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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25.05.2021 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ. από την παράταξη ∆ΑΣ – ΟΤΑ. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

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

 Εισηγητής : Γραµµατέας Kούβαρης Γεώργιος  

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

των τσουρεκιών & των συσκευασιών, που µοιράστηκαν στα µέλη του 

Συλλόγου ενόψει των άγιων ηµερών του Πάσχα.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 5
Ο : Aνάληψη µετρητών για τις ανάγκες του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος  

ΘΕΜΑ 6
Ο : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την αγορά τριών µικροφώνων 

για τις τηλεδιασκέψεις του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7
Ο
 : Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή της Π.Ο.Ε. –       

                  Ο.Τ.Α. εως 30/06/2021 

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 25/5/2021 και ώρα 12.30, βάσει του άρθρου 30 παρ 1 του 

καταστατικού µας, γίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, που γίνεται µε 

τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, Ξεκινάµε µε τους 

παρόντες. Γαλάνης Κωνσταντίνος παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης; 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κούβαρης Γεώργιος; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Φερεντίνος Κωνσταντίνος. Είναι παρών, δεν έχει συνδεθεί, είναι 

στο δίπλα δωµάτιο του Συλλόγου. Καπετανάκος Ιωάννης είναι απών. 

Καραµολέγκος ∆ηµήτριος. Είναι παρών, τον βλέπουµε, δεν έχει το µικρόφωνό 

του ανοίξει. Κοντογιάννη ∆ικαία. Ακούει η κα Κοντογιάννη; Κι αυτή είναι 

παρούσα, δεν έχει συνδεθεί µε το µικρόφωνο. Αυτά, να σας πω κάτι, είναι τι να 

πω τώρα µε τα µικρόφωνα. Τι να πω. Παυλάκος Παναγιώτης. Απών. 

Κισαµπίδης Κωνσταντίνος απών. Καλή Βικτωρία είναι παρούσα. Το ακούει η 

Βικτωρία; 

ΚΑΛΗ: Ναι, ακούω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και Μπαΐρα Μαρία είναι από το Σύλλογο δίπλα,  

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ. από την παράταξη ∆ΑΣ – ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λόγω της Αργυροπούλου της Σταυρούλας από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ που 

ήταν και επικεφαλής, λόγω µετάταξης στο ∆ήµο Περάµατος, σύµφωνα µε το 

καταστατικό µας, είναι η πρώτη και µε βάση µε το πρακτικό των αρχαιρεσιών 

του Συλλόγου µας που είχαν γίνει πριν τρία χρόνια, ήταν η αµέσως επόµενη 

αναπληρωµατική, ήταν κα Καλή Βικτωρία και η κα Πατρινού, η οποία µετά από 

κλήρωση που έγινε πήρε τη θέση η κα Καλή Βικτωρία. Θα ήθελα να της 

ευχηθούµε καλή θητεία στο έργο της και να εύχοµαι να είναι τόσο δυναµική όσο 

ήταν η Σταυρούλα. Για τη Σταυρούλα είχαµε πει στο προηγούµενο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Ήταν πολύ δυναµική και το είχε αγαπήσει, ήταν και εκτός 

Α∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Άρα καλή θητεία στο έργο της κα Καλής. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι, Κώστα, µπορώ να έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να καλωσορίσω κι εγώ την κα Βίκυ Καλή. Της εύχοµαι καλή 

δύναµη. Μπαίνει σε µια δύσκολη περίοδο, να έχει την αγωνιστικότητα και τη 

µαχητικότητα της αποχωρούσας συναδέλφου. Καλωσορίσατε στο δυναµικό 

Σύλλογο. 

ΚΑΛΗ: Καλώς σας βρήκα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συντρόφισσα εδώ θες να πες κάτι; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα είπαµε εµείς. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για Συνδικαλιστικά Θέµατα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σταθώ, ενώ πρώτα ήταν το µέγα ζήτηµα για αυτό το έκτρωµα 

που έρχεται για συζήτηση στη Βουλή, αλλά θα πάµε πρώτα απ' όλα για µια 

µεγάλη νίκη που έγινε χθες το βράδυ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Καταφέραµε 

µετά από πολλούς µήνες διαπραγµάτευσης και πολλές συναντήσεις µε τη 

∆ηµοτική Αρχή, µε την αρµόδια αντιδήµαρχο των παιδικών σταθµών, µε την 

αρµόδια αντιδήµαρχο της Οικονοµικής Επιτροπής, µε δυο – τρεις συναντήσεις 

µε το ∆ήµαρχο του Πειραιά, µε συναντήσεις µε επικεφαλής και µε δηµοτικούς 

συµβούλους των παρατάξεων, καταφέραµε και µπήκε εκτός Ηµερήσιας χθες 

για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το θέµα των 29 συναδέλφων µας 

που δουλεύουν µε προγράµµατα ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθµούς.  

Αυτοί οι συνάδελφοί µας δουλεύουν εδώ και τέσσερα χρόνια ήδη και ήδη είναι 

29 και ζητάγαµε µια συγκεκριµένη απόφαση, όχι ψήφισµα, µια συγκεκριµένη 

απόφαση, που αναφέρει αυτά τα ανέφερε, ότι ζητάµε την αναγνώριση των 

διαδοχικών συµβάσεων ως µια ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου, ώστε να 

υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από το αρµόδιο δικαστήριο και 

είπαµε να βγει απόφαση και όχι ψήφισµα. Και να είναι, να δεχόµαστε και την 

αποδοχή της ασκήσεως προσφυγής. Εκεί ήταν το δύσκολο, στην ιστορική που 

δεν θέλω να το λέω όπως το έχει γράψει, αλλά αναφέρω επειδή είµαι 

υποχρεωµένος να το διαβάσω, όπως είναι το νοµικό µέρος, το δίκαιο αίτηµα 

των εργαζοµένων, ώστε να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µε την οποία θα αποδέχεται ο ∆ήµος µας την ασκηθείσα από 

14/10/2020 αγωγή των εργαζοµένων, των 29, κατά του ∆ήµου Πειραιώς στην 

ιστορική και νοµική της βάση, καθώς και το τυπικό αυτής, κατά τη δικάσιµο 
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10/9/2021, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ή σε οποιαδήποτε µετά 

αναβολή δικάσιµο ή κατόπιν µαταίωσης ή ... και επαναπροσδιορισµό σε νέα 

δικάσιµο και να δοθεί ειδική πληρεξουσιότητα στην πληρεξούσια δικηγόρο του 

∆ήµου να παρασταθεί και να δηλώσει ότι αποδέχεται την ασκηθείσα από 

14/12/2020 αγωγή των εργαζοµένων των 29 κατά του ∆ήµου Πειραιά στην 

ιστορική και νοµική της βάση, καθώς και το τυπικό αυτής.  

Χθες έγινε µια... ξεκινήσαµε από τις 5.30 η ώρα, ξεκινήσαµε εδώ 8:30 η ώρα. 

Αφού µιλήσαµε και εισάγαµε το θέµα, µίλησαν πολλές παρατάξεις οι οποίες 

ήταν υπέρ και πρέπει να τις αναφέρουµε αυτές τις παρατάξεις οι οποίες ήταν 

υπέρ των εργαζοµένων, όπως είναι η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ του κ. ∆ελαβίνα, η 

παράταξη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν υπέρ, ο κ. Κοσκωτάς ήταν υπέρ, και µετά πήγαµε 

στο δια ταύτα, που πήραν, πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι το λόγο από την 

πλευρά του Μάρκου, από τη δηµοτική παράταξη που ανήκει και ο ∆ήµαρχος, οι 

οποίοι δεν το ψήφισαν αυτό το θέµα, δεν ψήφισαν την απόφαση, γιατί λέγανε 

ότι σαν δικηγόροι ότι δεν µπορούσαν να παρθεί αυτή η απόφαση, ότι δεν είναι 

σύννοµη, ότι θα πάµε για παράβαση καθήκοντος, και από ό,τι καταλαβαίνετε 

έγινε µια συζήτηση η οποία κράτησε ώρες.  

Θα ήθελα εδώ να ενηµερώσω το Σώµα, ότι ..., ξέρετε, στις αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµαρχος δεν ψηφίζει. Θα ήθελα όµως να 

ενηµερώσω, ότι αν δεν υπήρχε η ουσιαστική παρέµβασή του, η οποία ήταν 

καθοριστική, έτσι προσπεράστηκε το θέµα. Και πήραµε τη θετική απόφαση. 

Ήταν µια µεγάλη νίκη των εργαζοµένων, που πήραµε αυτή... που πάρθηκε 

αυτή η απόφαση, µετά από πολλές δυσκολίες, καθώς είµαι και υποχρεωµένος 

να αναφέρω ποιοι καταψήφισαν αυτή την πρόταση. Είναι, ο κ. Αβραµίδης, ο 

πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι η κα Γλύκα, η αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής Επιτροπής, είναι η κα Αλιγιζάκη, αντιδήµαρχος Παιδείας, είναι ο κ. 

Αράπης, αντιδήµαρχος πολεοδοµίας, είναι ο κ. ... έχουµε τον κ. Παυλάκο, είναι 

παρών και ο κ. Παυλάκος. Σας είπα ποιοι καταψήφισαν, δεν θυµάµαι τώρα, 

είναι ο κ. Αράπης από την πολεοδοµία, είναι ένας άλλος από το συνδυασµό του 

κ. Βλαχάκου, δεν θυµάµαι... είναι ο κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος. Αυτοί είναι που 

καταψήφισαν την πρόταση. Σας είπα, έπαιξε πολύ µεγάλο ρόλο η τοποθέτηση 

του ∆ηµάρχου. Και στο τέλος, πήγαµε να δώσουµε ψήφισµα, δεν θέλανε το 

ψήφισµα, αλλά πήραµε απόφαση. Έτσι κι εµείς θα βγάλουµε ένα δελτίο τύπου, 

στο οποίο θα ευχαριστούµε αυτούς που ψήφισαν υπέρ, καθώς και τον ∆ήµαρχο 
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που έπαιξε το ρόλο του και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο 

θέµα.  

Πάµε τώρα στο δεύτερο θέµα. Από ό,τι γνωρίζουµε θα εισαχθεί στη Βουλή αυτό 

το εργασιακό νοµοσχέδιο, στο οποίο έχει ξεκινήσει ο πόλεµος προ πολλού. 

Όλοι θα έχετε διαβάσει, τι ακριβώς πάει να γίνει. ∆εν ξέρουµε και τι θα γίνει 

τελικά. Έχουµε ήδη, έχει προκηρυχθεί απεργία ότι αυτή την Τετάρτη, όχι 

σήµερα που είναι, έχει µια συγκέντρωση η Α∆Ε∆Υ το απόγευµα, την άλλη 

Τετάρτη, 2 Ιουνίου ή 3 Ιουνίου, δεν θυµάµαι καλά πότε είναι, την άλλη 

Τετάρτη... 

ΜΠΑΪΡΑ: Στις 3. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στις 4, 24ωρη απεργία. Για να µην σας... όποιος θέλει, θα µιλήσει 

όποτε θέλει, αν είναι κάτι να συµπληρώσω. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί για 

αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται, είναι µάχη των µαχών αυτό το νοµοσχέδιο. 

Αυτό είναι ... µετέπειτα πολλά πράγµατα για την συζήτηση εργασίας. ∆ίνω το 

λόγο όποιος θέλει να τοποθετηθεί... 

ΜΠΑΪΡΑ: Εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος θέλει να τοποθετηθεί για το νοµοσχέδιο; 

ΜΠΑΪΡΑ: Εγώ. Μπαΐρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μπαΐρα έχει το λόγο. 

ΜΠΑΪΡΑ: Γεια σας παιδιά. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, που έρχεται να 

τσακίσει το 8ωρο, να κόψει υπερωρίες, να καταργήσει τις συλλογικές 

συµβάσεις, την κυριακάτικη αργία και αλλά πολλά. Παράλληλα βάζει παραπέρα 

εµπόδια στη συνδικαλιστική δράση και ζωή των σωµατείων, µε την κατάθεση 

σειράς εγγράφων, όπως το καταστατικό, µητρώο µελών, έδρα του σωµατείου 

για εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ. Εισαγάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 

αρχαιρεσίες, αλλά και για την κήρυξη της απεργίας. Ταυτόχρονα, όσον αφορά 

την απεργία, βάζει ως υποχρέωση την ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας στο 

ύψος του 33% των εργαζοµένων, και επιπλέον προσωπικό ως προσωπικό 

στοιχειωδών αναγκών. Ενώ την ηµέρα της απεργίας, όχι µόνο το σωµατείο δεν 

µπορεί να την περιφρουρήσει, αλλά το σωµατείο θα πρέπει να προστατεύει 

αυτούς που θέλουν να δουλέψουν. Αν δεν το κάνει, η απεργία θα διακόπτεται. 

Επίσης, βάσει επιπλέον δυσκολίες ακόµα και για την κήρυξη της στάσης. Αφού 

για απόφαση, είτε απεργίας, είτε στάσης, θα πρέπει να κατατεθεί στον ΟΜΕ∆ 
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και στον εργοδότη µε εξώδικο, να οριστεί εµπειρογνώµονας για συζήτηση, και 

όσο θα διαρκεί η συζήτηση, δεν θα µπορεί το συνδικάτο – σωµατείο να 

απεργήσει. Επίσης, εισάγεται η ενηµέρωση της εργοδοσίας τουλάχιστον 48 

ώρες πιο νωρίς, για να πάρει κάποιος εργαζόµενος συνδικαλιστική άδεια. 

Καταργείται επιπλέον ο πίνακας ανακοινώσεων. Γνωρίζουµε πολύ καλά, ότι η 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας στους χώρους µας, έχει ξεκινήσει εδώ και 

χρόνια, µέσω της 16ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών. Ενώ οι εγκύκλιοι 

του Υπουργείου περί Covid, έδιναν τη δυνατότητα για διαφορετικά ωράρια.. 

γνωρίζουµε πολύ καλά πόσα ρεπό χρωστάνε οι δήµαρχοι στους εργαζόµενους 

στις τεχνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες καθαριότητας. Ειδικά στους 

συναδέλφους µε ελαστικές µορφές εργασίας. Για εργαζόµενους που δουλεύουν 

µε σπαστά ωράρια, τι γίνεται; ∆εν έχει ανοίξει ακόµη η όρεξη για επέκταση της 

λειτουργίας των παιδικών σταθµών απογεύµατα και Σάββατα και για το 

καλοκαίρι; 

Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γράφτηκε κατ' εντολήν της ΕΕ και των 

εργοδοτών. Αποτελεί προαπαιτούµενο για την ένταξη της Ελλάδας στο Ταµείο 

Ανάκαµψης. Τη συγκεκριµένη απόφαση τη χαιρέτισαν όλα τα κόµµατα που 

υπερασπίζονται µε µανία το καπιταλιστικό σύστηµα. Οι εργαζόµενοι, για κάθε 

εκταµίευση από το ταµείο της ΕΕ, θα την πληρώνουν ακριβά, βάζοντας και νέες 

θηλιές στο λαιµό τους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, που τάζει η κυβέρνηση προς 

τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, απαιτεί µεγαλύτερες θυσίες για τους 

εργαζόµενους σε όλα τα επίπεδα. Στις 3 του Ιούνη, η απεργία θα πρέπει να έχει 

µαζική συµµετοχή. Οφείλουµε να πάρουµε µέτρα για την οργάνωση της 

επιτυχίας της. Να επιµείνουµε στις µαζικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις, 

συγκεντρώσεις, προκειµένου να µπει και άλλος κόσµος στη µάχη. Αναφέροµαι 

ενδεικτικά. Την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και της 

ΕΓΣΕΕ. Την κατάργηση των νόµων διευθέτησης του χρόνου εργασίας από το 

2011. Την κατάργηση του νόµου για τις 32 Κυριακές το χρόνο στο εµπόριο. Την 

κατάργηση των νόµων που περιορίζουν το δικαίωµα της απεργίας. Την 

κατάργηση του νόµου για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Επίσης, 

επαναφέρουµε το αίτηµα για 7ωρο, πενθήµερο, 35ωρο. Απέναντι λοιπόν στην 

αύξηση του ωραρίου, που θέλει να βάλει η κυβέρνηση, εµείς βάζουµε το δικό 

µας αίτηµα. Αγώνας. Ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε, µπορώ να σας... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τα είπες όλα Μαρία. 
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ΜΠΑΪΡΑ: Βέβαια. Αφού οι σύλλογοι πια θα έχουν ΓΕΜΗ. Θα είναι εταιρείες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα θέλει να τοποθετηθεί; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ, πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα Γιώργο. Ο γραµµατέας του Συλλόγου µας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το νοµοσχέδιο αυτό, συναδέλφισσες και συνάδελφοί, αποτελεί 

την ταφόπλακα σε όλα τα συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα των 

εργαζοµένων. Καταργεί το 1264, το νόµο 1264, το οποίο είναι κατάκτηση για 

την Ελλάδα και για τους εργαζόµενους, καταργεί συνδικαλιστικές διατάξεις... Θα 

ήθελα το µικρόφωνο της κα Κοντογιάννη να κλείσει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Με ακούτε; Εντάξει. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να κλείσει το µικρόφωνο της κα Κοντογιάννη, γιατί υπάρχει 

παρέµβασή από εκεί. Ναι. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ΟΚ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καταργεί, είναι η ταφόπλακα λοιπόν για τους εργαζόµενους, για 

όλα τα κεκτηµένα τους, και ό,τι έχουν πετύχει µέχρι τώρα. Καταργεί, βασικά 

καταργεί το 8ωρο. Καταργεί τις αργίες τις Κυριακές, καταργεί τις συλλογικές 

συµβάσεις. Και είναι, η πεµπτουσία του πράγµατος, είναι αυτή. Πώς τις 

καταργεί αυτή; Γιατί έχουν βγει διάφοροι, έχει βγει ο Χατζηδάκης και λέει θα 

υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις και διαπραγµατεύσεις µε συλλογικές 

συµβάσεις. Ο νόµος αυτός, φέρνει την εξής παράγραφο. Λέει, ότι αν αποτύχουν 

οι διαπραγµατεύσεις στις συλλογικές συµβάσεις, αν αποτύχουν, τότε θα 

περάσουµε στην ατοµική διαπραγµάτευση. Αυτό είναι η πεµπτουσία της 

κατάργησης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.  

Θα δώσουµε µια δυναµική παρουσία, όπως δώσαµε και στις 6 του Μάη στην 

Αθήνα, ήταν µια πετυχηµένη παρουσία εκεί, µε πολύ κόσµο, έχει συλλαλητήριο 

αύριο στις 7 η ώρα στα Προπύλαια, γενική απεργία της Α∆Ε∆Υ για τις 3 του 

µήνα. Αυτό που πρέπει να κάνουµε, όλοι οι εργαζόµενοι, αφορά όλους, αφορά 

τα παιδιά µας, τους συγγενείς µας, όλες τις οικογένειες, όλο τον κόσµο, είναι ότι 

αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι η 

ταφόπλακα των εργαζοµένων. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. 

Είναι ό,τι έχουν κατακτήσει οι εργαζόµενοι από τη διεκδίκηση του 8ωρου µε 

τους αγώνες στο Σικάγο, µέχρι σήµερα, καταργείται µε αυτό το νοµοσχέδιο. 

Αυτά. Έχουµε στείλει ανακοινώσεις της Οµοσπονδίας, της Α∆Ε∆Υ, υπάρχει 
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ενηµέρωση, θα υπάρξει κι άλλη, θα οργανώσουµε κινητοποιήσεις και θα 

πετύχουµε την ανατροπή του. Και η ανατροπή αυτή θα γίνει και στην πράξη. 

Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το θέµα είναι να µην περάσει στη Βουλή. Να µην φτάσει στη 

Βουλή. Αν φτάσει, τέλειωσε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που να θέλει να τοποθετηθεί; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι λες και συ; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος; Θα κλείσω τότε κι εγώ τον κύκλο των συνοµιλητών. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρόεδρε, µισό λεπτάκι. Θα ήθελα κι εγώ από τη µεριά µου στο 

προηγούµενο θέµα, για τους συναδέλφους στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, 

να ευχαριστήσω τη στάση του ∆ηµάρχου, για τη θετική συµβολή του στο 

επίτευγµα, που για µένα είναι καθαρά του Προέδρου. Είναι αγώνας επί µηνών 

και πιστώνεται καθαρά στον Πρόεδρο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆εν ήταν, ήταν και η Βούλα που... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και η Βουλίτσα βέβαια είχε δώσει αγώνα, αλλά ο Πρόεδρος 

έδωσε όλο του το είναι. Και να πούµε και ένα δηµόσιο συγχαρητήρια στον 

Πρόεδρό µας, για αυτό που πέτυχε. Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συµπληρώσω εγώ κάτι σε αυτά που είπε ο φίλος µου ο 

Γιώργος, µου έχετε δώσει δυνάµεις να εκπροσωπώ το Σύλλογο Εργαζοµένων. 

Άρα, κουβαλάω στις πλάτες µου όλους εσάς που µε στηρίζετε. Και έτσι έχω τη 

δύναµη αυτή. Από µόνος µου δεν θα µπορούσα να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πάµε για παϊδάκια τότε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς Γιάννη. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλει γλέντι Γιάννη αυτό. Είναι ιστορική απόφαση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει ξαναπαρθεί τέτοια απόφαση. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τέτοια απόφαση δεν έχει παρθεί ξανά. Είναι ιστορική απόφαση 

και συγχαρητήρια σε όλους τους συµβαλλόµενους. Και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό 

µας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε τώρα να συνεχίσω αυτά, κλείνοντας τον κύκλο των 

οµιλητών. Όπως είπε και ο κ. Κούβαρης είναι όλα ουσιαστικά, και το 8ωρο, που 

πάει να γίνει 10ωρο, και το κόψιµο των υπερωριών, αλλά η ουσία, η πιο 

ουσιαστική ουσία, είναι... ουσιαστική ουσία δεν πηγαίνει, αλλά η ουσία αυτό, τι 

γίνεται. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κούβαρης. Είναι η επιβολή της 

ατοµικής σύµβασης εργασίας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το είπαµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και γιατί γίνεται αυτό; Γιατί θέλουν να σπάσουν το δέσιµο των 

εργαζοµένων µε τα συνδικάτα τους. Για να µπορούν να διαπραγµατεύονται οι 

επιχειρηµατίες, οι κάθε που είναι, µόνοι τους µε τους εργαζόµενους. Για να είναι 

πολύ πιο εύκολα τα πράγµατα. Γιατί όσο υπάρχουν τα συνδικάτα, υπάρχει 

αγώνας, υπάρχει δέσιµο, είναι πιο δύσκολα τα πράγµατα συνάδελφοί. Αυτό 

πάνε να σπάσουν. Γι' αυτό γίνονται, µε αυτές τις αλλαγές πάνε να βάλουν τους 

εργατικούς αγώνες στο γύψο. Τώρα θα δούµε αν θα περάσει ή δεν θα περάσει, 

εύχοµαι να είµαστε πολύ περισσότεροι την ώρα της απεργίας. Αν δεν είµαστε 

και τώρα, αυτό που µας καίει, τι να πω, είµαστε άξιοι της µοίρας µας. Αυτά 

ήθελα να πω.  

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ο γενικός γραµµατέας του Συλλόγου µας, ο κ. Κούβαρης 

Γεώργιος. Είναι πάλι πολλοί. Πάλι στην προσπάθεια που κάνουµε όλοι µας και 

φέρνουµε µέλη για να γραφούν στο Σύλλογο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι 43 µέλη η καινούρια εγγραφή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην τα διαβάσεις Γιώργο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι πάρα πολλά τα µέλη. Έχει γίνει προσπάθεια από όλους και 

ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο. Είναι 43 καινούρια µέλη. Εγκρίνεται η εγγραφή 

τους; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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4
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή των κρασιών – 

των τσουρεκιών & των συσκευασιών, που µοιράστηκαν στα µέλη του 

Συλλόγου ενόψει των άγιων ηµερών του Πάσχα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Γεια σας συνάδελφοί κι από µένα. Να σας ενηµερώσω για το 

θέµα 4, τις δαπάνες τις οποίες πραγµατοποιήσαµε τις ηµέρες του Πάσχα, για τα 

δώρα τα οποία κάναµε στα µέλη του Συλλόγου µας. Η συνολική δαπάνη για τα 

κρασιά, ανήλθε στο ποσό των 2.254€, τα τσουρέκια αντίστοιχα στα 1.808, 

όπως επίσης και τα έξοδα συσκευασίας ή σακούλες, στο συνολικό ποσό των 

164€, Ζητάω την έγκριση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί µε τις δαπάνες 

που κάναµε και για το λόγο για τον οποίο τις κάναµε; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάµε στην έγκριση, πες πόσα τσουρέκια, τον αριθµό 

αγοράς, αλλά και κρασιά µοιράστηκαν στα µέλη του Συλλόγου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Η συνολικός ποσότητα των τσουρεκιών που είχαµε πάρει, στην 

αρχή ήταν 800 και συµπληρώσαµε άλλα 100, γιατί η αρχική παραγγελία δεν 

έφτανε. Και αντίστοιχα ήταν και τα κρασιά. 800 την πρώτη φορά, και 

συµπληρώσαµε άλλα 120, γιατί δεν µπορούσε να γίνει παραγγελία των 100. 

Αυτά ήταν σαν ποσότητα, αυτά που παραλάβαµε τα προϊόντα, µε τις τιµές τις 

οποίες σας είπα. Ζητάω την έγκριση. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ποιος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνουµε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι, εγκρίνεται. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Aνάληψη µετρητών για τις ανάγκες του Συλλόγου 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ε ο ταµίας του Συλλόγου µας, ο κ. Φερεντίνος. 
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για το θέµα αυτό έχω να πω τα εξής. Επειδή οι θητείες των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων ολοκληρώνονται την περίοδο αυτή, και δεν ξέρουµε αν 

λόγω των µέτρων θα δοθεί νέα παράταση, ο λογαριασµός ο οποίος µπορούµε 

να διαχειριστούµε στην τράπεζα, είναι µέχρι τις 13/6. Μέχρι στιγµής δεν έχουµε 

πάρει παράταση. Καλό είναι να προχωρήσουµε στην ανάληψη των µετρητών 

στο ύψος του ποσού των 3.000, γιατί δεν γνωρίζουµε πότε θα πάµε σε εκλογές 

και τι έξοδα µπορεί να προκύψουν, θα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι, 

κρατώντας αυτά τα χρήµατα, ώστε να µπορούµε να διευκολυνθούµε να 

κάνουµε τις πληρωµές. Για παράβαση, αν πάµε σε εκλογές, ο δικαστικός 

αντιπρόσωπος, ο οποίος θα είναι απαραίτητος για τη διενέργεια των εκλογών, 

µπορεί να κοστίσει και γύρω στα 1.500€, Ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά, τις 

εφορευτικές επιτροπές τι θα πληρώσουµε, έχουµε έξοδα µπροστά µας, για να 

είµαστε έτοιµοι να τα αντιµετωπίσουµε. Για αυτό το λόγο λοιπόν, µια σώφρον 

κίνηση θα είναι να έχουµε κρατήσει αυτά τα µετρητά, για α µπορούµε να 

ανταποκριθούµε στις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου. Εάν διαφωνεί κάποιος 

//// 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρώτα απ' όλα δεν ακούγεσαι, έχεις πέσει εδώ και ώρα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, αλλά δεν χτύπησα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Έχεις πέσει εδώ και ώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως είπε και ο ταµίας του Συλλόγου, ο κ. Φερεντίνος, 13/6 λήγει 

από την τράπεζα η εκπροσώπησή µας ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ για την 

εκπροσώπηση και µπορούµε τώρα... µπήκε ο κ. Φερεντίνος, λήγει από την 

τράπεζα, από την Alpha Bank. Ακόµα δεν έχει παρθεί απόφαση ούτε από το 

Υπουργείο, ούτε δεν ξέρουµε τι µπορεί να γίνει. Λήγει η θητεία της τριετίας που 

είναι µετά από τις εκλογές που γίνονται, κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει µια 

θητεία µια τριετία. Επειδή άµα πάµε για εκλογές χωρίς να έχουµε πάρει, δεν 

ξέρουµε τώρα τι, αν θα συνεχιστεί, να µην µπορούν να γίνονται συνελεύσεις και 

αν ... το Υπουργείο ότι πρέπει να πάµε για εκλογές, τότε να κρατήσουµε κάποια 

χρήµατα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, πληρώνεται σύµφωνα µε τα µέλη του 

Συλλόγου. Αυτή τη στιγµή τα µέλη του Συλλόγου είναι περίπου 700 τόσα. Μαζί 

που θα γίνουν διπλές εκλογές, που θα γίνουν και για τους αντιπροσώπους του 

ΤΕΕ ΟΤΑ, το λιγότερο θα πάρει ο δικαστικός αντιπρόσωπος 1.500€. Που θα 

γίνει η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές. Είναι που θα πρέπει να πληρωθούν τα 

µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Καθώς και το τι θα φάνε τα µέλη της 
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εφορευτικής. Άραγε ατό, έχουµε βάλει για τις ανάγκες του Συλλόγου περίπου 

3.000€. Θα χρειαστούν ψηφοδέλτια.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λίγα είναι, Κώστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, λίγα είναι, αλλά... Πιστεύουµε, εντάξει, καλά λέει ο 

γραµµατέας, ότι είναι λίγα. Ας πούµε να το κάνουµε 3.500. Αν κάποιος έχει 

διαφορετική άποψη, να τον ακούσουµε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, και 4.000 να το κάνεις, να αυξήσεις το ποσό, ό,τι είναι 

θα µείνει στο Σύλλογο και πάλι ο ταµίας θα λογοδοτήσει, και θα πει, παιδιά, 

τόσα πήρα, τόσα χάλασα, τόσα µου µείνανε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πειράζει, 3.500 είναι καλά. Για να µην έχουµε και ... πρέπει 

να έχουµε ... και τι είναι, και τι δε είναι. Την άλλη φορά χάθηκε ένα πενηντάρικο, 

εντάξει, δεν είναι... τώρα µην µπαίνουµε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει κανείς 

άλλος καµία διαφορετική, άλλη άποψη; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆εν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη άποψη. Είναι για τις 

αρχαιρεσίες του Συλλόγου και την εύρυθµη λειτουργία του. Επιβάλλεται αυτό. 

Επιβάλλεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε οµόφωνα. 

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την αγορά τριών µικροφώνων 

για τις τηλεδιασκέψεις του Συλλόγου 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα αγοράσαµε εδώ για να γίνονται οι τηλεδιασκέψεις. Εισηγητής 

είναι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να ενηµερώσω ότι για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης, 

χρειάστηκε να προµηθευτούµε τα µικρόφωνα αυτά, για να µπορούµε να 

βλεπόµαστε και να ακουγόµαστε. Η συνολική δαπάνη η οποία έχει προκύψει, 

ενηµερώνω, ήταν η προηγούµενη που την έχουµε εγκρίνει, 59,97, και η 

καινούρια δαπάνη για το µικρόφωνο το καινούριο για να µπορεί να λειτουργήσει 

η διαδικασία, 13,90€ ∆ιαφωνεί κάποιος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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7
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την πληρωµή της Π.Ο.Ε. – 

Ο.Τ.Α. έως 30/06/2021 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε πληρώσει µέχρι το Μάρτιο, το κάνουµε τώρα, θα 

προπληρώσουµε και τον Ιούνιο, γιατί δεν ξέρουµε, όπως σας είπα πριν, αν θα 

µπορούµε να σηκώσουµε λεφτά για να πληρώσουµε. Γι' αυτό το κάνουµε µέχρι 

30/6. Το λόγο έχει ο ταµίας, ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ο Πρόεδρος ήταν λαλίστατος στο θέµα αυτό, δεν χρειάζεται να 

συµπληρώσω εγώ. Ζητάµε την έγκριση για τη δαπάνη αυτή. Υπάρχει κάποιος ο 

οποίος διαφωνεί; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το ποσό. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το ποσό είναι 1.049,40. Υπάρχει διαφωνία; Καµία, εγκρίνεται. 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. Κλείνουµε τη συνεδρίαση και να ευχηθούµε 

και στην κα Καλή για άλλη µια φορά καλή σταδιοδροµία και στους αγώνες 

δίπλα µας. Καλορίζικη.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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