένων ετών. Χαρίζει µε το Άρθρο 

12 του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου στους επενδυτές την καταβολή των 

ανταποδοτικών τελών στους εκάστοτε ∆ήµους που θα αναπτύξουν τις επιχειρήσεις 

τους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τροποποιεί το Άρθρο 61 του ν.3979/2011, που 

εµπεριέχει την αιτιολογηµένη απόφαση του εκάστοτε ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία, καθώς και την τεκµηρίωση της αδυναµίας 

εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε τα ίδια µέσα που διαθέτουν οι ∆ήµοι. Είναι 

ένα πολύ σοβαρό θέµα, είναι µία ενορχηστρωµένη ενέργεια η οποία ανοίγει τις 

πύλες σε ιδιωτικοποίηση, σε καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισµό, και σε όλα 

τα... στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ∆ήµων. ∆ίνει τη δυνατότητα στους 
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δηµάρχους εκτός από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας να εγχωρούν και Υπηρεσίες 

Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµού, κ.λπ., και µε το Άρθρο 179 καταργεί την Παράγραφο 

1 του Άρθρου 24, του ν.4479/2017, ένα πολύ σοβαρό επιχείρηµα που έδινε τη 

δυνατότητα στους ∆ήµους και στα νοµικά πρόσωπα να παρέχουν κάθε είδους 

ανταποδοτικές Υπηρεσίες σχετικά µε την καθαριότητα µε ίδια µέσα.  

Με το πολυνοµοσχέδιο αυτό ουσιαστικά απογυµνώνει νοµικά και µε την κατάργηση 

των συλλογικών συµβάσεων και µε την ψήφιση, την αλλαγή του συνδικαλιστικού 

νόµου. Είναι ενορχηστρωµένο σχέδιο κατάργησης της πάλης, και να τα δώσουµε 

όλα στους ιδιώτες και στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί ο Μητσοτάκης και η 

κυβέρνησή του. 

Εγώ, λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουν οι αγώνες, µαζικά, και να δώσουµε όλοι το 

παρόν στις κινητοποιήσεις για να αντισταθούµε σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα 

που έρχεται να ισοπεδώσει τους εργαζοµένους και ό,τι κεκτηµένο υπάρχει. 

Ευχαριστώ. 

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

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, είναι για ένα θέµα το οποίο ισχύει στους ∆ήµους, 

αυτό το νοµοσχέδιο, εδώ και µία 20ετία. Η οδοποιία εδώ και 15 χρόνια έχει δοθεί σε 

ιδιώτες. Η ασφαλτόστρωση το ίδιο. Οι Υπηρεσίες Πρασίνου οι πιο πολλοί ∆ήµοι 

έχουν δώσει ορισµένα σηµεία σε ιδιώτες. Επειδή δεν έχουν προσωπικό. ∆εν είναι 

κάτι το καινούριο που έρχεται σήµερα και αλλάζει κάτι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλλον δεν άκουσες τι λέγαµε. Μάλλον δεν πρόσεξες. Πού στηρίζεται 

αυτό το Άρθρο και που στηρίζονταν τα άλλα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μέχρι πέρυσι έπρεπε να έχεις και την έγκριση της παρέδρου και 

ορισµένων άλλων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για να δοθεί κάτι σε ιδιώτη. Ας πούµε, 

εµείς, π.χ., που είχαµε πάει στην πάρεδρο και της είπαµε να δώσουµε σε ιδιώτη 

30.000,00€ για να κλαδέψουν τις νεραντζιές, µας είπαν ότι από τη στιγµή που 

έχουµε γερανοφόρο που φτάνει στα 7µ. και προσωπικό δεν µπορούµε να το 

δώσουµε σε ιδιώτη. Θα τις κλαδέψουµε µόνοι µας. Εδώ και 15 χρόνια έχουµε δώσει 

τα υψηλόκορµα σε ιδιώτη και δεν έχει µιλήσει κανένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το καινούριο Άρθρο τα καταργεί όλα αυτά. Αυτά λέγαµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ηλαδή, τι προτείνουµε; Μισό λεπτό, παιδιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είτε έχεις τα ιδία µέσα, είτε δεν τα έχεις, µπορεί µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου να το δώσει. Αυτό λέγαµε πριν. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι, αυτό είπα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφού εσύ µας λες ότι είναι τα ίδια 25 χρόνια. Έχεις κάνει ένα τεράστιο 

λάθος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ηλαδή, συγνώµη, αν αύριο δώσουµε την Υπηρεσία Περισυλλογής 

Βαρέων Απορριµµάτων, θα απολυθούν οι υπάλληλοι που ήταν και δούλευαν στα 

βαρέα αντικείµενα; δεν γράφει πουθενά κάτι τέτοιο µέσα, ούτε ότι κλείνει καµία 

Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορεί να το γράψει. Γιατί έγραφαν ότι κλείνει η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι δυνατόν ... θα απολυθείς, ρε Παυλάκο; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο, άλλος συνάδελφος; Ένα λεπτό, να κάνω µία επανάληψη. 

Ακούτε λίγο, η διαφορά αυτού του Άρθρου είναι ότι δεν ισχύει, ισχύουν οι 

προϋποθέσεις που ίσχυαν στους προηγούµενους νόµους, το οποίο µπορούσε να 

δοθεί σε ιδιώτη ένα µέρος από τις αρµοδιότητες που έχει, από τις Υπηρεσίες που 

έχουν οι ΟΤΑ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Γιατί; Γιατί δεν υπήρχαν. ∆εν υπήρχε στον ΟΤΑ, στον όποιον ΟΤΑ, το 

µηχαν... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ολοκληρώσω. Ένα από τα µεγαλύτερα ατού που είχαν οι ΟΤΑ που 

δεν µπορούσαν να δοθούν ήταν όταν υπήρχαν τα ιδία µέσα δεν µπορούσαν να 

δοθούν. Μπορεί να ψήφιζαν τα δηµοτικά συµβούλια, έπεφταν από τις 

Αποκεντρωµένες οι αποφάσεις. Έχει γίνει δεκάδες φορές αυτό και δεν µπορούσαν 

να δοθούν και έτσι έγινε πριν δύο χρόνια στη Λαµία που έγινε σκοτωµός κυρίου. 

Έτσι έγινε και στα... στα Γιάννινα δεν έγινε έτσι. Στα Γιάννινα δεν είχαν εργάτες, και 

τους αναγκάσαµε πριν έρθει αυτό για ψήφιση και πήραν τώρα οκτάµηνα για να µην 

πάνε σε ιδιώτες.  

Άρα, το λοιπόν, απαντάω και στον κ. Παυλάκο και σε οποιονδήποτε που είναι, άρα 

καταργώντας αυτό, µε µία απόφαση µπορούν να δοθούν, είτε έχουν το προσωπικό, 

είτε δεν έχουν. Είτε έχουν τα τεχνικά µέσα, είτε δεν έχουν. Θα µπαίνουµε σε µία 

συναλλαγή τι µας συµφέρει, τι δεν µας συµφέρει, τι παίρνουµε, τι δεν παίρνουµε. 
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Τώρα, αν θα µείνουν οι συνάδελφοι, αν δοθούν, αυτό δεν µπορούµε να το 

γνωρίζουµε. ∆εν το γνωρίζαµε ούτε πριν, ούτε... και σκοπός τους είναι γιατί να το 

αναφέρουν; Εδώ κρύβονται ένα κάρο πράγµατα από πίσω, θα φανερώσουν αυτό;  

Και εδώ δεν είµαστε, εδώ είµαστε υπάλληλοι των ∆ήµων, είµαστε υπάλληλοι του 

∆ήµου Πειραιά και πιστεύουµε ότι όλοι µας ότι αυτό που προσφέρουµε, άλλος 

περισσότερο, άλλος λιγότερο, το προσφέρουµε µέσα από την καρδιά µας γιατί είναι 

η δουλειά µας και καλύτερα από κάθε ιδιώτη. Εγώ έτσι πιστεύω µε τη δουλειά που 

κάνω. Ότι αυτό που θα προσφέρω δεν µπορεί να το προσφέρει ο ιδιώτης. Γιατί έχω 

νοιάξιµο, γιατί το αγαπάω αυτό που κάνω. Με όλα τα λάθη που µπορεί να συµβαίνει 

σε µία Υπηρεσία. Και πού θα µπει ο ιδιώτης και θα έχει καλύτερες υπηρεσίες; Εγώ 

δεν το έχω δει µέχρι τώρα που έχει µπει... τώρα λέω εγώ να κάνω ένα, ένας 

δηµότης του ∆ήµου Πειραιά να ρωτήσει αν µπορεί να µου προσφέρει καλύτερες 

Υπηρεσίες, εγώ δεν έχω δει κανέναν ιδιώτη να προσφέρει καλύτερες Υπηρεσίες.  

Ανά πάσα στιγµή σου λέει χάλασε αυτό, το κλείνω. Χάλασε. Το έχουµε δει και ένα 

εκατοµµύριο φορές στην τράπεζα. Στις τράπεζες που είναι ιδιωτικές. Έκλεισαν 

πόσες τράπεζες, στην ουρά εκεί, στην ουρά να περιµένεις, παίρνεις ένα νούµερο και 

περιµένεις δύο, τρεις ώρες. Παίρνεις, κάνεις, ψωνίζεις, πας τρως, πας κοιµάσαι και 

µετά πηγαίνεις στη µία η ώρα να πας να πληρώσεις. Ναι, είναι ευέλικτο, ναι, είναι 

ευέλικτο. 

∆εν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί. Εγώ θα ξαναπώ. ∆εν επιτρέπεται 

συνδικαλιστής, οτιδήποτε να ψηφίζει, οτιδήποτε να ψηφίζει πολιτικό κόµµα, να είναι 

υπέρ αυτού του εκτρώµατος. Γιατί αυτό µιλάµε για ένα έκτρωµα, µιλάµε χάνουµε τα 

κεκτηµένα που δικαιωθήκαµε, άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους, έφαγαν ώρες στα 

πεζοδρόµια, έφαγαν ξύλο, έκαναν-έραναν. Είτε ψηφίζεις από άκρα Αριστερά, µέχρι 

άκρα ∆εξιά, δεν µπορεί να υπάρχει ένας εργαζόµενος να είναι υπέρ ή να βλέπει 

θετικό αυτό που έχει έρθει. Εγώ αυτό είχα να πω. Από εκεί και πέρα, σας ακούω. 

Η κα Αργυροπούλου τον λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όντως αυτό που έρχεται τώρα είναι ένα έκτρωµα µε όλα, ό,τι 

συνεπάγεται η λέξη έκτρωµα, το οποίο πατάει όµως, εδώ να το πούµε, σε ένα 

θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει χρόνια στο ελληνικό κράτος, να το πω έτσι, που καµία 

κυβέρνηση, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Ν.∆., ούτε και του ΣΥΡΙΖΑ που είχαµε 

προηγουµένως δεν µπόρεσε να το αναιρέσει. Ένα θεσµικό πλαίσιο που λέει ότι 

µπορούν κάποιες υπηρεσίες και κατά καιρούς όπως είπατε και εσείς έχουν δοθεί εν 
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µέρει σε ιδιώτες. Και εδώ στον Πειραιά είχαµε, δεν είχαµε τον Νταβέλη που είχε 

πάρε τα στερεά, τα τέτοια; 

Λοιπόν, υπάρχουν... στο Φάληρο, έχει δοθεί το Πράσινο εδώ και χρόνια σε ιδιώτη, 

κ.λπ.-κ.λπ.. Στο Παλαιό Φάληρο. Οι πλατείες έχουν δοθεί σε ιδιώτη εδώ και χρόνια. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είχαν ... . 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος πάντων. Μην κολλήσουµε εκεί. Μην κολλήσουµε εκεί. 

λοιπόν, είναι... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί λες για το  Παλαιό Φάληρο, κορίτσι µου; Γιατί εδώ στον ∆ήµο σου, 

εδώ που δουλεύουµε εµείς,  οι 10 ... κήποι δεν δόθηκαν... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εδώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:...σε ιδιώτη για συντήρηση; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, πες τα, να µας το πείτε, δεν το ξέρω. Θα µας το πείτε. 

Θα το πείτε. Να τα λέµε και τα δικά µας εδώ πέρα. Να τα λέµε και τα δικά µας εδώ 

πέρα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ορίστε. Οπότε, τι λέµε; λοιπόν, τέλος πάντων, η κυβέρνηση η 

σηµερινή πατάει πάνω σε αυτό το ήδη θεσµικό πλαίσιο που υπήρχε και φέρνει αυτό 

το πολυνοµοσχέδιο, που εκτός από αυτό που είπαµε για τις ιδιωτικοποιήσεις στο 

πράσινο, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισµό, κ.λπ., είναι και το πετσόκοµµα 

των µισθών µας, είναι οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας που τις καταπατάει, είναι 

το ανθυγιεινό, τα βαρέα και ανθυγιεινά που είχαν πει ότι µέχρι τις 31 του Οκτώβρη 

θα έχει φτιαχτεί η επιτροπή, δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, 1η του Νοέµβρη ήδη, λέει, σε 

κάποιους ∆ήµους οι οικονοµικοί υπεύθυνοι δεν δέχονται να υπογράψουν για να 

πάρουν τα 150,00€ οι συνάδελφοι. Και πάει παραπέρα το θέµα. 

Σε λίγο θα έρθει και η σειρά και των διοικητικών υπαλλήλων και των παιδικών 

σταθµών, ήδη το είπαµε και από πέρυσι, ότι όσο πάει η κατάσταση φθίνει προς τα 

κάτω, κλείνουν παιδικοί σταθµοί. Οπότε, πρέπει να δούµε εδώ πέρα τι θα κάνουµε. 

Πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ προτείνω τη ∆ευτέρα να κάνουµε 

Γενική Συνέλευση, 22 µε 23 του µήνα θα µπει στη Βουλή, λοιπόν, να κάνουµε Γενική 

Συνέλευση, να ενηµερώσουµε όλους τους συναδέλφους γι’ αυτό το πράγµα. Οι 

συνάδελφοι δεν το ξέρουν. Ούτε ανοίγουν τα e-mail τους, κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν 
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έχουν, δεν τα ανοίγουν. Πρέπει προσωπικά να πάµε σε όλους τους χώρους και να 

δώσουµε µία ανακοίνωση που σαν σύλλογος θα φτιάξουµε, και να τους 

ενηµερώσουµε ότι τη ∆ευτέρα θα κάνουµε Γενική Συνέλευση, κατά τις 12:00 για να 

µπορούν να έρθουν και όλοι, και να κάτσουµε εκεί να τα συζητήσουµε και να δούµε 

τι µπορούµε να κάνουµε. Και πώς θα συµµετέχουµε σε όλες τις κινητοποιήσεις.  

Οι κινητοποιήσεις ξεκινάνε από αύριο, αλλά και από ∆ευτέρα θα κλιµακωθούν. Αλλά 

δεν διαβάζονται, τα e-mail δεν διαβάζονται. Πρέπει προσωπικά να πάµε να 

συζητήσουµε µε τους εργαζόµενους. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ο καθένας υποτιµάει ... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε, είπαµε, ΟΤΑ για τους δηµότες και όχι για τους ιδιώτες.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να γίνει το ψήφισµα εδώ πέρα, να ψηφίσουν ποιοι ...  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε. Εδώ θα πάµε το ψήφισµα, εδώ θα πάµε, ήταν ενηµέρωση. 

Πάµε ψήφισµα.  

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ για τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ- ΟΤΑ κατά του άρθρου 179  

του Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωση και ψήφισµα για τις κινητοποιήσεις της Οµοσπονδίας µας 

κατά του Άρθρου 179  του Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου. Θα σας πω ποια είναι οι 

κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Οµοσπονδία µας µε απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής χθες που έγινε.  

Είπε, ξεκινάµε, λέει, την Τετάρτη, σήµερα, δηλαδή, γενικές συνελεύσεις, επειδή 

όµως δεν προλαβαίναµε, σε όλους τους ∆ήµους. Έχω κάνει συναντήσεις µε τους 

άλλους και ήταν στο µυαλό µου µερικές φορές η Αργυροπούλου εκεί που το έχω 

έτοιµο να το πω λες και... Στο συµβούλιο προσέρχεται και ο κ. Καραµολέγκος 

∆ηµήτριος. 

Πάµε για τις κινητοποιήσεις. Έχω κάνει µία συνάντηση, ήδη έχω µιλήσει τηλεφωνικά 

µε την κα Τζιούτη, έχω κάνει και µία, δύο επαφές µε τον κ. Κιτάκο από το άλλο το 
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τέτοιο, για να δούµε αν γινόταν ή την Παρασκευή, ή τη ∆ευτέρα, για να δούµε αλλά 

µάλλον, προφανώς θα πάµε τη ∆ευτέρα. 

Πάµε, τώρα, για τις επόµενες κινητοποιήσεις. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για να κάνουµε µία Γενική Συνέλευση όλοι µαζί. Την Πέµπτη 17 

Οκτωβρίου έχουµε στάση εργασίας από τις πρώτες πρωινές ώρες και πορεία 

διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα γίνει προσυγκέντρωση στα γραφεία 

της Οµοσπονδίας µας στην Πλ. Καραϊσκάκη ώρα εννιάµιση. Εγώ δυστυχώς δεν 

µπορώ να παραβρεθώ εκεί, θα έρθω κατά τις έντεκα, γιατί έχω στο πανεπιστηµιακό 

νοσοκοµείο για το συκώτι µου που έχω ένα πρόβληµα και µε παρακολουθούν 

ειδικοί. Εννιάµιση η ώρα. Έχω εννιά εκεί, τώρα τι ώρα θα τελειώσω θα είµαι εκεί 

στην Οµοσπονδία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα βάλουµε πούλµαν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι πούλµαν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Λεωφορειάκι; Αυτό εννοώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα γίνουν ενέργειες ενηµέρωσης των πολιτικών κοµµάτων και των 

πολιτικών αρχηγών από την Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπονδίας.  

Την Παρασκευή θα δώσει Press Conference η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Οµοσπονδίας. Το Σάββατο έχουµε το µεγάλο, έχει κηρυχθεί σαββατοκύριακο 19 και 

20 αποχή από την Υπηρεσία, όσοι δουλεύουν και έχει γίνει το µεγάλο συλλαλητήριο 

στις έντεκα η ώρα το πρωί, το οποίο θα ξεκινήσει πάλι από τα γραφεία της... 

Σάββατο, έντεκα η ώρα το πρωί και θα είναι έξω από την Οµοσπονδία µας στην Πλ. 

Καραϊσκάκη. 

Μετά, στη συνέχεια του συλλαλητηρίου θα γίνει σύσκεψη όλο το ∆.Σ. εκεί στην 

Οµοσπονδία, έξω στην πλατεία τη µεγάλη, των συλλόγων της χώρας. Για εκτίµηση 

της κατάστασης και να αποφασιστούν νέες ενέργειες. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνετε , 

επειδή είναι από τα πιο σηµαντικά που έχει, µάλλον είναι η ναυαρχίδα αυτό το 

Άρθρο για τους αγώνες µας, για να µην περάσει, θα παρθεί απόφαση από όλα τα 

∆.Σ. των Πρωτοβάθµιων έξω στον χώρο που θα είναι υπαίθρια από όλη τη χώρα. 

Γιατί κατεβαίνουν από παντού θα έρθουν. 
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Επειδή πιστεύω ότι θα γίνει µεγάλη, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις...  ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... τη ∆ευτέρα θα είναι µία καλή ηµέρα για να κάνουµε και εµείς τη 

Γενική Συνέλευση µε όλα τα σωµατεία που θέλουν να συµµετέχουν. 

Θέλω να πάµε, δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί, να πάµε στο ψήφισµα, 

ότι πρέπει ο σύλλογός µας να συµµετέχει ενεργά, δυναµικά, καθώς και να φέρει και 

κόσµο. ∆εν νοείται στο συλλαλητήριο να µην είµαστε. Εγώ λέω από αύριο πρέπει να 

είµαστε. Εγώ θα έρθω µετά τις έντεκα η ώρα εκεί. Γιατί έχω εννιά η ώρα ραντεβού. 

Πάµε στο ψήφισµα. Ποιοι είναι υπέρ για τις κινητοποιήσεις; Άρα, είµαστε όλοι υπέρ. 

Μήτσο, είσαι υπέρ; Ωραία.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μόνο έπρεπε να το βάλουµε πιο νωρίς. Έντεκα η ώρα πρέπει να 

επιστρέψουµε. Εννιάµιση η ώρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να σου πω; Αυτά...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος να αναλάβει, εγώ δεν µπορώ να το αναλάβω, να φτιάξουµε 

και ένα πανό, «Σύλλογος Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά, ΟΤΑ για τους δηµότες και 

όχι για τους ιδιώτες». Τι λέτε;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τέλειο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία, θα το φτιάξουµε εκεί που φτιάχνει η Οµοσπονδία που 

είναι φτηνά που είχαµε φτιάξει το άλλο το πολύ µεγάλο που είχαµε βάλει έξω από το 

γκαράζ. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να το σηκώνει. Βάζουµε, από τώρα ορίζουµε για 

το πανό που είναι υπεύθυνοι για να το κρατάνε, ο κ. Φερεντίνος, ο κ. Παυλάκος, ο κ. 

Καπετανάκος, ο κ. Κισαπίδης. Τελείωσε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εµένα γιατί αναφέρεις το όνοµά µου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μαζί θα είµαστε, τόσες φορές έχεις κρατήσει πανό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είσαι ο µεγαλύτερος αγωνιστής, άστα αυτά τώρα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, βιάζοµαι, εντάξει.  

Πάµε παρακάτω. Μετά όλο το συλλαλητήριο στη Βορέου 10, κερνάει ο κ. Παυλάκος 

παϊδάκι κοτόπουλο.  
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Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ενέργειες µονιµοποίησης των εργαζοµένων των 

προγραµµάτων ΕΣΠΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µας κάνει µία ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις 

ενέργειες µονιµοποίησης των εργαζοµένων των βρεφονηπιακών σταθµών των 

προγραµµάτων ΕΣΠΑ, από την κα Αργυροπούλου. Τον λόγο έχει η κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μίλησα µε το... τέλος πάντων, προσπαθούµε εδώ και δύο 

βδοµάδες να βρούµε τη νοµική σύµβουλο του δηµάρχου γιατί µας παρέπεµψε ο 

ίδιος στη νοµική σύµβουλο για να δει αν µπορεί να προχωρήσουµε για την 

αποδοχή, ναι, προέκταση των διαφόρων ενεργειών µας, εµείς δεν µπορέσαµε µε 

τον πρόεδρο να βρούµε τη νοµική σύµβουλο, οπότε ανέλαβε ο δικηγόρος. Με τον 

δικηγόρο µίλησε, δηλαδή µας απέφευγε ουσιαστικά, γιατί την τελευταία φορά που 

είχα πάρει εγώ τηλέφωνο ήταν εκεί, είπε ότι είχε δουλειά, της άφησα το τηλέφωνό 

µου, το όνοµά µου, δεν µε πήρε ποτέ, µε τον δικηγόρο µπόρεσε και µίλησε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, χίλια συγνώµη, µπορείς να το ξαναπάµε λίγο από την αρχή; 

Συγνώµη, ζητάω συγνώµη που δεν άκουσα, αλλά µπορείς λίγο για να ακούσω και 

εγώ, να τα βάλω και λίγο στο κεφάλι µου; Γιατί έχουµε µιλήσει µαζί, αλλά... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, είπαµε ότι προσπαθούσαµε εδώ και δύο βδοµάδες να 

βρούµε τη νοµική σύµβουλο γιατί ο δήµαρχος µας παρέπεµψε σε αυτήν. Στη 

Φουσκίδου, στην κα Φουσκίδου. ∆εν µπορούσαµε να τη βρούµε µε τίποτα και λέω 

ότι την τελευταία φορά που προσπάθησα εγώ, ενώ ήταν εκεί, δεν µίλησε µαζί µου, 

άφησε και το τηλέφωνό µου, κ.λπ., δεν µίλησε. Και είπαµε να βάλουµε τον δικηγόρο 

ως δικηγόρος δεν θα µπορούσε να του αρνηθεί. Και όντως το σήκωσε µετά από δύο 

µέρες το τηλέφωνο και είπε ότι δεν γίνεται τίποτα. ∆εν µπορεί να γίνει κάτι, ότι 

µόνο... δεν µπορούν να δώσουν αποδοχή στην πρόταση τη δική µας για 

µονιµοποίηση αν γίνουν αορίστου τα κορίτσια. Μπορούν µόνο να συναινέσουν. Που 

το να συναινέσουν ας πούµε ο δικηγόρος λέει ότι ειδικά για τα δικαστήρια του 

Πειραιά δεν πρόκειται να περάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Αυτό σε εµάς, µου είπε να σας προτείνω, να το περάσουµε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Να το πάµε θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να πάρουµε την αποδοχή 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και το άλλο που είπε, να κάνουµε µία συνάντηση µε τα 

κορίτσια, πάλι µε τους συναδέλφους, για να συζητήσουµε το όλο θέµα. 
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Οι συνάδελφοι έχουν ενηµερωθεί από µένα για όλες αυτές τις ενέργειες, έχουν πάρα 

πολύ πεισµώσει, έχουν πάρα πολύ στενοχωρηθεί γιατί λέει άλλα µας έλεγε τον 

Ιούλιο στις συναντήσεις µε τον Κώστα που είχε στους διαδρόµους, κ.λπ.. Και θέλουν 

σαν επιτροπή να πάνε στον δήµαρχο. Να πάνε οι ίδιες και να συναντήσουν τον 

δήµαρχο. Εγώ τους είπα ότι σήµερα έχουµε συµβούλιο και θα το δούµε το θέµα 

αυτό και από εκεί και πέρα θα τις ενηµερώσουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συµπληρώσω και εγώ, όντως εγώ προσπαθούσα να βρω την κα 

Φουσκίδου δύο βδοµάδες, και επειδή έχω πολλά στο κεφάλι µου µε την 

καθαριότητα, µε έπαιρνε... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι; ∆εν το ξέρω. Γι’ αυτό έγινε. Αµάν, γι’ αυτό. Αλλά είχα τη Βούλα 

που ήταν δυναµική η Βούλα και µου το υπενθύµιζε κάθε δύο µέρες, κάθε τρεις. 

Τέλος πάντων, δεν το ήξερα ότι γέννησε η κα Φουσκίδου. Ωραία. 

Από εκεί και πέρα, κοίταξε, εγώ τώρα τι πιστεύω. Αυτά είναι κάποια νοµικά λεξιλόγια 

αποδοχή ή συναίνεση και εγώ πιστεύω αυτό που µας έχει πει ο δήµαρχος, γιατί δεν 

είναι άνθρωπος να λέει και να ξε-λέει. Μπορεί να µην δέχεται τη λέξη αποδοχή και 

να λέει τη συναίνεση. Αλλά δεν ήταν, δηλαδή και την τελευταία φορά που τον είδα 

πριν κανένα µήνα και είχαµε µιλήσει γι’ αυτό, µου έλεγε, πρόεδρε, µε έκαψες. Είµαι ο 

µοναδικός µετά το Χαϊδάρι που έχω πει ότι είµαι υπέρ των τέτοιων. Άρα, τώρα δεν 

ξέρω για τη λέξη την αποδοχή ή τη συναίνεση. Όµως, για να το λέει ο δικηγόρος, 

επειδή αυτός ο δικηγόρος έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το νοµικό πλαίσιο και ήταν 

και σε άλλους ∆ήµους, για να το λέει ότι µε τον ∆ήµο, µε τα δικαστήρια του Πειραιά 

ότι θα υπάρχει πρόβληµα, ορθώς πρέπει να το λέει, δεν πρέπει να το έχει βγάλει 

από το κεφάλι του, γιατί έτσι και αλλιώς...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ συµφωνώ µε την πρόταση. Άκου, κα Αργυροπούλου, γιατί 

καταγράφονται τώρα, είµαι σύµφωνος µε την πρόταση της κα Αργυροπούλου. Εγώ 

λέω αν µπορούµε να µιλήσεις, που σε έχουµε εξουσιοδοτήσει, που µιλάς µε τον 

δικηγόρο, να µας φτιάξει ένα κειµενάκι να το εισάγουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έτσι 

όπως θέλει να είναι και να του εισάγουµε εµείς σαν σύλλογος. Εγώ είµαι υπέρ της 

πρότασης, για να πάµε να τους φέρουµε τετελεσµένα. ∆ηλαδή όποιος είναι και εκεί... 

και θα δούµε κιόλας, γιατί και εκεί και τις προθέσεις και εκεί θα δούµε και τις 

προθέσεις και του δηµάρχου γιατί εγώ πιστεύω ότι θα βρει σθεναρή αντίσταση από 
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πολλούς από την παράταξή του. Όχι, ο δήµαρχος δεν σε δουλεύει, ο δήµαρχος θα 

το υπερασπιστεί και θα πρέπει... είναι γαµώ τα παιδιά.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε όλοι µε την κα Αργυροπούλου. Θα εισάγουµε... 

Συµφωνούµε. Εντάξει; Οµόφωνα.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τζούµα Ελευθερία. Τσώλης Νικόλαος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχω την ευχάριστη, είµαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω δύο 

νέα µέλη για εγγραφή στον σύλλογό µας, τον κ. Τσώλη Νικόλαο και την κα Τζούµα 

Ελευθερία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΟΤΑ για τους δηµότες και όχι για τους ιδιώτες. ΟΤΑ για τους δηµότες 

και όχι για τους ιδιώτες. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδροµητική εγγραφή του Συλλόγου 

στο Περιοδικό «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε, είµαστε, ναι, είναι ανάγκη γιατί είναι ο µόνος που ό,τι έχουµε 

στείλει, µας το έχει ανεβάσει. Είναι το Epoli αυτό. Είναι αυτός που ανεβάζει τις 

ανακοινώσεις του συλλόγου µας και παίρνει θέση. Έχει ανοίξει... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, είναι, έχει ανοίξει το Epoli που είναι και Πειραιώτης αυτός που το 

έχει. Κωνσταντίνος Κουφάκης. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης του συλλόγου και των 

εργαζοµένων του ∆ήµου σας για εργασιακά και λοιπά θέµατα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αποστέλλεται πρόταση έγγραφη συνδροµητή στο πανελλαδικό 
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αυτοδιοκητικό, πολιτικό και οικονοµικό περιοδικό «ΠΟΛΗ &ΠΟΛΙΤΙΚΗ» για το 

εκδοτικό έτος 2019-2020. 

Η πρόταση αυτή αφορά σε έξι εκδόσεις του περιοδικού και συγκεκριµένα τα τεύχη 

Τ115, Τ116, Τ117, Τ118, 119 και 120. Η συνδροµή στοιχίζει 300,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.. Για κάθε πλέον συνδροµή, δηλαδή άµα θέλουµε συν 

δύο συνδροµές, δεν θέλουµε, γιατί µόνο µε το 300 που µε ακούσαµε... παράδειγµα, 

λέει, µε τιµή Κωνσταντίνος του Ζαχαρία Κουφάκης, εκδότης διευθυντής «ΠΟΛΗ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα το σκεφτούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, εγώ είµαι υπέρ γιατί είναι το µοναδικό που ανεβάζουµε και πρέπει 

να συνεχίσουµε να το ανεβάζουµε. ∆εν είναι, είναι... το Epoli είναι πανελλήνιο, 

Γιάννη µου, είναι που το παρακολουθούν όλοι, άπαντες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και εγώ είµαι υπέρ της συνδροµής στο Epoli. Είναι ένα site το οποίο 

συνδράµει στα αιτήµατα των εργαζοµένων και στην ενηµέρωση των εργαζοµένων 

και τέτοια site πρέπει να στηρίζονται από τους εργαζόµενους. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι συµφωνούν; ∆εν τα ανεβάζει κανένας. Θα µας στέλνει περιοδικά 

που είναι για εργατική νοµοθεσία και τέτοια. Εµείς στέλνουµε ανακοινώσεις δικές 

µας.  

Συµφωνούµε οµόφωνα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν είναι οµόφωνο. Έχουµε αντιρρήσεις. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή του Φόρου 

Εισοδήµατος του Συλλόγου για το έτος 2008. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από ό,τι βλέπετε, πριν πάρει τον λόγο ο ταµίας του συλλόγου µας κ. 

Φερεντίνος, από τα παλιά που πληρώναµε και την προηγούµενη, θυµάται, 4ετία, η 

Βούλα, που πληρώναµε προστίµατα γιατί δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να 

γίνουν, δεν µας ... τώρα ήρθε και πάλι άλλο. Τον λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Γεια σας και από µένα. Ενηµερώθηκα από τον λογιστή του 

συλλόγου για µία παλιά αµαρτία, θα το χαρακτήριζα εγώ, οικονοµικού έτους 2008. 

Έχει προκύψει ένα πρόστιµο, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, και είναι 112,41€. 
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Αφορά µη βεβαιωµένη οφειλή. Ζητώ την έγκριση για να πληρωθεί το πρόστιµο. 

Είναι πρόστιµο από δηλώσεις. ∆εν γίνονταν φορολογικές δηλώσεις. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τρεις. Εγκρίθηκε οµόφωνα. 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση ανάληψης µετρητών για τις ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ έγκριση ανάληψης 200,00€ µετρητών να υπάρχουν στον 

σύλλογο για κάλυψη αναγκών του συλλόγου και να ενηµερώσω ότι ήδη εγώ 

προσωπικά έχω δώσει 35,00€ για διάφορες δαπάνες οι οποίες είναι στο ταµείο εκεί 

και δεν τα έχω πάρει αυτά τα χρήµατα εδώ και τρεις µήνες. Ζητώ την έγκριση των 

200,00€ να υπάρχουν στο ταµείο του συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μισό λεπτάκι, να καταλάβουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα ... να βάλεις 35,00€. Εσύ θα έχεις µόνο 200,00€; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται, Κώστα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είµαστε τυχεροί που ο ταµίας του συλλόγου µας είναι φορτωµένος. Τα 

βάζει εκείνος και όταν θα είναι... 

 

8
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την κατάθεση στεφάνου 

στην επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ο κ. Φερεντίνος. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

......................  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε προσφορά. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

 

 

1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για το  Πόθεν Έσχες συναδέλφων  που είναι σε επιτροπές . 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Φέρνω ένα εκτός ηµερήσιας, το λέω, για το πόθεν έσχες που 

υπάρχουν σε επιτροπές συνάδελφοι που είναι µέλη του συλλόγου µας, µιλάµε µόνο 

για µέλη του συλλόγου µας, να κάνει µία έρευνα ήδη η κα Κοντογιάννη έχει βρει µία 

που είναι 15,00€. Ωραία, να δούµε ο δικός µας λογιστής πόσο µπορεί να πάρει. 

Ρώτησέ τον, για τα πόθεν έσχες. Άρα εγκρίνεται οµόφωνα ότι να βάλουµε. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


