
 

 

 

 

 

 

 

∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15.07.2020  



 

2 

 



 

3 

 

∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15.07.2020 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για το σχέδιο νόµου περί απαγόρευσης των 

συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων.   

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2
Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται 

στην ταράτσα του κτιρίου επί της οδού Θηβών 78 που στεγάζεται η  

∆/νση Καθαριότητας.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3
ο 
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής :Αναπληρώτρια  Γραµµατέας κα Κοντογιάννη ∆ικαία  

ΘΕΜΑ 4
Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την κατάθεση στεφάνου στην 

επικήδεια τελετή µέλους του Συλλόγου µας.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 5
Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή του τιµολογίου 

της εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων Clever media. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6
Ο 
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή της οµοσπονδίας 

µας ΠΟΕ – ΟΤΑ από 02/2020 έως 07/2020. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 7
Ο 
: Συζήτηση και λήψη απόφασης του ∆.Σ. για την πληρωµή της προσφοράς 

που αφορά την υπηρεσία Μαζικής αποστολής Μηνυµάτων Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα 15/7/2020 και µέρα Τετάρτη και ώρα 12:30µ.µ. και σύµφωνα 

µε το άρθρο 30§1 του καταστατικού µας, γίνεται η µηνιαία συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου µας.  Έχουµε ένα θέµα εκτός ηµερήσιας.  

Πάµε µε τις παρουσίες. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, απών, 

Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη 

∆ικαία, παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, απών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, απών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Είµαστε τρεις, έξι και ένας ο κ. Κούβαρης, εφτά άρα συνεχίζουµε στο επόµενο βήµα.  

 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για το σχέδιο νόµου περί απαγόρευσης των συγκεντρώσεων 

και των διαδηλώσεων.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω να πω οποιοσδήποτε άλλος µπορεί να ‘χει τον λόγο µετά να µε 

συµπληρώσει.  

Ψηφίστηκε όπως γνωρίζετε, ότι απ’ ότι καταλαβαίνουµε όλοι, αρχίζει και σφίγγει ο 

κλοιός προς τις απαιτήσεις και τα δικαιώµατα που έχουν οι εργαζόµενοι µε διάφορα 

προσχήµατα, πριν είχαµε τον Covid 19 που περάσανε κάµποσα πράγµατα µέσα 

στο Covid 19, να γίνεται εκ τηλεδιάσκεψης από µακριά από το σπίτι, η τηλεργασία, 

αρχίζουν και γίνονται διάφορα τεστ όπως και αυτό εδώ ότι για να µην κωλύουµε τα 

µαγαζιά την συγκοινωνία θα πρέπει µε λίγα λόγια να είναι ελεγχόµενες οι 

συγκεντρώσεις. Θα υπάγεται στον έλεγχο ενός εισαγγελέα να την ορίζει αν µπορεί 

να γίνει ή δεν γίνεται, θα υπάρχει ένας αποκλειστικός υπεύθυνος ο οποίος θα έχει 

την ευθύνη της συγκέντρωσης και της διαδήλωσης και απ’ ότι καταλαβαίνω εγώ 

προσωπικά γιατί εκθέτω την δικιά µου προσωπική γνώµη, και λέω το τελικό πώς 

ψηφίστηκε γιατί πριν ήταν ένας αστυνοµικός ήταν πολύ διαφορετικά, ήταν µε 

προτάσεις που γινήκαν από τα διάφορα κόµµατα και άλλαξε λίγο το πλαίσιο αλλά το 

πλαίσιο παραµένει το ίδιο αντί-εργατικό που στόχο έχουν να πλήξουν τα δικαιώµατα 

των εργαζοµένων και να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους γιατί αυτό το µόνο που 

έχουν σαν όπλο είναι αυτό, δεν υπάρχει άλλο.  

Πρώτα µπήκε επί ΣΥΡΙΖΑ µαχαίρι στον συνδικαλιστικό νόµο στα Πρωτοβάθµια και 

τώρα πάµε βήµα-βήµα. Άρα να είσαστε σίγουροι και έτοιµοι ότι έρχονται δύσκολες 
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µέρες τα οποία, τι να πω θα πρέπει κάποτε και οι εργαζόµενοι να ξυπνήσουνε. Αυτά 

ήθελα να πω, όποιος θέλει µπορεί να τοποθετηθεί, να µε συµπληρώσει, τα είπα 

πολύ περιγραµµατικά αλλά τώρα, δεν χρειάζεται να λέω τι…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι το πρώτο θέµα ε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Και πλέον θα είναι ποινικό αδίκηµα όταν θα γίνεται. Είναι ποινικά 

αδικήµατα. Αυτά. Στο πρώτο θέµα θέλει να τοποθετηθεί ο γραµµατέας του συλλόγου 

ο κ. Κούβαρης.  

Ψηφίστηκε, πάει.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη και για την καθυστέρηση, αλλά περίµενα το 

λεωφορείο. Λοιπόν για το θέµα του νοµοσχεδίου που πέρασε, είναι µια συνέχεια του 

νόµου του ΣΥΡΙΖΑ που είχαµε πρόπερσι µε το θέµα των γενικών συνελεύσεων για 

να παίρνουµε αποφάσεις στο 50 συν ένα, ανοίξανε τον δρόµο και τον συνεχίζει 

τώρα ας πούµε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε ένα νοµοσχέδιο τελείως 

χουντικό που εµείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα πιστεύουµε ότι δεν θα περάσει 

και ότι στην πράξη θα πρέπει όλα τα Σωµατεία, να δείξουνε όπως ήταν και η 

απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ.λπ. που το έλεγε, άλλο αν δεν συµµετείχαν καθόλου στην 

κινητοποίηση που έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα, στην Αθήνα πάνω την στάση 

της Α∆Ε∆Υ, πρωτοφανές για τα χρονικά να µην έρθει η ΠΟΕ-ΟΤΑ να µην 

εµφανιστεί, λοιπόν στην πράξη εµείς τα Σωµατεία θα πρέπει να τους δείξουµε ότι 

δεν θα περάσει, και τις απεργίες µας θα τις κάνουµε, και τις κινητοποιήσεις µας θα 

τις κάνουµε, και δεν θα περιµένουµε να µας πει ο εκάστοτε Υπουργός ή ∆ήµαρχος 

πού πρέπει να κάνουµε την απεργία µας, στο τάδε πεζοδρόµιο, στην τάδε 

βραχούλα, στην τάδε ακρούλα κ.λπ. εµείς στην πράξη αυτό το νοµοσχέδιο θα το 

καταψηφίσουµε και καλούµε τον κόσµο προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι στην δυσάρεστη θέση να σας 

πω ότι ψηφίστηκε αυτό ο νόµος, είναι ο πλέον αντιδηµοκρατικός νόµος της 

Μεταπολίτευσης. Σαν πρόσχηµα να εξυπηρετήσει το άρθρο 11 του Συντάγµατος, 

έφερε η Κυβέρνηση έναν εκτελεστικό νόµο, ο οποίος δεν τηρεί το βασικό πλαίσιο 

της αναλογικότητας ως προς το δικαίωµα των πολιτών στις δηµόσιες συναθροίσεις.  

Οι παρεµβάσεις που γίνανε από το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και γίνανε αποδεκτές από 

την ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν σώσανε την κατάσταση συνεχίζει να είναι ένας 

αντιδηµοκρατικός νόµος, που περιορίζει ακόµα και τις πολιτικές διαδηλώσεις των 

κοµµάτων.  
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι δεν ισχύει, το περάσανε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ισχύει και αυτό. Τι γίνεται σ’ αυτό τον νόµο, αυτός ο νόµος δίνει την 

έννοια της αστυνοµοκρατίας. Η αστυνοµοκρατία προς τους πολίτες που θα 

διαµαρτυρηθούν. ∆ίνει το δικαίωµα στην Αστυνοµία να διαλύει συγκεντρώσεις.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι στην Αστυνοµία.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ας σταµατήσει αυτή… γιατί έγινε η διακοπή, ήταν αρχικά να τις διαλύει 

η Αστυνοµία τις διαδηλώσεις, να τις απαγορεύει, αλλά µε παρέµβαση του 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ έγινε µια πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από την ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ψηφίστηκε δύο µέρες πριν να έχει γνώµη ο εισαγγελέας, ο 

Πρόεδρος των Πρωτοδικών και αν έχει γνώµη αυτός, µπορεί να την σταµατήσει την 

συγκέντρωση. Βέβαια αν σιωπήσει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, σιωπήσει ή δεν 

την απαγορεύσει, ή δεν πάρει θέση, είναι απαγορευµένο αυτό, δηλαδή µπορεί η 

Αστυνοµία να την απαγορεύσει.  

Αυτά τα πράγµατα είναι σε τριτοκοσµικές χώρες, είναι χουντικό. Το νοµοσχέδιο αυτό 

είναι χουντικό νοµοσχέδιο. Είναι αντιδηµοκρατικό, χουντικό, έχει µέσα άρθρα τώρα 

τι να σας λέω δηλαδή, πρέπει κάποιος να κάνει να σας δώσω εγώ µια ενηµέρωση, 

πρέπει κάποιος να δηλώνει ποιος είναι ο διοργανωτής.  

Ο διοργανωτής λοιπόν αυτός, έχει και την ευθύνη, ξέρετε τι είναι ένα κόµµα, ένα 

πολιτικό κόµµα, ένας φορέας, ένα τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο, να κάνει µια 

συγκέντρωση, πέστε ότι µέσα στην συγκέντρωση αυτή των 50.000, και δεν υπάρχει 

µια περιφρούρηση σε ένα κοµµάτι, και κάποιοι παρεισφρήσουν µέσα σ’ αυτήν και 

καταστρέφουν και βανδαλίζουν κάποια πράγµατα, ποιος τα πληρώνει; Ο 

διοργανωτής, φέρει την αστική ευθύνη, την ποινική και αστική ευθύνη, το 

νοµοσχέδιο για µένα είναι κατάπτυστο, πρέπει άµεσα για µένα να αποσυρθεί, είναι 

αντιδηµοκρατικό, δεν τηρεί την στοιχειώδη αρχή της αναλογικότητας, είναι ένα 

νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Επιτροπής της Βενετίας, είναι ένα κατάπτυστο νοµοσχέδιο, αντιδηµοκρατικό 

από την αρχή µέχρι το τέλος, και επιφέρει και άλλους κινδύνους κυρίες και κύριοι, 

και θα σας πω πού επιφέρει κινδύνους.  

Επιφέρει κινδύνους στους ειρηνικούς διαδηλωτές που θα µπορέσουν αυτοί οι 

διαδηλωτές να κατέβουν να διαµαρτυρηθούν ειρηνικά να έρθουν σε αντιπαράθεση, 

αυτοί και ο διοργανωτής µε στοιχειώδη αναρχικά ή µπαχαλάκιδα στοιχεία οι οποίοι 

θέλουν να εισχωρήσουν µέσα στην πορεία τους, µέσα στην διαµαρτυρία τους και 
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είναι και ένα βήµα το οποίο τα γνωρίζουµε τα προβοκάτσια και τα ‘χουµε δει και σε 

πορείες και σε συγκεντρώσεις. Και αστυνοµικά προβοκάτσια, και κοµµατικά 

προβοκάτσια, τα ‘χουµε δει, και είµαστε ευάλωτοι σε οποιαδήποτε διαµαρτυρία και 

πορεία, σε οποιοδήποτε προβοκατόρικη ενέργεια της εκάστοτε Κυβέρνησης, είναι 

ένα πολύ σοβαρό και κατάπτυστο το νοµοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε, και πρέπει 

άµεσα να αποσυρθεί. Αυτά έχω να πω, γεια σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας κάνουµε µια ενηµέρωση για το Σώµα, για το τι ψηφίστηκε. Ως προς 

την απαγόρευση της διαδήλωσης, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε απαγόρευση από 

την αστυνοµική αρχή µόνο µε απλή γνώµη του ∆ήµαρχου. Μετά από πρόταση του 

ΚΙΝΑΛ είπαµε είναι πρόταση που περάσανε και συµφωνήσανε, προβλέπεται πλέον 

η σύµφωνη γνώµη των Πρωτοδικών.  

Ως προς την διάλυση µια εν εξελέξει συνάθροισης. Συνάµα, στην αρχική µορφή του 

νοµοσχεδίου αρκούσε η απόφαση της αστυνοµικής αρχής. Ψηφίστηκε, προστέθηκε 

η σύµφωνη γνώµη του παριστάµενου εισαγγελέα Πρωτοδικών. Απάλειψη ιδιώνυµου 

αδικήµατος, το αρχικό νοµοσχέδιο επανέφερε το  καταργηµένο από το νέο Ποινικό 

Κώδικα, αναχρονιστικό αδίκηµα της συµµετοχής σε απαγορευµένη διαδήλωση. Οι 

διατάξεις αυτές ωστόσο πλέον απαλείφονται.  

Τέταρτο, αυθόρµητη συνάθροιση, στο αρχικό νοµοσχέδιο οι αυθόρµητες 

συναθροίσεις κατά κανόνα απαγορεύονταν και για να επιτραπούν ήταν απαραίτητη 

ειδική απόφαση. Τώρα, ψηφίστηκε µόνο κατ’ εξαίρεση µπορεί να απαγορευθεί αν 

απειλείται η δηµόσια ασφάλεια και µετά από ενηµέρωση του αρµόδιου εισαγγελέα 

πρωτοδικών.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι να διαβάσουµε τώρα… τι να λέµε τώρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα καταπέσει η Ευρώπη.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να πω κάτι, έγινε στην αρχή κάποια ενηµέρωση άλλη ή προχωρήσατε 

κατευθείαν στο θέµα πρώτο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο θέµα αυτό.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι γιατί είχαµε χθες και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ∆ευτέρα, που ο 

∆ήµος του Πειραιά…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνία πλαίσιο, αυτό είναι αναγκαστικά για τον ιδιώτη που τα ‘χει 

πάρει.  
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έγινε Συµβούλιο την ∆ευτέρα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνία πλαίσιο λέγεται µε την ∆Ε∆∆ΗΕ το οποίο…  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι αλλά αυτό είναι...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το πούµε στο τέλος αφού θέλεις να το βάλεις θα το πούµε στο 

τέλος.  

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στην 

ταράτσα του κτιρίου επί της οδού Θηβών 78 που στεγάζεται η  ∆/νση 

Καθαριότητας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στην ταράτσα του 

κτηρίου επί της Θηβών 78 που στεγάζονται ένα κάρο Υπηρεσίες του ∆ήµου.  

Είναι η Πολεοδοµία, η Καθαριότητα, η οδοποιία, το αρχιτεκτονικό, ακούτε παιδιά, 

εγώ παρόλο που βρισκόµουν εκεί τόσα χρόνια δεν είχα πάρει χαµπάρι. Ήρθαν η 

οδοποιία, και ξαφνικά τι δηµιουργήθηκε; Όντως επάνω στην ταράτσα έχει δύο 

κεραίες τεράστιες, δεν είναι κεραίες που έχει στην ταράτσα, έχει απέναντι άλλες δύο, 

σε άλλο κτήριο. Έχει πιο πέρα άλλο κτήριο, και είπαν εγώ δεν έχω ασχοληθεί µ’ 

αυτά, δεν ήξερα ούτε µ’ αυτά, αρχίζανε λέγανε πονάνε τα κεφάλια τους, τέλος 

πάντων για να µην πω εγώ τώρα στον πονοκέφαλο τον δικό µου ξαφνικά που 

ήτανε, ζητήσαµε να πάρουµε µια απόφαση εκεί οι άνθρωποι να φωνάξουµε έναν 

που τον έχουν βρει έναν εµπειρογνώµονα από την οδοποιία, ο Τσάκος ο 

Μιχαλακάκος, η Χρύσα Μπακοπούλου, έχουν βρει έναν που ασχολείται µ’ αυτά τα 

πράγµατα, έναν καθηγητή που είναι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να ‘ρθει να κάνει 

την µέτρηση, εγώ σας λέω τώρα, µ’ έχουν ενηµερώσει εκείνοι γιατί δεν το ξέρω το 

θέµα. Τους είπε ο καθηγητής, λέει, µην κάνετε ακόµα οτιδήποτε γνωστό γιατί να 

κάτσουµε να το µετρήσουµε µε τα καινούρια τα στάνταρ που υπάρχει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ακόµα µετριούνται µε τα παλιά. Να ‘χουµε την δικιά µας την 

µέτρηση και µετά κάνετε τους το γνωστό να δούµε πώς θα το µετρήσουν εκείνοι για 

να µπορούµε, αν δεν χρειάζεται να ‘ρθούµε σε αντιπαράθεση, ή αν πιέσουµε που 

παίρνει ένα κάρο λεφτά ο Αγγελόπουλος, γιατί στο κτήριο του Αγγελόπουλου 

είµαστε, να αποσύρει την µία, µπορεί να αποσύρει τις δύο; ∆εν ξέρω… βεβαίως δεν 

σου λέω εγώ ότι το έκανε για την ψυχή της µάνας του. Πέρα από την ενηµέρωση 

πρέπει να πάρουµε απόφαση αυτός ο άνθρωπος που θα πληρωθεί. Εγώ λέω να 
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βάλουµε ένα εικονικό ποσό µέχρι 300,00€ που θα έρθει, γιατί θα έρθει να µετρήσει 

και µετά από εκεί και πέρα θα µας δώσει κάποιο παραστατικό, µπορεί να κοστίζει 

100,00€ µπορεί να κοστίζει 150,00€ δεν το ξέρω. Και λέω µην πάω τώρα…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ     

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα κάνει µελέτη θα ‘ρθει µε όργανα για να µετρήσει και µετά 

θα µας το παρουσιάσει σε χαρτί. Αυτά ήθελα να σας πω.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω κάτι, γιατί δεν αναλαµβάνει ο ∆ήµος, 

γιατί να πληρώσει ο Σύλλογος λεφτά, συγγνώµη είναι ∆ηµοτικό κτήριο, εντάξει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν είναι ∆ηµοτικό κτήριο.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι ένα κτήριο που στεγάζονται οι υπάλληλοί του. Εµείς σαν 

Σωµατείο, να κάνουµε µια κρούση στον ∆ήµαρχο να του πούµε ότι συµβαίνει αυτό, 

ότι έχουµε αυτά τα συµπτώµατα οι συνάδελφοι µας κ.λπ. εκεί πέρα και να τα 

αναλάβει ο ∆ήµος, γιατί να τα πληρώσει ο Σύλλογος; Θα µου πείτε ότι µπορεί ο 

∆ήµος να καθυστερήσει κ.λπ. ναι αλλά δεν µπορεί για το παραµικρό να 

πληρώνουµε εµείς χρήµατα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ αυτό είπα, και µου είπε ο κύριος αυτός µαζί και µε τους άλλους 

συνάδελφους που ανέφερα, ότι είναι καλύτερο να ‘χουµε την σωστή µέτρηση την 

δικιά µας, για να δούµε γιατί ο ∆ήµος δεν πρόκειται να το µετρήσει. Θα υποχρεώσει 

τον ιδιοκτήτη του τέτοιο να το κάνει και να µας το παρουσιάσει µέλι γάλι.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ο ∆ήµος είναι ενηµερωµένος; Η ∆ηµοτική Αρχή είναι ενηµερωµένη;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επίσηµα δεν είναι, ανεπίσηµα είναι, θα το κάνουµε και επίσηµα.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και τι λένε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω τι λένε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ     

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οπότε λες εσύ, να κάνουµε τις µετρήσεις…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και µετά να περιµένουµε τι θα µας πούνε αυτούς. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι για να κάνουµε την δουλειά του ∆ήµου, σ’ αυτό είµαι αρνητική.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, σαν συνδικαλιστικό όργανο να ‘χουµε τις δικές µας για να 

µπορούµε…  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έτσι ναι. Γιατί και εµείς επί Μιχαλολιάκου την τελευταία τετραετία, 

είχαµε το ίδιο πρόβληµα δίπλα στον παιδικό σταθµό, ήταν τότε που έπαθα τότε το 
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επεισόδιο µε την καρδιά µου. Και άλλοι στην γειτονιά εκεί πέρα είχαν προβλήµατα 

καρδιακά και µε πονοκεφάλους όπως λέτε και αυτά, λοιπόν και αν σας πω ο ∆ήµος 

τι έκανε, µας είπε να το κρύψουµε. Και ήταν παιδιά, δηλαδή ξεσηκώθηκε γείτονας 

δίπλα γιατί ήταν καµουφλαρισµένο λες και ήταν θερµοσίφωνας, ο άνθρωπος τρία 

χρόνια το πάλευε, αναγκάστηκε να φύγει από την γειτονιά γιατί ήταν της Cosmote, 

τον απειλούσανε και την ζωή του ανθρώπου εκεί πέρα και αναγκάστηκε να φύγει. 

Φυσικά η κεραία κατέβηκε, τώρα δεν ξέρω αν την έχουν καµουφλάρει, αν την έχουν 

ξαναβάλει πάλι, αλλά ο ∆ήµος τότε ήτανε µη µιλάτε γιατί είναι παιδιά και θα γίνει 

ντόρος σ’ όλο τον Πειραιά ας πούµε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ λέω να κάνουµε την δουλειά µας, να τον πληρώσουµε τον 

άνθρωπο να ‘χουµε εµείς αυτό… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι θα κάνουµε επιστολή.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι ένα ποσό το οποίο είναι µικρό για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι 

εργαζόµενοι από την κεραία της κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στο κτήριο της 

Πολεοδοµίας. Πρέπει εµείς λοιπόν να κατοχυρώσουµε µε δικές µας µετρήσεις πόσο 

είναι αυτό για να έχουµε το δικό µας τεκµήριο στα χέρια για να κάνουµε τις 

απαραίτητες διαµαρτυρίες και δηλώσεις µετά. Εντάξει; Και για να έχουµε ένα δικό 

µας πλαίσιο να κινηθούµε µην µας λέει ο άλλος δεν είναι, δεν κάνει, απλά πράγµατα 

και συνεχίζουµε.  

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι η κα Κοντογιάννη.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Γιακουµάκη Παναγιώτα, έχουν εγγραφεί στον σύλλογό µας, 25/6, 

η κα Γιακουµάκη Παναγιώτα του Νικολάου, Τσούγκας Ιωάννης του Χρήστου 30/6, 

17/6 Πούτος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, 1/7 Μπαρµπαγιάννη Αναστασία του 

Χρήστου, 1/7 Αναστασοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου, 1/7 Βλαχοπανάγος 

Νικόλαος του Παναγιώτη, 13/7 Καζαντζίδης Γιάννης του Χαραλάµπους. Οι 

ειδικότητές τους είναι καθαριότητα κατά πλειοψηφία, µηχανολογικό ηλεκτρολογικό, 

οδηγός, ο Λέλας ε; Γιακουµάκης, δεν γράφει εδώ…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται και το θέµα 3.  



 

11 

 

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την κατάθεση στεφάνου στην 

επικήδεια τελετή µέλους του Συλλόγου µας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι για τον Παντέλη τον Αντώνη. Ένας εργάτης καθαριότητας.  

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

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

εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων Clever media. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι η Clever media, 100,73€. Εγκρίνεται.   

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

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

ΠΟΕ – ΟΤΑ από 02/2020 έως 07/2020. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ‘χαµε αφήσει γιατί λόγω Covid 19 δεν βρισκόµασταν εδώ, 

πληρώσαµε 2.098,80€. Εγκρίνεται και αυτό. Είναι πολλοί µήνες, πέντε µήνες είναι, 

έξι.  

 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης του ∆.Σ. για την πληρωµή της προσφοράς που 

αφορά την υπηρεσία Μαζικής αποστολής Μηνυµάτων Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα γνωστά e-mail. Αν το έχετε πληροφορηθεί ή αν το έχετε καταλάβει, 

εδώ και µιάµιση εβδοµάδα είµαστε κλειδωµένοι από την εταιρεία την Google λόγω 

πολλών µηνυµάτων  mail, δεν µπορούµε να στείλουµε κανένα τέτοιο. Ρωτώντας, 

µάθαµε ότι επειδή στέλνουµε πάρα πολλά µηνύµατα µας κλειδώσανε και δεν 

µπορούµε να στείλουµε. Ρωτήσαµε την οµοσπονδία πώς εκείνη στέλνει εκατοντάδες 

µηνύµατα και µας είπε ότι έχουν φτιάξει ένα ειδικό πρόγραµµα µε πλατφόρµα που 

είναι, ανάλογα τα µέλη. Εµείς επειδή έχουµε το πρώτο είναι µέχρι 1000 email. Το 

δεύτερο πάει 2000, εµείς αυτή την στιγµή είµαστε 600 άτοµα που µπαινοβγαίνουνε. 
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Πήραµε εκεί να πάρουµε ένα των χιλίων που είναι, άλλοι µπορούν να µπούνε και 

άλλοι µπορούν να βγούνε. Αυτό σου στήνει µια πλατφόρµα µέσα…  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ     

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, 1000 µηνύµατα την φορά. ∆ηλαδή σήµερα θέλεις να στείλεις 

πέντε µηνύµατα; Αν έχεις εγγεγραµµένους 1500 δεν µπορείς να τα στείλεις, θα 

στείλεις 1000. Επί πέντε φορές, επί δέκα φορές.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μερικές φορές έρχονται δυο φορές, να ξέρεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να σου πω, αυτό τώρα το χειρίζεται ο Μάρκος δεν το χειρίζοµαι 

εγώ. Τέλος πάντων για να µην γράφουµε εδώ ένα εκατοµµύριο, µας έχουν κάνει µια 

προσφορά, ακούτε, το κόστος της Υπηρεσίας που είναι ετησίως είναι 160,00€ η 

παραµετροποίηση, το στήσιµο της πλατφόρµας που είναι για µια φορά είναι άλλα 

200,00€, το σύνολο είναι όλο µαζί 360,00€ τα οποία 160,00€ θα είναι από εδώ και 

πέρα ετήσια, δηλαδή κάθε χρόνο θα είναι 160,00€ για την … αυτά ήθελα να σας πω, 

εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

 

…………………… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και πάµε να συζητήσουµε και αυτό που λέει η κα Βούλα, η κα 

Αργυροπούλου.  

Την ∆ευτέρα έγινε ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο έγινε τηλεδιάσκεψη το οποίο είχε 

ένα θέµα όπου όλοι γνωρίζουµε ότι έχει περάσει για 12 χρόνια ο ηλεκτροφωτισµός 

των κοινόχρηστων χώρων σε ιδιωτική εταιρεία, δεν θυµάµαι πως λέγεται τώρα, δεν 

τα ‘χω φέρει αυτά, για 12 χρόνια για να τοποθετηθούν Led λάµπες, αυτά ήρθε η 

∆Ε∆∆ΗΕ και έκανε µια συνάντηση µε την ΚΕ∆Ε και συµφωνήσανε µε την ΚΕ∆Ε ότι 

θα πρέπει ο κάθε ∆ήµος, να υπογράψει ένα πρωτόκολλο, ένα πλαίσιο συµφωνίας 

έτσι το ‘χουνε βαφτίσει, έτσι λέγεται, πλαίσιο συµφωνίας, τι δίνει; ∆ίνει τον ουδέτερο 

αγωγό που είναι από τις πέντε τέτοιες, τον ουδέτερο και µε έναν άλλον, τον πέµπτο; 

∆εν θυµάµαι τώρα ακριβώς, οι λεπτοµέρειες τώρα δεν… για την ουσία να πάµε, και 

τα δίνουνε να τα χειρίζεται ο ∆ήµος.  

Και µπαίνουµε στο ερώτηµα, ο ∆ήµος πώς θα τα διαχειριστεί όταν αυτή την στιγµή ο 

∆ήµος Πειραιά έχουµε τρεις εναερίτες, αυτή την στιγµή, θα µου πεις τώρα Κώστα, το 

δώσαµε για 12 χρόνια αυτά και εκεί πάνω παίρνουµε τα φώτα που φέγγουν τις 
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κολώνες και από εκείνα τα φώτα θα πάρει και το Led. Άρα πρέπει να γίνει και παύση 

της … να µην τα πολυλογώ πέρασε µε απόφαση ότι επειδή τα ‘χει πάρει και ιδιωτική 

εταιρεία, έγινε η συµφωνία πλαίσιο µε τον ∆ήµο Πειραιά, εγκρίθηκε αυτό, και 

διαβίβασε την συµφωνία αυτή στον ιδιώτη που ‘χει πάρει το έργο. Αυτά ήθελα να 

σας κάνω ενηµέρωση.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν κύριες και κύριοι συνάδελφοι, στην τελευταία σύµβαση εδώ 

πέρα, την τελευταία συµφωνία πλαίσιο που έκανε η ∆Ε∆∆ΗΕ µε την ΚΕ∆Ε, 

διαφάνηκε, µάλλον, φάνηκε και έλαµψε οι µνηµονιακές πολιτικές όλων αυτών των 

χρόνων και η τακτική των µη προσλήψεων. Στους δηµόσιους τοµείς και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, και το σχέδιο τους να παραχωρήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν όλες 

τις Υπηρεσίες κοµµάτι-κοµµάτι.  

Το πλαίσιο αυτό της συµφωνίας, της ΚΕ∆Ε είναι κατάπτυστο. Πρώτον γιατί η ΚΕ∆Ε 

δεν έφερε στην διαπραγµάτευση την Τριτοβάθµια Συνδικαλιστική οργάνωση, ή την 

∆ευτεροβάθµια Συνδικαλιστική οργάνωση. ∆ηλαδή δεν µίλησε µε τους 

εργαζόµενους. Ένα αυτό.  

∆εύτερον, πετάει ένα µπαλάκι στους ∆ήµους οι οποίοι ∆ήµοι έχουν να γίνουν 

προσλήψεις και ειδικά στον ηλεκτροφωτισµό, πάνω από δεκαετία και εξειδικευµένο 

προσωπικό. Ηλεκτρολόγους και εναερίτες.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συν εκµεταλλεύονται τώρα, είναι ένα σχέδιο πίεσης, προς τους 

∆ήµους οι οποίοι δεν έχουν το προσωπικό και δεν µπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες του ηλεκτροφωτισµού της πόλης τους, να ρίξουν το µπαλάκι να το πάρει 

ιδιώτης. Σου λέει εσύ σαν ∆ήµος δεν µπορείς να ανταπεξέλθεις στο φωτισµό το 

εναέριο; Ωραία, κάνε σύµβαση µε τον ιδιώτη µε αυτήν την εταιρεία το Led, αυτοί 

έχουνε, σε οδηγούνε µε τακτική και νοµοθετική ρύθµιση και τακτικές σε 

ιδιωτικοποίηση και µε την µη πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στις Υπηρεσίες των 

∆ήµων.  

Είναι ένα σχέδιο χρόνιο και εκεί πέρα θα οδηγηθούµε όλοι και όλες οι Υπηρεσίες. 

Και θέλει αντίσταση και µάχη και επαγρύπνηση, µας χτυπάνε από παντού και µας 

χτυπάνε και πριν από την τροµοκράτηση και την περικοπή των διαδηλώσεων. Είναι 

οργανωµένο κυβερνητικό σχέδιο να πάνε όλα στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι άνθρωποι 

είναι άκρως φιλελεύθεροι και επικίνδυνοι.  
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτό που λέει ο Γιώργος, έχει δίκιο. Το ζήτηµα είναι, ότι απ’ ότι 

βλέπουµε και µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που περάσαµε τώρα µε τον 

Covid κ.λπ. πετσοκόβουν όλα τα δικαιώµατά µας, τηλεργασίες θα έχουµε, είχαµε 

τώρα αυτό το διάστηµα, θα συνεχιστούν και θα έχουµε, κάτι λένε για το ΚΕΠ ότι θα 

δουλεύει µε τηλεργασία, λοιπόν τώρα έχουµε αυτό µε την ∆Ε∆∆ΗΕ που ο ∆ήµαρχος 

ο δικός µας µας έτρεξε αµέσως να το περάσει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγώ 

πιστεύω ότι θα πρέπει, εδώ πέρα έχουµε και την απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ να 

βγάλουµε µια ανακοίνωση σαν Σύλλογος και να το καταδικάσουµε αυτό το πράγµα 

γιατί πάνε όλα προς την ιδιωτικοποίηση, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κούβαρης, 

όλες οι Υπηρεσίες µας θα πάνε προς τα εκεί και έχει ξεκινήσει µε το να δοθούνε 

τµήµατα της καθαριότητας, τµήµατα του ηλεκτροφωτισµού, αύριο µεθαύριο δεν 

ξέρουµε τι θα γίνει µε άλλες Υπηρεσία µε το ΚΕΠ, µε παιδικούς σταθµούς, 

ληξιαρχεία, είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες οι οποίες τώρα, δεν το ξέρω ακριβώς αλλά 

µπαίνει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο το πώς θα λειτουργούνε οι µηχανικοί µέσα στις 

Τεχνικές δηµιουργώντας κάτι πράγµατα τέλος πάντων, εταιρείες µπράβο, αν τα 

ξέρει η Μαρία να τα πει καλύτερα, κ.λπ. Όλες οι Υπηρεσίες µας θα πάνε προς τα 

εκεί. Αυτό δηλαδή είναι σίγουρο και πρέπει εγώ πιστεύω σαν σύλλογος να βγάλουµε 

µια ανακοίνωση που να καταδικάζουµε αυτό το γεγονός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γι’ αυτό και πλέον η οµοσπονδία ζητάει από την ΚΕ∆Ε να γίνει 

συνάντηση για να µπορεί να το πάρουνε. Ο δικός µας το ‘χει δώσει από τους 

πρώτους, 12 χρόνια. Και έπρεπε αναγκαστικά γιατί που τα ‘δωσε στον ιδιώτη, 

έπρεπε να το κάνει και αυτό γιατί δεν γινόταν και αλλιώς να … θα βγει µια 

ανακοίνωση, δεν είναι το θέµα µας η ανακοίνωση. Το θέµα µας, ακούτε παιδιά, όταν 

ήταν να πούµε εκεί, κάναµε τα µύρια για να µην περάσει. Κάναµε συναντήσεις µε 

τους εργαζόµενους, στο οποίο ήµασταν εγώ, ο Γιάννης ο Καπετανάκος, ο 

Κούβαρης, ήταν ο Κιττάκος από το άλλο, και τι δεν κάναµε. Προτείναµε να µπούµε 

µπροστά και να το κλείσουµε το ηλεκτρολογικό, να σας πω κάτι, πέρα από το να 

βγάλεις µια ανακοίνωση σωστά, να βγάλεις όµως και ένα τέτοιο θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν πλέον και οι εργαζόµενοι ότι δεν µπορούνε, η δουλειά τους είναι 

αυτή, δεν µπορεί να µου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι εγώ στις 12 µπαίνω, σχολάω, 

θα κάνουµε µου λέει, και πώς; ∆εν θα φύγω; Έχω δεύτερη δουλειά. Άσε να πάρει 

ιδιώτης να συνεχίσει. Οι άνθρωποι αυτό µου κάναν και µε τους κήπους. Εδώ τους 

παρακαλάγαµε να κάνουν κατάληψη και να µπούµε εµείς µπροστά.  

Από εκεί και πέρα, βλέπω µια απάθεια στον κόσµο που είναι γενική, είναι τρεις 

λαλούν και εφτά χορεύουν, δηλαδή µακριά από το σπίτι µας, έλα ντε όµως αφού θα 
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πάει στον γείτονα θα ‘ρθει και σε σένα, δεν υπάρχει περίπτωση να µην έρθει. Αυτά 

ήθελα να πω.  
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