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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30.03.2021 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα 
Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  
 Εισηγητής : Γραµµατέας Kούβαρης Γεώργιος  
 
ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή της οµοσπονδίας  

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έως τον 03/2021. 
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή των µικροφώνων 

& καµερών του Συλλόγου για τις τηλεδιασκέψεις.  
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
  

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την κατάθεση ενός στεφανιού 
στην επικήδειο τέλεση µέλους του Συλλόγου µας.  
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την δηµιουργία αφίσας για 

τους αναπτυξιακούς οργανισµούς του ∆ηµοσίου.  
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε, σήµερα 30/03/2021 και ηµέρα Tρίτη, ώρα 14:00µ..µ. στα 
γραφεία του Συλλόγου µας, µέσω τηλεδιάσκεψης………….                                    

Βάση του άρθρου 30 παρ. 1 του καταστατικού µας,  που γίνεται διά 
τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, σύµφωνα µε την 
από 11-03-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοiού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ Α ’55), τη µε αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 (Β΄ 850) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικράτειας, όπως τροποποιήθηκε µε την  
όµοια µε αρ. ∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020 (Β΄1704),  
Είναι η µηνιαία συνεδρίαση. Είχαµε  

Παρόντες είναι ο Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος παρών, 

Κοντογιάννη ∆ικαία παρούσα, Αργυροπούλου Σταυρούλα παρούσα ΜΕΣΩ WEBEX. 

& Μπαίρα Μαρία από τα γραφεία του Συλλόγου. Οι υπόλοιποι δεν είχα συνδεθεί. 

(ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ  – ΠΑΥΛΑΚΟΣ – ΚΙΣΣΑΠΙ∆ΗΣ – ΚΟΥΒΑΡΗΣ) 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: α) Ενηµερώνεται το ∆.Σ. για τις ενέργειες του Συλλόγου για την 

αντιµετώπιση του covid -19 στις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. Μετά από συνεχή 

επικοινωνία που έχουµε µε τον ∆/ντη κον Πλατανησιώτη µας ενηµέρωσε γραπτώς 

µε έγγραφο του ότι ήδη έχουν γίνει 2.500 rapid test στους συναδέλφους και 

συµφωνήθηκε να πραγµατοποιηθούν εκ νέου τα ∆ωρεάν  RAPID-TEST για τον 

κορωνοϊό. Ηδη έγιναν στο Αµαξοστάσιο , εκκρεµούν στους τοµείς καθαριότητας, 

στην ∆ιεύθυνση πρασίνου και στο Ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό τµήµα. Μόλις 

παραληφθούν τα επόµενα τεστ θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία για όλους. Ακόµα 

έχουν γίνει 3 φορές στο κεντρικό δηµαρχείο rapid test για τους συναδέλφους. 

Επίσης ενηµερώνουµε ότι πραγµατοποιούνται rapid test ήδη από ∆ευτέρα 

29/3/2021 και την Τρίτη 30/3/2021, από τις  9:00 έως τις 15:00,   στον προαύλιο 

χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά, Τετάρτη 31/3/2021, Πέµπτη 1/4/2021 και 

Παρασκευή 2/4/2021 από τις  9:00 έως τις 15:00, στην πλατεία Κανάρη στο 

Πασαλιµάνι από τον ΕΟ∆Υ. 
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β)Σε ότι αφορά την µετατροπή σύµβασης των 29 υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

Βρεφονηπιακών  από ορισµένου χρόνου σε αορίστου, δεν συζητήθηκε στην 

Οικονοµική Επιτροπή µε την αιτιολογία ότι δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί 

απούσης γνωµάτευσης της Νοµικής Υπηρεσίας, της οποίας η γνωµάτευση  

σύµφωνα µε αυτά που ζήταγε ο δικηγόρος των εργαζοµένων δεν µπορούσε να 

παρθεί απόφαση για νοµικούς λόγους για αυτό  ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου Εργαζοµένων στο  νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µπει θέµα εκτός 

ηµερησίας διατάξεως προκειµένου να γίνει δεκτό ή µη το αίτηµα των 29 

εργαζοµένων µέσω του δικηγόρου τους µε πολιτική απόφαση το οποίο έχει 

συµφωνηθεί µε τον ∆ήµαρχο Πειραιά και τον Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

γ) ∆εχθήκαµε τηλεφωνήµατα απόγνωσης εργαζοµένων καθαριστριών εσωτερικών 

χώρων που προσλήφθηκαν µε τον ΟΑΕ∆, οι οποίες τελούν υπό αναστολή εργασίας 

και απλήρωτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα λόγω κορονοϊού.  

Τον λόγο είχε ο Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ αντιπρόεδρος Συλλόγου που ενηµέρωσε 

το σώµα για το πόσους συνάδελφους δέχτηκε στο τµήµα του δηλ. Φυλακών και 

καθαριστριών από τους Βρεφ. Σταθµούς από σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Μετά από συζήτηση που είχαµε στο σώµα 

αποφασίστηκε να ενεργήσουµε προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα των 

εργαζοµένων που βρίσκονται υπό αναστολή λειτουργίας. Ήδη έχει κάνει 

συναντήσεις ο Πρόεδρος του Συλλόγου µε την Κα Αλιγησάκη Σίσση Αντιδήµαρχο 

Παιδείας και µε την Αντιδηµαρχο ∆ιοικητικών και Βρεφ. Σταθµών Ζηλάκου Χάρις.  

Ενεργούµε προκειµένου να µετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες ώστε να εργάζονται 

και να αµοίβονται.  

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε εγγραφές νέων µελών στο Σύλλογο των κάτωθι 

εργαζοµένων: Βεργέτη Ελένη, Γρηγορέας Ανδρέας, Σπανός Ιωάννης, Χριστίδου 

Θεοδώρα, Παπαδοπούλου Φωτεινή και Κοντογούρης Ιωάννης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται; Εγκρίνονται οµόφωνα. 
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3
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή της οµοσπονδίας  

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έως τον 03/2021. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ένα τρίµηνο, θα µας πει τους µήνες ο κ. Φερεντίνος, ο ταµίας του 

συλλόγου µας. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάµε την έγκριση για την πάγια υποχρέωση την οποία έχουµε να 

καταβάλλουµε τη συνδροµή στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το ποσό είναι 1.049,40€ και 

αντιστοιχεί στις συνδροµές των µηνών Ιανουαρίου – Φεβρουάριου - Μάρτιου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει; Είναι 1.049,50€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

 Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή των µικροφώνων & 

καµερών του Συλλόγου για τις τηλεδιασκέψεις.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ο κ. Φερεντίνος  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ο Σύλλογος προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιήσει τις 

τηλεδιασκέψεις του ∆.Σ. λόγω του κορονοιού,  προέβει στην αγορά τριών καµερών 

µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο αξίας 59,97€ και παρακαλούµε για την έγκριση τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

 Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την κατάθεση ενός στεφανιού στην 

επικήδειο τέλεση µέλους του Συλλόγου µας.  

 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Κατατέθηκε ένα στεφάνι στην κηδεία του Τ.  Λουρεντζάτουο οποίος 

ήταν  παλιός εργαζοµένος του ∆ήµου µας  και συζύγος της Σουλουκίδου Σωτηρίας 

µέλους του Συλλόγου µας. Αξίας 50,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την δηµιουργία αφίσας για τους 

αναπτυξιακούς οργανισµούς του ∆ηµοσίου.  
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ:  

Αγοράστηκε αφίσα που αφορά την αντίθεση µας στην δηµιουργία των 

αναπτυξιακών οργανισµών  στη Τοπική Αυτοδιοίκηση αξίας 4,00€ για τα γραφεία 

του Συλλόγου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα.  

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΙΚΑΙΑ 

 

 

 


