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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8.12.2015 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Πρόταση ∆ΑΣ-ΟΤΑ ∆ήµου Πειραιά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ψήφισµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπλήρωση 

µέλους του ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 λόγω παραίτησης του 

κ. Λάµπρου Μιχαήλ.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

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

Σύλλογο  

 Εισηγητής : Γενικός Γραµµατέας Κος Κούβαρης Γεώργιος  

ΘΕΜΑ 3ο: Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την ανακύκλωση παλαιών 

ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στα γραφεία του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά µονάδων, 

από εταιρεία παροχής αποστολής σύντοµων γραπτών µηνυµάτων 

συνολικής αξίας 150,00€, για την αποστολή µαζικών γραπτών 

µηνυµάτων   στα µέλη του Συλλόγου (σύµφωνα µε τις προσφορές που 

µας έχουν αποστείλει). 

 Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος  

ΘΕΜΑ 5ο:  Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση οµαδικής 

ασφάλισης Νοσοκοµειακού Προγράµµατος για τα µέλη του Συλλόγου 

από την ασφαλιστική GENERALI HELLAS  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος  

ΘΕΜΑ 6ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ,  από 3/2015 έως 7/2015, συνολικού ποσού 1.650,00€. 
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 Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος  

ΘΕΜΑ 7ο:  Ενηµέρωση και συνδροµή του ∆. Σ. για την κατάθεση προσφορών, του 

οικονοµικού έλεγχου από Ορκωτούς Λογιστές του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας από την ίδρυση του έως σήµερα, κατόπιν της 

οµόφωνης απόφασης της Γ΄ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20-11-

2015.  

 Εισηγητής : Γενικός Γραµµατέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 8ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αµοιβή του Νοµικού Συµβούλου 

κ. Παν. Σαπουντζάκη, ο οποίος παρίστατο και στην Γ΄ Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άνοιγµα νέου λογαριασµού  

(συµπληρωµατικού) του Ταµείου Αλληλοβοηθείας για τον κίνδυνο 

αποφυγής κουρέµατος καταθέσεων.  

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη να πω κάτι; Γιατί εχθές προέκυψε αυτό το πράγµα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κάνω µια ενηµέρωση εδώ πέρα επειδή τα πρακτικά που έχουν 

έρθει γραπτώς είναι σε άθλια και δεν υπάρχει ούτε οµιλητές, να ζητάτε το λόγο και 

όταν σας το δίνουµε θα µιλάτε και θα λέτε και το όνοµά σας. Πες τώρα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κα Αργυροπούλου, δεν έχουµε ξεκινήσει, εντάξει. Επειδή αύριο 

είναι Πανελλαδικά η ηµέρα κινητοποιήσεων για τα πεντάµηνα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα έχω πει περιµένετε παιδιά. Περιµένετε. Ένα, ένα. Τα έχουµε βάλει 

όλα αυτά...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βάσει της ηµερήσιας διάταξης που σας έχουµε αποστείλει σήµερα 

8/12/2015 και ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πµ. στα γραφεία του Συλλόγου µας, 

είµαστε εδώ παρόντες από το ∆.Σ. ο κ. Κούβαρης, ο κ. Καραµολέγκος, ο κ. 

Στεφάνου, ο κ. Καλογερόγιαννης, η κα Ρεΐση, ο κ. Φερεντίνος, ο κ. Παυλάκος, η κα 

Κοντογιάννη, ο κ. Γαλάνης και η κα Αργυροπούλου. Απών είναι ο κ. Λάµπρου που 

είναι άρρωστος. Ξεκινάµε µε το 1ο Θέµα, το οποίο είµαι Εισηγητής εγώ ο κ. Γαλάνης, 

και είναι:  

1ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση - Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπλήρωση µέλους 

του ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού 

λόγω παραίτησης του κ. Λάµπρου Μιχαήλ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με την υπ' αρ. αίτησή του 168/17-11-2015, ο κ. Λάµπρου Μιχαήλ που 

µας κοινοποιεί ζητάει την παραίτησή του από το ∆.Σ. του Συλλόγου µας λόγω 

σοβαρών προβληµάτων υγείας και µετά από τις εκλογές της 9/7/15 το πρώτο 

αναπληρωµατικό µέλος του ψηφοδελτίου της «Ενωτικής Κίνησης Εργαζοµένων» 

που συµµετείχε ο κ. Λάµπρου είναι η κα Σχιζοπούλου Σταµατίνα. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 παρ. 2 και 3. Παρ. 2 είναι που λέει: «αν κατά την διάρκεια της θητείας του 

∆.Σ. εκκενωθεί θέση µέλους του ∆.Σ. τότε αυτή η θέση συµπληρώνεται από 

αναπληρωµατικό µέλος προερχόµενο υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο µε τον 

αναπληρούµενο». παρ. 3: «Η αναπλήρωση γίνεται πάντοτε κατά σειρά επιτυχίας των 

υποψηφίων του κάθε συνδυασµού. Σε περίπτωση που εκκενωθούν περισσότερες 

των µισών θέσεων...» - που δεν εκκενώθηκαν - κλπ. κλπ. Για τους λόγους αυτούς 

που αναφέρονται στην παρ. 2 και παρ. 3 ζητώ την θετική λήψη απόφασης για την 

αναπλήρωση µέλους του ∆.Σ. από τον κ. Λάµπρου στην κα Σχιζοπούλου Ματίνα. 
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Την δεχόµαστε; Γίνεται οµόφωνα αποδεκτή. Αποδέχεται και η κα Σχιζοπούλου την 

θέση της στο ∆.Σ. 

Συνεχίζουµε µε το 2ο Θέµα. 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είµαι ο Κούβαρης ο Γιώργος, Γενικός Γραµµατέας του 

Συλλόγου. 

2ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή και διαγραφή 

µελών στον Σύλλογο. 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πριν προχωρήσω στο θέµα αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω την 

κα Σχιζοπούλου Σταµατίνα στο ∆.Σ. του Συλλόγου, η παρουσία της ευελπιστούµε να 

είναι εποικοδοµητική και χαρµόσυνη όπως είναι πάντα. Το δεύτερο θέµα λοιπόν 

είναι οι διαγραφές. Έχουµε οκτώ αιτήσεις διαγραφών συναδέλφων, δεν θα 

προβούµε στους αριθµούς πρωτοκόλλου, τα ονόµατα είναι: 

∆ΑΡΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

∆ΡΟΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΩΝΗ. Έχουµε και µια αίτηση 

εγγραφής ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

Εγκρίνονται οι διαγραφές και οι εγγραφές; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μια ερώτηση, για ποιούς λόγους φεύγουν; 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Για πολλούς.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό. Είπαµε θα παίρνετε την έγκριση και ... τις διαφωνίες. Ο κ. 

Κούβαρης µας διάβασε τις διαγραφές που µας ζητάνε οι άνθρωποι καθώς και την 

εγγραφή του κ. Χαρόπουλου. Θα πάµε µια στο Καταστατικό µας. Βάσει το 

Καταστατικό: Εγγραφές - ∆ιαγραφές. Το Καταστατικό που έχετε όλοι σας να το 

διαβάζετε λιγάκι για να ενηµερωνόσαστε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν το έχω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το έχεις; Κακώς που δεν το έχεις πάρει και δεν το έχεις ζητήσει να 

το βγάλεις φωτοτυπίες. Παρ' το τώρα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γράφει; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως γράφει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ιαγραφή για να γίνει πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούστε λιγάκι. Άρθρο 8 ∆ιαγραφή. Γίνεται: Άρθρο 1: Τα µέλη του 

Συλλόγου διαγράφονται στις παρακάτω περιπτώσεις µε απόφαση του ∆.Σ. που 

πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου. Πρώτον για 

απειθαρχία και δεύτερον για συµµετοχή ή προσκόλληση σε άλλη Πρωτοβάθµια µη 

Κλαδική Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όλοι οι κύριοι που έκαναν εδώ είναι παρ. 1β, 

για συµµετοχή και προσκόλληση.  

Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος και µετά η κα Ρεϊσή. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ διαφωνώ για τους δύο που ακόµα δεν έχουν διαγραφεί και έχουν 

κατέβει σε άλλο ψηφοδέλτιο. ∆εν δέχοµαι τη διαγραφή τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για ποιούς; Συγκεκριµένα ονόµατα, διάβασε εδώ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ροµπάρης Ιωάννης και Σωτηροπούλου Σταυρούλα. ∆εν έχουν 

διαγραφεί από εµάς, πώς µπορούν να πάνε σε άλλο Σύλλογο να εγγραφούν αφού 

δεν έχουν διαγραφεί από εµάς; Εγώ διαφωνώ σε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωστά. Η κα Ρεϊσή το λόγο. 

ΡΕΪΣΗ: Εγώ θέλω µια ερώτηση προς τον συνάδελφο τον Κούβαρη που έκανε την 

Εισήγηση. Η ερώτηση είναι: ∆ηλαδή δεν έχουµε αίτηση διαγραφής από τους 

συναδέλφους, είναι απόφαση του Προεδρείου του Σωµατείου. Έχουµε αιτήσεις από 

τους ίδιους τους συναδέλφους διαγραφής; Να ολοκληρώσω την ερώτηση και µου 

απαντάει. Αν έχουµε αιτήσεις διαγραφής από τους ίδιους τους συναδέλφους και τι 

αιτιολογικό βάζουν στην αίτηση οι συνάδελφοι που ζητάνε την διαγραφή τους. 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οι αιτήσεις διαγραφής των συναδέλφων έχουν πάρει αριθµό 

πρωτοκόλλου η κάθε µια, είναι για την κα ∆αρεµά Σταµατίνα το πρωτόκολλο 180/30-

-11-15, η κα Σωτηροπούλου Σταυρούλα έχει τον αριθµό πρωτοκόλλου 180/30-11-

15, το ίδιο της Ιωάννου Ειρήνης, το ίδιο ∆ροµπάρης Ιωάννης. Υπάρχουν τα 

πρωτόκολλα και οι ηµεροµηνίες δίπλα οι αιτήσεις τους θέλουν να πάνε σε άλλο 

Πρωτοβάθµιο Όργανο, υπάρχει και άλλος Σύλλογος στον ∆ήµο Πειραιά... 

ΡΕΪΣΗ: Αυτό αναφέρουν δηλαδή; 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάποιοι από αυτούς κατεβαίνουν και υποψήφιοι, οι δύο που είπε 

ο κ. Παυλάκος. Εµείς εδώ πέρα τηρούµε πάντα τις δηµοκρατικές διαδικασίες, όποιος 

θέλει να αποχωρήσει µπορεί να αποχωρήσει, δεν κρατάµε κανένα µε το ζόρι. 
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Μπορεί να θέλει να πάει σε ένα άλλο Πρωτοβάθµιο Όργανο το οποίο πιστεύει ότι 

µπορεί να εκφραστεί καλύτερη από εκεί και να πάρει και µέρος στην εκλογική 

διαδικασία, η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. 

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

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πότε είπες έχουν κάνει την αίτηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 30/11/15. Εγώ τις παρέλαβα όλες, εδώ ήρθαν από τον άλλο τον 

Σύλλογο που ήθελαν να γραφτούν και τις έφεραν όλες µαζί. Εγώ τις παρέλαβα 

30/11/15, ώρα γύρω στις 2:00 µµ. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και λέει το Καταστατικό µας µέσα ότι πρέπει να αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, διαγράφονται από το ∆.Σ. και παίρνεις µια τυπική έγκριση. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ διαφωνώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης. 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάτι τελευταίο, δεν µπορούµε να κρατήσουµε κάποιον 

συνάδελφο µε το ζόρι στον Σύλλογο. Εφόσον αποφάσισε ο συνάδελφος να γραφτεί 

σε άλλο Πρωτοβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο, η πόρτα είναι ανοιχτή και η 

αποχώρησή του είναι αποδεκτή. ∆εν µπορούµε να κρατήσουµε κάποιον µε το ζόρι 

να είναι µέλος του Συλλόγου, αν είναι δυνατόν τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω κάτι κ. Παυλάκο, µισό λεπτό. Αυτό που αναφέρει ο κ. 

Παυλάκος είναι ότι αφού έφεραν 30/11 τις διαγραφές τους και δεν έχουν προλάβει 

να περάσουν από το ∆.Σ. πως είναι υποψήφιοι εδώ; Αυτό δεν είναι δικό µας... αυτό 

αφορά τον άλλο Σύλλογο και να ξέρετε όποιος προσβάλλει ... οι εκλογές τους ... 

γιατί θέλει να έχει διάστηµα, να είναι γραµµένος για να κατέβουν υποψήφιοι. Αυτό 

είναι σε όλους τους Συλλόγους το ίδιο πράγµα. 

Πολύ ωραία, πάµε για την ψήφιση. Ποιοί εγκρίνουν για την εγγραφή του κ. 

Χαρόπουλου στο Σύλλογό µας; Γίνεται οµόφωνα δεκτή η εγγραφή του κ. 

Χαρόπουλου. 

Ποιοί εγκρίνουν για την διαγραφή των παρακάτω ονοµάτων που µας ενηµέρωσε ο 

Γραµµατέας; Συµφωνούν δέκα µέλη του Συλλόγου εκτός από τον κ. Παυλάκο που 

θα µας φέρει τους λόγους... ανέφερε τους λόγους γιατί είναι... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ροµπάρης και Σωτηροπούλου, διότι δεν έχουν ακόµα διαγραφεί από 

τον δικό µας Σύλλογο και έχουν πάει σε έναν άλλο Σύλλογο και κατεβαίνουν εκεί. 
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ΡΕΪΣΗ: ∆ιευκρινιστικά ισχύει από την ηµεροµηνία αίτησης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα λοιπόν γίνονται δεκτές οι διαγραφές µε 10 - 1. Εκτός από τον κ. 

Παυλάκο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να διευκρινίσουµε κάτι. Εµείς εδώ δεν είµαστε η Επιτροπή που 

θα µπορούµε να πούµε ότι αποφασίζουµε να µην διαγράψουµε κάποιον από τον 

Σύλλογο. Ο εργαζόµενος έχει την δυνατότητα να γραφτεί και να ξεγραφτεί όποτε το 

θελήσει. Το να πούµε εµείς δεν µπορούµε να διαγράψουµε αυτόν τον συνάδελφο, 

δεν γίνεται. Ο συνάδελφος κάνει αίτηση εγγραφής για τον Σύλλογο και γίνεται 

αποδεκτή από το ∆.Σ. Κάνει αίτηση διαγραφής και η αίτησή του διαγραφής εφόσον 

θέλει να πάει σε άλλο Πρωτοβάθµιο είναι... δεν τίθεται σε θέµα, γίνεται ενηµέρωση 

εδώ. Εφόσον πάει σε άλλο Πρωτοβάθµιο Όργανο, δεν είναι θέµα να εγκρίνουµε 

εµείς ή όχι. Απλά γίνεται ενηµέρωση και λέµε... έγκριση και αυτή µεταφέρεται στην 

Γενική Συνέλευση, δεν µπορούµε να πούµε εµείς όχι δεν τον ξεγράφουµε. Εντάξει; 

Τώρα ο κ. Παυλάκος έθεσε µια ένσταση πάνω σε αυτό, δεν έχουµε την δυνατότητα 

εµείς να πούµε δεν σε ξεγράφω από το Σύλλογο, έχουµε όµως την δυνατότητα... 

στην ένστασή του ο κ. Παυλάκος, η διαφωνία του είναι ότι βάσει του άλλου 

Καταστατικού του Συλλόγου κλπ. αν µπορεί να γραφτεί και να πάρει µέρος στην 

εκλογική διαδικασία. Εµάς δεν µας αφορά αυτό, ούτε θα µπούµε σε τέτοια 

διαδικασία... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µάθουµε λίγο τί µας αφορά. Όταν κάνει µια αίτηση διαγραφής ένα 

µέλος υπάρχει βάσει...  

 

3ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών 

συσκευών που βρίσκονται στα γραφεία του Συλλόγου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής Πρόεδρος Γαλάνης Κωνσταντίνος. Θα ήθελα να σας 

ενηµερώσω ότι µε την παράδοση και παραλαβή από την απερχόµενη Πρόεδρο κα 

Καψοκόλη Άννα παρέλαβα µια τηλεόραση Phillips 8", είναι αυτή εκεί που βλέπετε η 

παµπάλαια που δεν κάνει για τίποτα µε αριθµό... γράφω τον αριθµό τον κανονικό ότι 
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γράφει από πίσω, µε barcode τόσο... ένα fax Panasonic το οποίο είναι κάτω εδώ 

χαλασµένο και ένα fax Canon χαλασµένο και αυτό, οι οποίες συσκευές είναι 

χαλασµένες και δεν λειτουργούν. Ζητώ από αυτό το Σώµα να πάρει µια απόφαση 

για την ανακύκλωσή τους, τα οποία θα δοθούν στο υπεύθυνο τµήµα που είναι το 

τµήµα σχεδιασµού, εποπτείας, ανακύκλωσης, καθαριότητας και θα µας δοθεί και 

Πρακτικό Παράδοσης Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών, για να µπορεί να 

υπάρχει ότι αυτές οι συσκευές έφυγαν µε Πρακτικό στο αρµόδιο τµήµα που είναι 

υπεύθυνο για την ανακύκλωση. Η κα Ρεϊσή παρακαλώ. 

ΡΕΪΣΗ: Αυτά που θα αποφασίσουµε να δοθούν για ανακύκλωση είναι περιουσιακά 

στοιχεία του Σωµατείου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Του Συλλόγου. 

ΡΕΪΣΗ: Άρα παίρνουµε απόφαση καταστροφής, έτσι λέγεται, γιατί είναι περιουσιακό 

στοιχείο, απόφαση καταστροφής παίρνουµε και από εκεί και πέρα το δίνουµε στην 

ανακύκλωση, το δίνουµε όπου θέλουµε, το πετάµε.. ναι είναι απόφαση καταστροφής 

γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο, για αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καλογερόγιαννης το λόγο. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή έχουµε προβλήµατα στα πόστα που είµαι εγώ 

υπεύθυνος εάν η τηλεόραση παίζει, µπορούµε να την κάνουµε σε ένα πόστο που 

δεν έχει φύλακες να βλέπουνε, να µην την πετάξουµε δηλαδή. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλει αποκωδικοποιητή και τα υπόλοιπα όµως. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει αυτά έχουµε. Απλώς στο Βεάκειο έχει χαλάσει η 

τηλεόραση. Τους έχω πάει δύο τηλεοράσεις εγώ, εάν αυτή δουλεύει...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ύστερα από την επισήµανση της κα Ρεϊσή που έχει απόλυτο δίκιο, 

ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την καταστροφή παλαιών ηλεκτρικών 

συσκευών. 

ΡΕΪΣΗ: Πρωτόκολλο καταστροφής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και να µας δοθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης Καταστροφής. Με την 

πρόταση του κ. Καλογερόγιαννη που έκανε, συµφωνούµε; Αν και η τηλεόραση δεν 

κάνει για τίποτα, γιατί δεν έχει ούτε για....  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα συµφωνούµε οµόφωνα ότι η τηλεόραση θα δοθεί στο Τµήµα 

Φυλάκων και Καθαριστριών που είναι Προϊστάµενος ο κ. Καλογερόγιαννης για να 
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δοθεί σε ένα πόστο µε Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. Τα άλλα δύο τα fax 

συµφωνούµε για καταστροφή στο αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου. Συµφωνούµε 

οµόφωνα. Συνεχίζουµε στο 4ο Θέµα στο οποίο Εισηγητής είναι ο κ. Καραµολέγκος. 

 

4ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά µονάδων, 

από εταιρεία παροχής αποστολής σύντοµων γραπτών µηνυµάτων 

συνολικής αξίας 150,00€, για την αποστολή µαζικών γραπτών µηνυµάτων   

στα µέλη του Συλλόγου (σύµφωνα µε τις προσφορές που µας έχουν 

αποστείλει). 

 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Για αυτό έχουµε κάνει εµείς µια έρευνα στην αγορά, έχουµε βρει 

µια εταιρεία µας έχει δώσει µηνύµατα µε 130€ και έχουµε προχωρήσει. ∆εν ξέρω αν 

έχετε κάτι να ρωτήσετε για αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οι προσφορές; Τί προσφορές έχουµε; Είναι ο φθηνότερος; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι ο φθηνότερος, ναι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε οµόφωνα; Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συµφωνώ και εγώ εντάξει, αλλά καλό είναι σαν ∆.Σ. και σαν 

µέλη του ∆.Σ. να κάνουµε και µια περιοδεία στους χώρους εργασίας, να 

κουβεντιάσουµε µε τους συναδέλφους, να τους ενηµερώνουµε για ότι ζητήµατα 

µπορούµε. Γιατί µε ένα µήνυµα ή µε ένα email συνδικαλιστική δουλειά δεν γίνεται. 

Εµείς σαν µέλη θα το δούµε διαφορετικά. Γιατί, να σας πω κάτι, είπαµε ας πούµε 

από το πρώτο ∆.Σ. ότι θα πρέπει να δούµε τα προβλήµατα που υπάρχουν στο 

χώρο µας, στους κλάδους µας κλπ. Πρέπει να πάµε κοντά στον εργαζόµενο να 

δούµε, π.χ. στους Παιδικούς Σταθµούς αυτή τη στιγµή έχει πάει ∆εκέµβρης και δεν 

έχουν πάρει το γάλα οι καθαρίστριες και το βοηθητικό προσωπικό γενικά. Αυτά τα 

πράγµατα από που θα τα µάθουµε δεν έχουµε προσωπικό. Ή σε άλλους χώρους, 

ας πούµε στο γκαράζ, δεξιά - αριστερά, στους κήπους, δεν πρέπει σαν ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή σαν Προεδρείο να κάνουµε µια περιοδεία εδώ πέρα να δούµε τα 

προβλήµατα που υπάρχουν και να δούµε τί θα κάνουµε, γιατί µόνο να ερχόµαστε 
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στα ∆ιοικητικά και να λέµε ποιοί µπήκαν, ποιοί έφυγαν, αναπαλαιώσεις και ιστορίες. 

Να έρθουµε µια φορά και να πούµε τα πραγµατικά προβλήµατα που έχουµε στο 

χώρο µας γιατί έχουµε πολλά προβλήµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Συµπληρωµατικά να πω, συνδέεται µε το θέµα που συζητάµε για την αγορά 

αυτή των γραπτών µηνυµάτων, γιατί είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, για αυτό 

συνδέεται µε τους συναδέλφους και καλή είναι η τεχνολογία και βεβαίως θα µας 

βοηθήσει σαν Συνδικαλιστικό Όργανο απλά δεν αρκεί αυτό. Αυτό λέω 

συµπληρωµατικά, δεν αρκεί αυτό. Θέλει να έχουµε και προσωπική επαφή µε τους 

συναδέλφους, αυτό είναι το κυρίαρχο, η προσωπική επαφή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, συµφωνούµε. Θα ξανακάνω πάλι µια µικρή υπενθύµιση στην 

κα Αργυροπούλου ότι οτιδήποτε θέλει είναι ανοιχτά να κάνει εδώ και να βάλει 

οποιοδήποτε θέµα. Να µας προσκοµίσει την έκκληση που θέλει ποιό θέµα και να 

συζητήσουµε οτιδήποτε θέλει. Είµαστε ανοιχτοί και συζητάµε τα πάντα, από εκεί και 

πέρα το άλλο που λέει να γυρίσουµε τους χώρους δουλειάς, έχει απόλυτο δίκιο η κα 

Αργυροπούλου και πρέπει να καταγράψουµε τα προβλήµατα των συναδέλφων. 

Αλλά βλέπετε µας τρώει και η γραφειοκρατία και όλο αυτό εδώ µέσα µε το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας και όλο αυτό που έχει γίνει και ψάχνουµε να βρούµε τώρα για το 

επόµενο θέµα. Το λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι µέσα στις προσεχείς ηµέρες, είναι µέσα στα πλάνα του 

Προεδρείου και πιστεύω ότι όποιος θέλει από όλο το ∆.Σ. θα κάνουµε ένα πλάνο 

επίσκεψης στους χώρους εργασίας των εργαζοµένων να καταγραφούν τα 

προβλήµατα και πριν γίνει αυτό το πλάνο, θα έχετε και µια ενηµέρωση να γνωρίζει ο 

κάθε συνάδελφος από το ∆.Σ. τι ώρες θα γίνει για να µπορεί να παρευρεθεί στην 

διαδικασία αυτή. Εντάξει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το 5ο θέµα που είναι... 

ΡΕΪΣΗ: Πριν περάσουµε στο 5ο Θέµα, Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, η κα Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Επειδή έχω πάρει δύο ενηµερώσεις για την Ηµερήσια ∆ιάταξη. Στην πρώτη 

είχε 5ο Θέµα την συζήτηση για λήψη απόφασης πληρωµή οφειλών στην Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. και στην δεύτερη ενηµέρωση που πήρα µετά από κάνα - δύο ώρες... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε λάβει ορθή επανάληψη; 
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ΡΕΪΣΗ: Ορθή επανάληψη, αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Έχω δύο πέµπτα θέµατα, 

δηλαδή 5ο Θέµα είναι... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το δεύτερο που είναι ορθή επανάληψη. 

ΡΕΪΣΗ: Το δεύτερο, έχω 5ο Θέµα «Ενηµέρωση για συζήτηση λήψη απόφασης 

οµαδικής ασφάλισης του Νοσοκοµειακού Προγράµµατος» και 5ο Θέµα πάλι 

«Συζήτηση λήψη απόφασης για πληρωµή οφειλών στην ΠΟΕ-ΟΤΑ». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, λάθος είναι, 6ο Θέµα είναι αυτό. 

ΡΕΪΣΗ: Το διευκρινίζω γιατί έχουν µπει σαν δύο πέµπτα θέµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε δίκιο είναι λάθος από εµάς. Άλλη φορά θα είµαστε πιο 

προσεκτικοί. 

ΡΕΪΣΗ: Απλά το λέω διευκρινιστικά επί της διαδικασίας για την Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα πηδάµε λίγο το θέµα πέµπτο γιατί έχει έρθει από την ασφαλιστική 

εταιρεία η κα Ιατρού που θα την γνωρίσουµε, να µας κάνει την παρουσίαση, να 

τελειώσουµε τα υπόλοιπα θέµατα και το αφήνουµε τελευταίο αυτό.  

 

6ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή οφειλών 

στην Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α από 3/2015 έως 7/2015 συνολικού ποσού 1.650,00€.  

 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν αυτό θα προχωρήσει τώρα να γίνει µε µεταφορά από 

την ALFA έτσι µέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 

πάρουµε και τα υπόλοιπα τα οποία έχουµε για να τελειώνουµε µε αυτό το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάµε για την ψηφοφορία λίγο να συµπληρώσω εγώ τον Ταµία, 

τον κ. Καραµολέγκο. Ακούστε αυτό που χρωστάµε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι από τον 

τρίτο µήνα έως και τον µήνα που τρέχει τώρα. Όµως επειδή παραδίναµε λεφτά στην 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για 500... πόσα άτοµα... 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 508... 510. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι γράφει το χαρτί περιµένετε. Είναι για 550 άτοµα, ήταν και επειδή 

δεν είµαστε τόσο και επειδή έγιναν εκλογές τον έβδοµο µετά από συνεννόηση µε την 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα παραδώσουµε µέχρι και τον έβδοµο αυτό το ποσό που λέει ο κ. 

Καραµολέγκος σύµφωνα µε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που µας έχει αποστείλει. 
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Και από τον όγδοο έχουµε αποστείλει για µείωση των µελών µας, το οποίο θα το 

συζητήσουµε µε την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το τι θα µας βγάλει. Άρα για αυτό έχουµε βγάλει 

µέχρι και τον έβδοµο για 550 µέλη που ίσχυε και είναι 1.650,00€. Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Συνεχίζουµε. Ο κ. Κούβαρης το λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ενηµερώσω τους συναδέλφους για όσους δεν 

γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν και µέλη που έχουν έρθει σήµερα για πρώτη µέρα στο 

∆.Σ. Από τα 2,5€ που καταβάλουν οι συνάδελφοι και εµείς προς την Οµοσπονδία, 

προς το ∆ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο, στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., µάλλον τα 

2,5€ που καταβάλλουµε προς τον Σύλλογο, εµείς έχουµε την υποχρέωση στο 

∆ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο να καταβάλουµε το ποσό του 0,60€ για κάθε 

µέλος προς την Οµοσπονδία. Για να γνωρίζετε ότι 550 µέλη που είχαµε επί 0,60€ 

βγαίνει αυτό το ποσό επί τους µήνες που είναι, ανά µήνα είναι αυτό. Για αυτό βγαίνει 

αυτό το ποσό, ενηµερωτικά σας το λέω να το γνωρίζετε και να γνωρίζετε και πόσα 

λεφτά αποδίδει ο κάθε συνάδελφος προς την Οµοσπονδία από τα 2,5€ που µας 

παρακρατούν για τον Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι άλλο πριν πάµε στην ψηφοφορία για αυτό το θέµα, επειδή 

πληροφοριακά και όλοι γνωρίζουµε, οι περισσότεροι µάλλον, ότι σε όλους τους 

Συλλόγους πλέον είναι 3,00€ θα πρέπει να φέρουµε κάποιο θέµα από 2,5€ να γίνει 

3,00€ και σε εµάς. Πάµε για την ψήφιση του θέµατος τώρα, για την πληρωµή 

οφειλών στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Συµφωνούµε; Εγκρίνεται οµόφωνα.  

Πάµε στο 7ο Θέµα είναι του Γ. Γραµµατέα κ. Κούβαρη, επειδή µιλάει το περνάµε το 

7ο και πάµε στο 8ο Θέµα. 

 

8ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αµοιβή του Νοµικού Συµβούλου 

κ. Παν. Σαπουντζάκη, ο οποίος παρίστατο και στην Γ' Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ, ο κ. Γαλάνης και θα σας διαβάσω. Ο κ. 

Σαπουντζάκης όταν παραλάβαµε τον Σύλλογο και το Ταµείο που έγινε στις 22/9/15 

καθώς και το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του Γεν. Γραµµατέα που έγινε 

στις 3/9/15. Παραλάβαµε κάποιους αριθµούς διαγραφών µελών από το Ταµείο 
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Αλληλοβοηθείας, τα γράφω µέσα λεπτοµερώς αυτά, όλοι το γνωρίζουµε και επειδή 

ήταν απαραίτητες οι νοµικές συµβουλές του κ. Σαπουτζάκη που ήταν 

προηγουµένως µε το προηγούµενο Προεδρείο και επειδή ασχολείται πάρα πολλά 

χρόνια µε τον συνδικαλισµό ο κ. Σαπουτζάκης, άσχετα αν δεν προέρχεται από τον 

χώρο µας και επειδή κρίνουµε ότι είναι... όχι εγώ τα λέω όλα. Και επειδή κρίνουµε 

ότι είναι και πολύ ικανός, θεωρήσαµε απαραίτητο να το συνεχίσουµε. Έχουµε 

παραστεί στο γραφείο του εγώ, η κα Κοντογιάννη, ο κ. Κούβαρης, ο κ. 

Καραµολέγκος. Έχουµε ξαναπαραστεί πάλι εγώ,  κ. Κούβαρης, ο κ. Καραµολέγκος, 

έχω παραστεί εγώ άλλες δύο φορές µόνος µου, άλλη µια φορά µε τον κ. Κούβαρη οι 

δύο µας, καθώς που ήρθε και στην 3η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πήρε και 

τον λόγο και µίλησε. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες ο κ. Σαπουντζάκης µας ζητά το 

ποσό, δηλαδή και για αυτό που κάνει τις συζητήσεις και τις συναντήσεις των 

400,00€. Με Φ.Π.Α. που δεν ξέρω αν µπαίνει... µπαίνει ένα άλλο χαρτόσηµο το 

οποίο το αποδίδεις στην Εφορία κιόλας εσύ ο ίδιος. 

Εγκρίνεται το ποσόν αυτό; Εγκρίνεται οµόφωνα. Συνεχίζουµε το 7ο Θέµα που είναι 

Εισηγητής ο κ. Κούβαρης. Θα σας πει, δεν έχουµε προσφορές, τίποτα αλλά πάµε 

στο 7ο και ... Ο κ. Κούβαρης. 

 

7ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και συνδροµή του ∆.Σ. για την κατάθεση προσφορών, 

του οικονοµικού ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας από την ίδρυσή του έως σήµερα, κατόπιν της οµόφωνης 

απόφασης της Γ' Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20-11-2015.  

 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εµείς θα θέλαµε να ζητήσουµε την συνδροµή σας στις προσφορές για 

Ορκωτούς Λογιστές. Πρέπει να έρθουν εδώ κάποιες προσφορές από Ορκωτούς 

Λογιστές και η συµφερότερη προσφορά να πάρει όλη αυτή την διαδικασία για να 

µπορέσει να γίνει αυτή η εξέταση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας από τους Ορκωτούς 

Λογιστές. Αυτό που ζητάµε από εσάς και από όλο το ∆.Σ. είναι να συνδράµετε στο 

να φέρετε προσφορές προς το ∆.Σ., προς τον Σύλλογο εδώ για να κινηθεί η 

διαδικασία. Υπάρχουν Ορκωτοί Λογιστές τους οποίους έχω πιάσει εγώ προσωπικά, 

µου λένε δεν µπορώ αυτό τον καιρό να ασχοληθώ µε αυτό το θέµα, πιο µετά τον 

Μάρτη, τον Φλεβάρη... Θέλουµε την συνδροµή τη δικιά σας. Θέλουµε να µας φέρετε 

προσφορές από Ορκωτούς Λογιστές για να µπορέσουµε να διεξάγουµε έτσι ένα 
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στοιχειώδη διαγωνισµό µε την οικονοµικότερη προσφορά για να µπορέσουµε να 

ξεκινήσει η διαδικασία του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. Ευχαριστώ. 

Μια ερώτηση προς τον κ. Κούβαρη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό κα Ρεϊσή να ολοκληρώσω λίγο. Επειδή όλοι γνωρίζουµε, 

επειδή κλείνει το οικονοµικό έτος από τις Εταιρείες έχουν πολύ αυξηµένη ζήτηση. 

Έχουµε κάνει προσπάθεια µε τρεις ανθρώπους, ο ένας θα µας απαντήσει, οι άλλοι 

δύο µας απάντησαν αρνητικά όπως είπε ο κ. Κούβαρης, ότι µετά τον Μάρτιο. Όµως 

επειδή επείγει και είναι απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ένα θέµα που καίει, αυτό 

που είπε και ο κ. Κούβαρης, θέλουµε την βοήθειά σας αν γνωρίζοντας κάποιους 

ανθρώπους, να ξέρετε ότι είναι από την αρχή του Ταµείου Αλληλοβοηθείας γίνεται ο 

έλεγχος όπως πάρθηκε η απόφαση από το 1975 έως και σήµερα. Σύµφωνα µε αυτό 

το αρχείο που έχουµε. Τώρα τον λόγο έχει η κα Ρεϊση να ρωτήσει αυτό που θέλει. 

ΡΕΪΣΗ: Η ερώτηση ήταν προς τον συνάδελφο τον Κούβαρη επειδή εισηγείται, αν 

έχει στα χέρια του κάποιες προσφορές, αυτό ήθελα. ∆ηλαδή όλο αυτό το διάστηµα 

δεν έχουµε καµία προσφορά από Ορκωτό Λογιστή; Αυτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δυστυχώς δεν έχουµε καµία προσφορά, περιµένουµε από έναν 

που µιλήσαµε την Παρασκευή και ακόµα δεν έχουµε τίποτα. Και επειδή καίει, αυτό 

πρέπει να το έχουµε τελειώσει τουλάχιστον στα µέσα της άλλης εβδοµάδας, δηλαδή 

όλοι µας γνωρίζουµε κάποιο λογιστή, κάποιο λογιστή θα έχετε, πάρτε τον ένα 

τηλέφωνο αυτός σίγουρα µπορεί να έχει κάποιον ορκωτό λογιστή. Να του δώσουµε 

εδώ τα τηλέφωνα, το τι ζητάµε να του πούµε εκεί πέρα να µας πει µια προσφορά για 

να προχωρήσουµε και αυτό. Και θα γίνει έκτακτο ∆.Σ. για αυτόν µόνο το λόγο. Το 

λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όσον αφορά τώρα το θέµα του Ορκωτού, έχουν γίνει κάποιες 

κινήσεις και από µέρους µας και έχουµε βρει δύο εταιρείες, δεν µας έχουν κάνει 

γραπτή προσφορά αλλά ενδιαφέρονται και πιστεύω την επόµενη εβδοµάδα, τα µέσα 

της επόµενης εβδοµάδας, όπως λέει και ο κ. Γαλάνης, να έχουµε πάρει την 

προσφορά. Είναι µια εταιρεία η οποία ασχολείται µε το θέµα του ∆ήµου και ένας 

άλλος Ορκωτός ο οποίος είναι εκτός ∆ήµου και θέλει να αναλάβει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποια ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Παυλάκος έχει τον λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εάν δεν βρούµε Ορκωτό Λογιστή... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να βρούµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν βρίσκεις ρε φίλε, έχουν όλοι πολλή δουλειά και δεν έρχεται κανείς 

αυτή την εποχή και σου λένε όλοι από τον Φεβρουάριο και µετά, τί γίνεται σε αυτή 

την περίπτωση; Σε αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί προτρέχετε µια ζωή να µιλήσετε 

χωρίς να τελειώσει ο άλλος την ερώτηση, απαντάτε χωρίς να έχω τελειώσει την 

ερώτησή µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ. Παυλάκο είναι εύλογο το ερώτηµά σας. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν υπάρχει κανένας και σου λένε όλοι ότι εµείς... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σταµατάµε την διαδικασία γιατί τα Πρακτικά γράφονται και δεν είναι... 

είναι ένα µπάχαλο. Ο κ. Κούβαρης το λόγο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να τελειώσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Α, συγνώµη. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Γυρνάνε και σου λένε όσοι και να βρεθούµε ότι κύριοι είµαστε 

πνιγµένοι, µετά τον Φεβρουάριο, τί κάνουµε εµείς σαν Σύλλογος; Τί επιπτώσεις έχει 

στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τί όχι; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν να απαντήσουµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ήδη είπε ο κ. Καραµολέγκος ότι υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες θα 

δώσουν προσφορά την άλλη εβδοµάδα, θα καταθέσουν κάποια προσφορά. 

Ειπώθηκε αυτό ότι υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες θα καταθέσουν προσφορά την 

άλλη εβδοµάδα. Εµείς αυτό που ζητάµε από εσάς όλους είναι να κινητοποιηθείτε 

ώστε την άλλη εβδοµάδα που θα έρθουν αυτές οι δύο εταιρείες να καταθέσουν την 

προσφορά, καλό θα είναι να υπάρχουν άλλες δέκα εταιρείες για να καταθέσουν και 

αυτοί προσφορά. Υπάρχουν εταιρείες για να καταθέσουν προσφορά. Αλλά επειδή 

είναι δύσκολη, όπως είπε και ο κ. Γαλάνης, η χρονική αυτή περίοδος επειδή κλείνει 

το οικονοµικό έτος κλπ. ζητάµε την δικιά σας συνδροµή ώστε να µπορέσουµε να 

έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές. Αυτό ζητάµε. Όσο για την Γενική 

Συνέλευση να πούµε ότι δεν υπάρχει απόφαση, δεν βρήκαµε Ορκωτό Λογιστή, αυτά 

δεν υπάρχουνε. ∆εν γίνονται αυτά. Υπάρχουν Ορκωτοί Λογιστές, το θέµα είναι να 

βρεθούν άµεσα να καταθέσουν προσφορές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σου δίνουν πέντε προσφορές και σου λένε ότι οι προσφορές ισχύουν 

από Φεβρουάριο και µετά, δεν µπορούµε τώρα είµαστε πνιγµένοι. Τί επιπτώσεις 

έχουµε, εγώ αυτό ρωτάω. Αυτή την απάντηση θέλω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σου απαντήσω εγώ, άκου κ. Παυλάκο. Αν γίνει αυτό που λες, αν 

γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουµε ένα έκτακτο ∆.Σ. εδώ να πάρουµε µια απόφαση 

και να ενηµερώσουµε τα µέλη µας, ότι δεν έχουµε βρει και δεν είναι. Μέχρι να γίνει 

αυτό εµείς θα προσπαθήσουµε, για αυτό ζητάµε και την συνδροµή σας να βρούµε. 

Εάν δεν γίνει θα βρούµε µια κατάλληλη ενηµέρωση των µελών για να µην µπορεί 

κανένας να µας πει τίποτα και θα ζητήσουµε και την βοήθεια και των µελών µας. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει επίπτωση. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κλείνει ο χρόνος και σταµατάµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ. Παυλάκο, επίπτωση θα υπάρχει αν θα γίνει κάτι εκ του πονηρού. 

Αυτό το πονηρό ότι πάµε να κωλυσιεργήσουµε κάτι. Εµείς για αυτό το φέραµε σαν 

θέµα, παρόλο που δεν είχαµε να πούµε αν έχει ο κ. Φερεντίνος το λογιστή του και 

ξέρει κάποιον, αν έχει ο κ. Παυλάκος, αν έχει ο κ. Στεφάνου... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ άλλο... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το κατάλαβα και σου απάντησα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Κλείνουµε το οικονοµικό έτος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος θα υπάρχει, να ψάξουµε περισσότερο αυτό λέω. Και ζητάµε 

την βοήθεια όλων σας. Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εάν δεν βρούµε και θεωρείς ότι µπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις 

θα βγάλουµε ανακοίνωση να ενηµερώσουµε τα µέλη µας ότι εµείς έχουµε κάνει όλες 

τις προσπάθειες, το έχουµε φέρει δύο φορές και τρεις στο ∆.Σ. και δεν έχουµε 

καταφέρει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ. Παυλάκο σας έχουµε καταλάβει και απαντήσαµε σε όλα τα 

ερωτήµατα. Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή όντως είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κοµµάτι αυτό µε 

τον Ορκωτό Λογιστή και κανένας δεν αναλαµβάνει από την άποψη ότι είναι πάρα 

πολλά τα χρόνια και είναι και πολύ άσχηµο το οικονοµικό και δεν υπάρχουν 
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στοιχεία, είναι βαρύ το όλο θέµα, το κλίµα ναι. Οπότε εύκολα δεν έρχονται να 

αναλάβουν µια τέτοια υπόθεση, οπότε εδώ εγώ πιστεύω, εντάξει θα δούµε και εµείς 

από την δικιά µας την πλευρά µήπως µπορούµε να βρούµε κάποια προσφορά, 

αλλά θα ξαναβάλουµε πάλι στο τραπέζι την πρόταση της ... ΟΤΑ που είπαµε ότι θα 

σταµατήσουµε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας να µην ξαναλειτουργήσει όχι µόνο µέσα 

στο Νοέµβρη. Η δικιά µου η πρόταση ήταν να σταµατήσει το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας και να βάλουµε ένα λογιστή να κάνει αυτά τα λεφτά που έχουνε 

µείνει, και πάει και στο παρακάτω το θέµα, τα λεφτά που έχουνε µείνει να δοθούν 

στους εργαζόµενους γιατί θα πάρει πολύ χρόνο όλη αυτή η ιστορία µε τους 

ορκωτούς λογιστές και µπορεί στο τέλος να µην βρεθεί και καµία λύση. Όποια λεφτά 

έχουνε µείνει στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας αναλογιστικά να δοθούν στους 

εργαζόµενους που τα έχουν δώσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος, ο Ταµίας του Συλλόγου. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όσον αφορά το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Πρέπει να ξέρετε πως 

το Ταµείο σταµατάει 31/12. Ήδη έχει δοθεί εντολή και 31/12/15 σταµατάει σαν 

κράτηση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆ηλαδή από την 1η του Γενάρη δεν θα ξανακρατηθούν 

χρήµατα; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όχι. 27 του ∆εκέµβρη θα πληρωθείτε εσείς για µισθό 

Ιανουαρίου δεν θα υπάρχει µέσα κράτηση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και δεν θα ξανά υπάρξει ποτέ; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ποτέ. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Απλώς κρατιέται µόνο για τους Ιδιωτικού ∆ικαίου για τον µήνα 

τον ∆εκέµβρη για να τελειώσει η διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσες; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό που κάναµε µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας κα Αργυροπούλου 

είναι, πάρθηκε απόφαση Γενικής Συνέλευσης ότι τελειώνει 31/12 όπως είπε. Έχει 

παρθεί η απόφαση. Τώρα να τα µοιράσουµε που είπες, και εµείς το λέγαµε αυτό, 

αλλά δεν µπορούµε να το κάνουµε γιατί πάρθηκε απόφαση Γενικής Συνέλευσης ότι 

δεν µπορούµε να µοιράσουµε τίποτα αν δεν βγάλει ο οικονοµικός έλεγχος ένα 
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πόρισµα και ενηµερωθεί ξανά η Γενική Συνέλευση και αποφασίσει εκ νέου. Η 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης είναι παραπάνω από την απόφαση του ∆.Σ.  

Συνεχίζουµε... πριν συνεχίσουµε η κα Ρεϊσή. 

ΡΕΪΣΗ: Για το ίδιο θέµα που συνδέεται βεβαίως και µε το 9ο Θέµα, έτσι; Αρχικά να 

πω για το θέµα των Ορκωτών Λογιστών. Πιστεύω και έχουµε την άποψη ότι επειδή 

υπάρχει βάσει του Καταστατικού εκείνων που θα πρέπει να ασχοληθούν µε το 

Ταµείο Αλληλοβοηθείας, θα πρέπει να το δούµε... εντάξει εγώ δεν θέλω να ρίξω 

µοµφή σε κανέναν που το λέω, αλλά έχουµε καθυστερήσει στο να ψάξουµε να 

βρούµε µια εταιρεία. Εταιρείες υπάρχουν πάρα πολλές συνάδελφοι που µπορούµε 

να απευθυνθούµε, δεν είναι µία και δύο τώρα τα λογιστικά γραφεία και αυτά. 

Υπάρχουν... αν ανοίξουµε τους καταλόγους θα βρούµε ένα σωρό. Να ζητήσουµε 

προσφορές άµεσα, εντάξει απευθυνθήκαµε σε κάποιους και µας είπαν όχι, αλλά δεν 

είναι µόνο αυτοί, υπάρχουν παρά πολλά γραφεία που µπορούµε να απευθυνθούµε. 

Να βάλουµε εµείς εδώ σαν ∆.Σ. ένα όριο, δηλαδή σε µια εβδοµάδα να έχουµε κάνει 

όλες αυτές τις επαφές, υπάρχουν χιλιάδες γραφεία. Να κάνουν αυτοί που έχουν την 

ευθύνη να ασχοληθούν µε αυτό το θέµα βάσει του Καταστατικού, να δούµε τις 

προσφορές σε ένα ∆.Σ. άµεσα µετά από µια εβδοµάδα και να αποφασίσουµε για να 

καταλήξει το θέµα των Ορκωτών Λογιστών.  

Τώρα το θέµα το ότι πήραµε αποφάσεις στη Συνέλευση, εκεί είµαστε συνάδελφοι και 

το ακούσαµε και είπαµε να σταµατήσει 31/12, το ζήτηµα είναι όµως ότι επειδή αυτή 

η εξέλιξη θα τραβήξει, όλη αυτή η διαδικασία θα τραβήξει, µήπως ήταν και 

µπορούµε αν θέλετε να το ξανά θέσουµε σε Γενική Συνέλευση στους ίδιους τους 

συναδέλφους και να πάρουνε εκείνοι απόφαση, µήπως θα ήταν το πιο σωστό να 

µοιραστούν αυτά που υπάρχουν ήδη στους συναδέλφους. Να µοιραστούν αυτά που 

υπάρχουν ήδη και από εκεί και πέρα βάσει του πορίσµατος και του ελέγχου και του 

τι θα γίνει, βλέπουµε τι γίνεται στη συνέχεια. Γιατί το να µεταφέρουµε σε 

λογαριασµούς, αυτό θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολη κατάσταση, µας µπερδεύει πιο 

πολύ συνάδελφοι. Και εδώ το ζήτηµα είναι σοβαρό σοβαρότατο και πρέπει να δούµε 

πως άµεσα οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα δουν ότι το καινούριο ∆.Σ. έχει την πρόθεση να 

το λύσει το πρόβληµα και ότι κάνει βήµατα, µε αυτή την έννοια λοιπόν το λέµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ θα απαντήσω µόνο για το τέλος, ότι έχουµε την πρόθεση να το 

λύσουµε. Αυτό είναι φως φανάρι, γιατί από εµάς ξεκίνησε όλη η διαδικασία δεν 

ξεκίνησε από κανέναν άλλον. Όσο για τα υπόλοιπα έχεις απόλυτο δίκιο, θα πρέπει 

να µπει ένας χρονικός ορίζοντας µίας εβδοµάδας που είπες, να έχουν γίνει πιο 
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συντονισµένες, σε αυτό έχεις δίκιο, να γίνουν πιο οργανωµένες και µέσα σε µια 

εβδοµάδα να ορίσουµε από το τώρα, εγώ συµφωνώ µαζί σου, ένα έκτακτο ∆.Σ. 

µόνο µε αυτό µε όσες προσφορές έχουµε στα χέρια µας. Από εκεί και πέρα θα 

ακούσουµε και τα υπόλοιπα µέλη εδώ του ∆.Σ. Έχει τον λόγο ο κ. Παυλάκος και 

µετά έχει τον λόγο ο κ. Κούβαρης. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αν µοιράσουµε τα λεφτά τώρα, δεν µπορεί να µπει Ορκωτός 

Λογιστής. Και οι Ορκωτοί Λογιστές δεν είναι όλοι οι λογιστές που υπάρχουν, είναι 

ορισµένοι που έχουν το χαρτί, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες. Αν πάµε δηλαδή λίγο 

πιο παλιά εδώ µέσα ζητήσαµε Ορκωτό Λογιστή για το ∆ήµο, το ∆ηµόσιο έκανε δύο 

χρόνια να τους στείλει, πέσανε σε ιδιωτικές εταιρείες και ούτε για εδώ µέσα βρίσκανε 

και µετά βρήκανε από πιέσεις. Μετά από δυόµιση χρόνια Ορκωτό Λογιστή για τον 

∆ήµο.  

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

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για το θέµα του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην Έκτακτη αυτή Γενική 

Συνέλευση πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, οµόφωνη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης ήταν ότι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας θα σταµατήσει να παρακρατεί 

χρήµατα από τους εργαζόµενους στις 31/12/2015, δεύτερη απόφαση ήταν ότι δεν 

θα δοθούν λεφτά βάσει της αναλογίας, της σοβαρής δουλειάς που έκανε ο Ταµίας ο 

κ. Καραµολέγκος µε το 42% του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόµενο 

που έχει αποδώσει λεφτά στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας, δεν θα αποδοθούν λεφτά 

ήταν οµόφωνη απόφαση. Και η τρίτη οµόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης ήταν ότι θα µπουν Ορκωτοί Λογιστές να ελέγξουν από την σύσταση του 

Ταµείου Αλληλοβοηθείας µέχρι τις 31/12/2015. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης ξανά επαναλαµβάνω είναι οµόφωνες και οι οµόφωνες αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης δεν καταστρατηγούνται ούτε ξανά επανέρχονται ξανά σε 

συζήτηση.  

ΡΕΪΣΗ: Συµφωνώ αλλά δεν βάλαµε σε ψηφοφορία το θέµα του να µοιραστούν τα 

χρήµατα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το βάλαµε, εσείς δεν το θυµόσαστε, κα Ρεϊση σας απαντάω στο θέµα 

εσείς µάλλον δεν το καταλάβατε στην Γενική Συνέλευση. Το θέµα που τέθηκε στην 

Γενική Συνέλευση ήταν να µοιραστεί το ποσόν που έχει το Ταµείο µέσα µε το 42% 

που έχει βγάλει ο ∆ηµήτρης, ο Ταµίας του Συλλόγου µας ο κ. Καραµολέγκος, που 

αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόµενο, το 42% του κεφαλαίου. Αυτό το θέµα ετέθη στην 
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Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση το απέρριψε και αυτό που είπε η Γενική 

Συνέλευση ήταν ότι δεν παίρνουµε λεφτά, αυτό που θέλουµε πρώτα είναι να µπει 

Ορκωτός Λογιστής µέσα να βγάλει το πόρισµά του και µετά θα ξανά έρθει το θέµα 

σε Γενική Συνέλευση. Και ήταν οµόφωνη αυτή η απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως λέει και ο κ. Κούβαρης έχει απόλυτο δίκιο, το θέµα τέθηκε από 

την αρχή από τον κ. Καραµολέγκο που έκανε Εισήγηση σαν Ταµίας που ήταν, που 

λέει το 42%. Το θέµα τέθηκε για ψηφοφορία, το έβαλε η κα Καψοκόλη Άννα που 

είπε να µοιραστούν τα λεφτά. 

ΡΕΪΣΗ: Από το Ταµείο του Συλλόγου είπε. ∆εν είπαµε να µοιραστούν αυτά που 

υπάρχουν στο κεφάλαιο του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Ρεΐση να παίρνετε τον λόγο. Πείτε λιγάκι, σας ακούω. 

ΡΕΪΣΗ: Στην Συνέλευση αυτό που εισέπραξα εγώ ήταν ότι η πρόταση που έκανε η 

συναδέλφισσα η Καψοκόλη ήταν ότι να συµπληρώσει το Ταµείο του Σωµατείου τα 

ποσά και να δοθούν στους συναδέλφους, αυτό απορρίφθηκε. Το να µοιραστεί το 

κεφάλαιο του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, δεν µπήκε σε ψηφοφορία.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ είπα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Αργυροπούλου να ακούσουµε και µια άλλη άποψη, η κα 

Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πάνω σε αυτό το θέµα, όταν έκανε η Άννα την πρόταση... η Άννα 

πρότεινε να συνεπικουρήσει ο Σύλλογος... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σου πω τι είπα στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εγώ. 

Στον Νικήτα τον Παπαϊωάννου, την ώρα που αποφασίζουν οµόφωνα για Ορκωτό 

Λογιστή, σηκώνω το χέρι µου και του λέω ήρθε ο Ορκωτός Λογιστής και βρήκε ότι 

εδώ έχουν γίνει τα χ και τα ψ, τί κάνουµε; Και µου απαντάει. Θα αποφασίσουν οι 

Ορκωτοί, θα το ξαναφέρουµε σε Γενική Συνέλευση και τότε θα κινηθούµε δικαστικά. 

Από που θα πάρεις τα λεφτά; Πρόκειται να αβγατίσουν, επί λέξει έτσι του είπα, 

πρόκειται να αβγατίσουν τα λεφτά αυτά που έχουµε; Και µου λέει θα κινηθούµε 

δικαστικά εναντίον τους. Των χ, των ψ. Αυτή ήταν η απάντηση. Εδώ λοιπόν δεν 

απορρίφθηκε η άλλη πρόταση της Άννας την οποία και πήρε πίσω. Την πήρε πίσω 

διότι και τα λεφτά ακόµα του Συλλόγου, να ρίξεις λεφτά του Συλλόγου επειδή ξέρω τι 

έχει ο Σύλλογος αυτή τη στιγµή, το 42% γίνεται 45%.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Ρεΐση το λόγο. 

ΡΕΪΣΗ: Για αυτό είπαµε και εµείς δεν συµφωνούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εκτός αυτού δεν µπορεί συνάδελφος που δεν έδωσε ποτέ 

για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας να του πάρω τις εισφορές και να τα δώσω π.χ. στον 

Καραµολέγκο ή στον ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΡΕΪΣΗ: Για αυτό δεν συµφωνήσαµε και εµείς τότε, γιατί δεν ήταν δίκαιο αυτό. Όµως 

το θέµα αν θα µοιραστούν το ήδη υπάρχον κεφάλαιο του Ταµείου Αλληλοβοηθείας 

δεν µπήκε σε ψηφοφορία. Απλά το λέω µε την έννοια ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει 

πολύ συνάδελφοι, κακά τα ψέµατα, και δεν µπορούµε αυτά τα λεφτά που ήδη 

υπάρχουν να τα έχουµε εκεί πέρα δεσµευµένα και να µην τα δίνουµε στους 

συναδέλφους.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κοπέλα µου αυτά τα είπαµε στην Γενική Συνέλευση, πάλι τα ίδια θα 

λέµε τώρα; Α∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. Τί θα κάνουµε τώρα, θα αλλάξουµε την ... της 

Γενικής Συνέλευσης; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κλείνοντας το θέµα, τα Πρακτικά θα τα έχουµε της Γενικής Συνέλευσης 

από την ίδια την εταιρεία την επόµενη εβδοµάδα. Εγώ προτείνω ή µάλλον συµφωνώ 

µε την πρόταση της κα Ρεΐση που είναι ότι το να ορίσουµε από τώρα ή την ερχόµενη 

Πέµπτη ή την ερχόµενη Παρασκευή, δείτε όλοι το ηµερολόγιό σας τι µπορείτε και τι 

δεν µπορείτε, να ξαναγίνει ένα Έκτακτο ∆.Σ. όπως είπε και η κα Ρεΐση µε θέµα... Και 

να έχουν παρθεί κάποιες προσφορές για να µπορούµε να το τρέξουµε. Και εκεί 

πέρα θα έχουµε τα Πρακτικά να σας τα µοιράσουµε, να τα δείτε τα Πρακτικά της 

Γενικής Συνέλευσης. Η κα Κοντογιάννη πριν πάµε στην ψηφοφορία της πρότασης 

της κα Ρεΐση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τελειώνοντας η Γενική Συνέλευση έξω από το ΣΙΝΕΑΚ µίλησα µε 

τον κ. Σαπουντζάκη. Μου είπε λοιπόν τη στιγµή που προτείνεται από την Συνέλευση 

Ορκωτοί Λογιστές δεν µπορείτε να κάνετε διαχείριση, είναι εις βάρος σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάµε στην ψηφοφορία, στην πρόταση της κα Ρεΐση που 

συνεπικουρώ και εγώ και οι περισσότεροι, όλοι µας συνεπικουρούµε. Να βάλουµε 

έναν χρονικό ορίζοντα, συµφωνούµε για την άλλη Πέµπτη 12:00 πµ. εδώ; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πρέπει να τρέξουµε τα πράγµατα όσο πιο γρήγορα, γιατί δεν 

µπορεί να πάει άλλο. Εγώ συµφωνώ έτσι. Πόσο έχουµε την επόµενη; 17/12 είναι 

του ∆ιονυσίου του Ζακύνθου και είναι την Παρασκευή; Ποιανού είναι; Του 

Σεβαστιανού Ζωής Μαρτύρων. Άρα 17 ∆εκεµβρίου ώρα 12:00 πµ. εδώ, ∆.Σ. µε τις 

προσφορές των Ορκωτών, συµφωνούµε; Συµφωνούµε οµόφωνα. Πολύ ωραία.  

 

9ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άνοιγµα νέου λογαριασµού 

(συµπληρωµατικού) του Ταµείου Αλληλοβοηθείας για τον κίνδυνο 

αποφυγής κουρέµατος καταθέσεων. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν µιλήσει ο Εισηγητής να ξέρετε ότι πλέον δεν υφίσταται τέτοιος 

λόγος. Έγιναν ανακεφαλαιώσεις από όλες τις Τράπεζες δεν υπάρχει κούρεµα 

καταθέσεων. Το εξήγγειλε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας εχτές το απόγευµα στην 

διακαναλική συνέντευξη που έδωσε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το είπε και σήµερα το πρωί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως λέει και ο κ. Στεφάνου το είπε και σήµερα το πρωί στις ειδήσεις, 

άρα το 9ο Θέµα αναβάλλεται γιατί δεν υφίσταται λόγος πλέον συζήτησης, λήψης 

απόφασης για αυτό το θέµα. Να πάρει ο κ. Στεφάνου το λόγο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Επειδή υπάρχει και για αυτό έχω την εντύπωση, απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης να φτιαχτεί δεύτερος λογαριασµός, καλό είναι να πάρουµε την απόφαση 

και ας µην χρειαστεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ετέθη στην Γενική Συνέλευση ένα ακόµη θέµα. Το θέµα είναι ότι το 

Ταµείο Αλληλοβοηθείας έχει ξεπεράσει τις 100.000€, είναι γύρω στις 140.000€ µέσα 

οπότε µε την οικονοµική κατάσταση της Ελλάδος υπάρχει κίνδυνος κουρέµατος των 

καταθέσεων πάνω από 100.000€. Τώρα αν βγήκε ο Πρωθυπουργός και το αναίρεσε 

αυτό ή δίνει τα διαπιστευτήριά του, εµένα αυτό δεν µε καλύπτει. Έπρεπε να το 

φέρουµε σαν θέµα στο ∆.Σ. Κίνδυνος υπάρχει πάντα για µένα και όσο υπάρχει 

capital control, απλά θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι λόγω του capital control δεν 

ανοίγονται άλλοι λογαριασµοί καταθέσεων. Και αυτό που πρότεινα εγώ στον 

Πρόεδρο και προτείνω και στο ∆.Σ. είναι αν γίνει αποδεκτό, είναι να µεταφερθούν 



 

24 

 

κάποια χρήµατα από το Ταµείο Αλληλοβοηθείας στο Ταµείο του Συλλόγου. Ένα 

συγκεκριµένο ποσό γύρω στις 50.000€, για να µην υπάρχει... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάµε στην πρόταση, θέλεις να τοποθετηθείς; Η κα Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Η πρόταση που έγινε στην Γενική Συνέλευση ήταν για τον κίνδυνο 

κουρέµατος. Από την στιγµή που δεν υπάρχει κίνδυνος δεν είµαστε... δηλαδή δεν 

παρανοµούµε σε σχέση µε την πρόταση της Συνέλευσης. Από την στιγµή που δεν 

υπάρχει κίνδυνος, ένα αυτό... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εσείς το λέτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος; Εµένα αυτό...  

ΡΕΪΣΗ: Εντάξει, αυτό που έχουµε µέχρι στιγµής. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ακούστε µε να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που είπα εδώ στο ∆.Σ. είναι 

εµένα η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού δεν µε καλύπτει κα Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Εντάξει. Και το δεύτερο αυτό που είπε συµφωνώ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ έκανα την πρόταση επειδή δεν µπορούµε να ανοίξουµε άλλο 

λογαριασµό, επειδή βρίσκεται η Χώρα σε capital control, να µεταφερθούν 50.000€ 

από το Ταµείο Αλληλοβοηθείας στο Ταµείο του Συλλόγου. 

ΡΕΪΣΗ: Να ολοκληρώσω εγώ τώρα γιατί είχα παρέµβαση. Συµφωνώ και δεν το 

είχαµε σκεφτεί ότι λόγω του capital control δεν ανοίγονται λογαριασµοί, αυτό δεν το 

είχαµε σκεφτεί καθόλου. Και καταλήγω µε το θέµα του ότι αν, νοµίζω συνάδελφοι ότι 

µπερδεύεται πολύ το θέµα αν µεταφέρουµε χρήµατα στο Ταµείο του Συλλόγου και 

διαφωνώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάρω εγώ τον λόγο λίγο. Πρώτα από όλα είναι δύο ξεχωριστά 

Ταµεία. ∆εν είναι νόµιµο, αν θα παρθεί θα πρέπει να παρθεί µόνο µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης και πάλι είναι ξεχωριστά Ταµεία. Εγώ προτείνω να κάνουµε 

ενέργειες αν γίνεται και να µας ενηµερώσει ο Ταµίας αν γίνεται ή δεν γίνεται επίσηµα 

από την Τράπεζα την συνεργαζόµενη η οποία είναι για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, 

την Alpha Bank. Ναι, κ. Στεφάνου σε ακούµε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και εφόσον δεν γίνεται να µας το δώσει γραπτώς η Τράπεζα για να 

είµαστε καλυµµένοι απέναντι στην Γενική Συνέλευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε. Συµφωνείτε όλοι; Ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το Καταστατικό µέσα γράφει εκτός από τα έξοδα που έχει το 

Ταµείο, ούτε µπορούµε να βάλουµε, ούτε µπορούµε να πάρουµε. Έτσι πρέπει να 
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ξεκινήσουµε. Ούτε µπορούµε να βάλουµε λεφτά µέσα, ούτε να βγάλουµε, µόνο αν 

υπάρχουν έξοδα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε κ. Καλογερόγιαννη. Άρα κ. Καραµολέγκο πάρθηκε... 

Μάλλον συµφωνούµε όλοι να κάνουµε προσπάθειες αν µπορούµε να ανοίξουµε 

δεύτερο λογαριασµό και αν δεν είναι να µας το δώσει γραπτώς η Τράπεζα ότι δεν 

µπορούµε για να είµαστε όλοι κατοχυρωµένοι. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε 

οµόφωνα. Πάµε παρακάτω. Θέµα 5ο που το είχαµε αφήσει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποχωρεί αυτή τη στιγµή η κα Κοντογιάννη από το ∆.Σ. και 

συνεχίζουµε µε δέκα µέλη παρόντα.  

 

5ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση 

οµαδικής ασφάλισης Νοσοκοµειακού Προγράµµατος για τα µέλη του 

Συλλόγου από την ασφαλιστική GENERALI HELLAS. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο Γαλάνης Κωνσταντίνος. Να σας πω τώρα δύο πράγµατα 

πριν έρθει η κυρία από την ασφαλιστική εταιρεία να µας πει αυτά που θέλει να µας 

πει. Μετά από µεγάλο ενδιαφέρον των µελών που ερχόντουσαν εδώ και ρωτάγανε 

γιατί δεν κάνουµε αυτό που έχουν άλλοι ∆ήµοι, γιατί το έχει το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο, που το έχει το ένα, που το έχει το άλλο, συγκεντρώσαµε τα στοιχεία 

των µελών µας γιατί δεν είναι απλό να γίνει ένα οµαδικό ασφαλιστήριο, θα πρέπει να 

υπάρχει πάντοτε το φύλο, η ηλικία και τη δουλειά κάνει το κάθε µέλος και τα 

στείλαµε σε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες για να µας βγάλουν ένα οµαδικό πάνω - 

κάτω κοστολόγηση. Στην πρώτη που το στείλαµε International Life την οποία 

συνέχεια ακόµη µιλάµε, είναι πολύ πιο ακριβή, πήγαινε και για πώληση όποιος θα 

δει ασχολείται έχει µπει να πωληθεί στον κλάδο ζωής, ήταν να την πάρει η Εθνική 

και γίνονται ανακατατάξεις. Στείλαµε στην Εθνική Ασφαλιστική η οποία Εθνική είναι 

χειρότερη και από τον ∆ήµο του Πειραιά, δεν µας έχει απαντήσει και έχει χαθεί όλο 

αυτό το αρχείο που έχουµε αποστείλει και η µόνη που µας απάντησε µέσα σε ένα 

διάστηµα δύο µηνών, είναι η Generali Hellas. Η οποία έχει έρθει από την ίδια την 

ασφαλιστική εταιρεία η κα Ιατρού να µας παρουσιάσει το παραπάνω πρόγραµµα 

σαν υπεύθυνη της ασφαλιστικής εταιρείας.  
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Κα Ιατρού έρχεστε λιγάκι να µας παρουσιάσετε, αποχωρεί η κα Κοντογιάννη και 

είναι δέκα τα µέλη που συνεχίζουµε και συµφωνεί αν παρθεί απόφαση. Η κα Ιατρού 

τον λόγο. 

ΙΑΤΡΟΥ: Καταρχάς καληµέρα, είµαι η Ελένη Ιατρού, είµαι υπεύθυνη στις πωλήσεις 

των οµαδικών συµβολαίων ζωής και υγείας από την Generali. Θα σας εξηγήσω 

λιγάκι τις παροχές που έχουµε δώσει σε αυτό το πρόγραµµα το πως δουλεύει και θα 

δούµε και τα ... Συγνώµη τώρα αλλά δεν ήξερα πόσοι ήσασταν, νόµιζα ότι ήσασταν 

πολύ λιγότεροι έχω φέρει αν θέλετε µοιράστε το, δείτε το ταυτοχρόνως κάποιες 

παρουσιάσεις, είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω. Θα σας τα πω όµως λιγάκι 

προφορικά ούτως ή άλλως. 

Καταρχάς θα ήθελα λιγάκι χωρίς να σας κουράσω να σας πω ποιά είναι η Generali, 

ποιά είναι η εταιρεία Generali. H Generali είναι µια ιταλική εταιρεία µε έδρα την 

Τεργέστη της Ιταλίας, εµείς εδώ στην Ελλάδα είµαστε θυγατρική εταιρεία της Ιταλίας. 

Η µαµά εταιρεία ονοµάζεται ... Generali και έχει ιδρυθεί από το 1831, είναι µια πάρα 

πολύ παλιά εταιρεία στο χώρο της Ιταλίας. Αυτή τη στιγµή είναι ένας πολυεθνικός 

οργανισµός και έχει παρουσία σε 60 χώρες του κόσµου µε 77.000 υπαλλήλους, 

65.000.000 πελάτες. Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ιταλία, εύλογο βέβαια 

έτσι, λόγω του ότι είναι και Ιταλική εταιρεία, σηµαντικό όµως ότι κατέχουµε την 

δεύτερη θέση στην Γερµανία και στην Γαλλία αντίστοιχα, που αντίστοιχα είναι η Axe 

και η Allianz στις δύο χώρες. Είµαστε µέσα στις πενήντα µεγαλύτερες εταιρείες του 

κόσµου σε όλους τους κλάδους έτσι όχι µόνο στον ασφαλιστικό χώρο. Υπάρχει στην 

παρουσίαση που σας έχω µοιράσει υπάρχουν και τα διαπιστευτήρια, η αξιολόγηση 

δηλαδή που έχουµε από τους µεγάλους οργανισµούς ... η οποία βέβαια είναι αρκετά 

καλή, θα µπορούσε να είναι λίγο καλύτερη αλλά δεν είναι τόσο λόγω ότι η 

αξιολόγηση δεν γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται για την Generali Ελλάδος, γίνεται 

για την Generali Ιταλίας. Η Ιταλία επειδή είναι µια υποβαθµισµένη χώρα 

συµπαρασύρει και τις εταιρείες από κάτω της και δεν µπορούµε να έχουµε πάνω 

από δύο µονάδες από ότι έχει η Χώρα. Άρα αυτό µας κάνει να έχουµε κάποιες 

διαβαθµίσεις λίγο χαµηλότερες είναι Α+ και Α, ενώ παλιά ήταν 3Α και ήταν πιο 

καλύτερη.  

Στην παρουσίαση αυτή τη στιγµή αυτό που θέλω να πω, είναι για τα οµαδικά 

συµβόλαια. Τα οµαδικά συµβόλαια είµαστε οι µεγαλύτεροι στον κόσµο, είµαστε η 

εταιρεία που έχει τον µεγαλύτερο όγκο οµαδικών συµβολαίων παγκόσµια. Η έδρα 

µας είναι στις Βρυξέλλες και από εκεί είναι το κέντρο µε το οποίο επικοινωνούµε 
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κυρίως µε τις πολυεθνικές εταιρείες, γιατί έχει να κάνει µε πολυεθνικές εταιρείες το 

κέντρο αυτό. Αυτή τη στιγµή είµαστε πρώτοι στον κόσµο ως δίκτυο πολυεθνικής 

εταιρείας. Είναι ευχάριστο να πούµε για την Generali Ελλάδος, όπως καταλαβαίνετε 

η αγορά στην Ελλάδα µειώνεται, η ασφαλιστική αγορά λόγω κρίσης, λόγω αυτού 

που περνάµε, είχαµε µια µείωση στην αγορά τα τελευταία χρόνια γύρω στο 28%, 

αντίστοιχα όµως για την Generali αυτά τα χρόνια είναι ευχάριστο ότι µεγαλώνει και 

έχουµε µια αύξηση ανάλογα τα τελευταία χρόνια που είµαστε κοντά στο 10% πολλές 

φορές επειδή παίζει πάνω και κάτω όλα αυτά τα χρόνια. Αναπτύσσεται όµως 

συνεχώς. Στη συνέχεια θέλω να πω ότι περιµένουµε και εµείς όπως οι Τράπεζες 

που περνάνε το Βασιλεία, έτσι όπως έχετε ακούσει, εµείς περνάµε κάτι αντίστοιχο το 

Solvency το οποίο έχει να κάνει... µας λένε το πως θα λειτουργούµε. Το Solvency II 

το οποίο τελειώνει τώρα στο τέλος του 2015 είναι αυτό που θα καθαρίσει λιγάκι την 

αγορά και αυτό που περιµένουµε να συµβεί τα επόµενα έτη είναι οι ασφαλιστικές 

εταιρείες να µικρύνουν, η µια να εξαγοράζει την άλλη, άλλες να φύγουν από το 

χώρο. Άρα περιµένουµε µια διαφοροποίηση στην αγορά, εµείς γνωρίζουµε πολύ 

καλά ότι λόγω των αποτελεσµάτων δεν έχουµε πρόβληµα οπότε θα συνεχίσουµε να 

λειτουργούµε κανονικά και µε ανοδική πορεία.  

Τώρα δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω λίγο να σας πω για το πρόγραµµα 

παροχών που προσφέρουµε σε εσάς, που έχουµε ετοιµάσει για εσάς, το οποίο 

βεβαίως αφορά τα µέλη του Συλλόγου. ∆ικαίωµα δηλαδή ασφάλισης θα έχει όποιος 

είναι µέλος του Συλλόγου. Είναι εθελοντικό, όποιος θέλει µπορεί να συµµετέχει σε 

αυτό µε την δική του συµµετοχή στο ασφάλιστρο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι εδώ. Εάν είναι ασφαλισµένος ένας, µέλος του 

Συλλόγου, µπορεί να ασφαλίσει γιατί µε έχουν ρωτήσει και βλέπω ότι έχουµε ένα 

συν δύο µέλη, θέλει να ασφαλίσει αυτός και τη γυναίκα του και δύο παιδιά, 

µπορούµε; 

ΙΑΤΡΟΥ: Μπορεί βεβαίως. Έχει δικαίωµα κάποιος να ασφαλίσει τα προστατευόµενα 

µέλη αρκεί να ασφαλίζεται ο ίδιος, µπορεί να ασφαλίσει προστατευόµενα µέλη 

εννοούµε σύζυγο και παιδιά. Η ηλικία ασφάλισης είναι µέχρι 70 ετών, άρα κάποιος 

µπορεί να ασφαλιστεί µέχρι 70 ετών, τα παιδιά ασφαλίζονται από την 14η ηµέρα που 

γεννιούνται µέχρι 19 ετών και µέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζουν.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τη µάνα του κάποιος µπορεί να την ασφαλίσει; 

ΙΑΤΡΟΥ: Όχι δεν γίνεται δυστυχώς. Μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα δηλαδή µπορεί κάποιος να είναι µέλος του Συλλόγου και να 

ασφαλίσει την γυναίκα του και δύο παιδιά, που να πληρούν τις προϋποθέσεις, να 

είναι κάτω από 19 χρονών ή κάτω από 25 εάν σπουδάζουν. 

ΙΑΤΡΟΥ: Σωστό. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΙΑΤΡΟΥ: Αρκεί να ασφαλιστεί και ο ίδιος, απαραίτητο είναι να ασφαλιστεί ο ίδιος. 

Εάν δεν θέλει για παράδειγµα να ασφαλίσει την γυναίκα του γιατί µπορεί να είναι 

κάπου αλλού ασφαλισµένη και θέλει να ασφαλίσει µόνο τα παιδιά του µπορεί να το 

κάνει.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εάν δεν θέλει να ασφαλιστεί ο ίδιος και ασφαλίσει µόνο γυναίκα και 

παιδιά. 

ΙΑΤΡΟΥ: ∆εν γίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν γίνεται; Γιατί; Αφού θα παρακρατείται από την µισθοδοσία του. 

ΙΑΤΡΟΥ: ∆εν γίνεται. Τα προστατευόµενα µέλη δεν ασφαλίζονται µόνα τους, πρέπει 

να ασφαλιστεί το µέλος, έχουµε σύµβαση µε το µέλος. Κάτι άλλο που θέλετε σε 

αυτό; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, προχωράµε. 

ΙΑΤΡΟΥ: Έχουµε κάνει δύο σχέδια. Έχετε δικαίωµα επιλογής σε δύο σχέδια. Τί 

έχουµε κάνει. Να ξεκινήσει από το κοινό. Καταρχήν η παροχή έχει ασφάλιση ζωής, η 

ασφάλεια ζωής τί είναι; Ο θάνατος από ατύχηµα είτε από ασθένεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό κα Ιατρού. Ανοίχτε λίγο, δείτε τα προγράµµατα γιατί θα 

έχετε κάποιες ερωτήσεις. Πολύ ωραία, πάµε στον πίνακα σελίδα 14. Πίνακας 

Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου. Είναι Νοσοκοµειακά τα προγράµµατα, αφορούν 

δευτεροβάθµια περίθαλψη. 

ΙΑΤΡΟΥ: Ασφάλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχηµα, από οποιοδήποτε συµβάν, αν 

φύγει κάποιος από τη ζωή, οι δικαιούχοι του παίρνουν 3.000€, καταβλητέο άµεσα, 

καταβλητέο ποσόν. ∆ικαιούχους τους ορίζουµε εµείς, εσείς δηλαδή ο καθένας τον 

δικό του δικαιούχο, µπορεί να είναι οι νόµιµοι κληρονόµοι εάν δεν δηλώσετε ή 

µπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος, εφόσον το δηλώσετε στην συµµετοχή σας, 

υπάρχει ένα σηµείο... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάθε δικαιούχος 3.000€ ή 3.000€ για όλους;  

ΙΑΤΡΟΥ: Εάν είναι τρία άτοµα µοιράζονται τα 3.000€. Εντάξει µε αυτή την παροχή. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ηλαδή εάν γίνει εγγραφή, µετά από µια εβδοµάδα ... 

ΙΑΤΡΟΥ: Από την ηµεροµηνία που θα ξεκινήσει το ασφαλιστήριο, που θα 

συµφωνηθεί από την επόµενη ηµέρα κάποιος παίρνει το ποσόν. Τώρα η δεύτερη 

παροχή και πιο ουσίας είναι η νοσοκοµειακή περίθαλψη. Τί σηµαίνει νοσοκοµειακή 

περίθαλψη; Αν κάποιος νοσηλευτεί είτε από ασθένεια, είτε από ατύχηµα σε κάποιο 

Νοσοκοµείο. Τί πληρώνουµε µέσα στο Νοσοκοµείο; Τα πάντα. Γιατρούς, φάρµακα, 

διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργείο ό,τι έχει να κάνει µε την νοσηλεία, δεν 

εξαιρούµε κάτι συγκεκριµένο αρκεί να έχει ασθένεια ή ατύχηµα ο άνθρωπος που 

νοσηλεύεται.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε ιδιωτικά. 

ΙΑΤΡΟΥ: Σε ιδιωτικά, βεβαίως. Τώρα θα σας διαχωρίσω λίγο τα δύο προγράµµατα. 

Το ένα πρόγραµµα, θα προχωρήσουµε µε το ένα µετά θα σας πω τι λέει το δεύτερο. 

Το ένα πρόγραµµα λέει ότι κάθε ασφαλισµένος έχει έναν κουµπαρά ουσιαστικά 

15.000€ να χαλάσει το χρόνο για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Άρα µέχρι 15.000€ εάν 

ξοδέψει κάποιος για νοσηλείες θα τα πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία, το άτοµο. 

Εάν έχετε δηλαδή και την σύζυγο, 15.000€ έχω εγώ, 15.000€ η σύζυγος. Ο κάθε 

ένας έχει τον δικό του κουµπαρά. Τα παιδιά άλλα 15.000€ έχει το καθένα τον δικό 

του κουµπαρά. 15.000€ λοιπόν κατά έτος και το έτος ορίζεται από την ηµεροµηνία 

που θα ξεκινήσει η ασφάλιση, εάν ξεκινήσει δηλαδή από 1/1 µέχρι 31/12. Την 

επόµενη 1/1 ξανά ξεκινάει ο κουµπαράς από την αρχή. Το πρόγραµµα πληρώνει για 

δωµάτιο, διατροφή µέχρι 150€ την ηµέρα και εφόσον είναι στο εξωτερικό ή στην 

µονάδα εντατικής θεραπείας είναι 400€ την ηµέρα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι λίγο το ποσόν. 

ΙΑΤΡΟΥ: Για την εντατική ναι, για την Ελλάδα όχι. Για την εντατική είναι σχετικά λίγο 

αλλά συνήθως δεν δίδονται πάρα πολύ ψηλά γιατί είναι πάρα πολύ κοστοβόρο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό το πρόγραµµα εµείς εδώ πέρα από ό,τι γνωρίζετε είµαστε 

υπάλληλοι του ∆ήµου Πειραιά, ανήκουµε στο ΟΠΑ∆ έχουµε κάποια ιατρική 

περίθαλψη και κάλυψη. Αυτό έχει γίνει σε συνάρτηση µε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 



 

30 

 

ΙΑΤΡΟΥ: Είναι το αµέσως επόµενο ουσιαστικά που θα πω. Λέµε ότι η κάλυψη των 

εξόδων θα είναι 80%. Και δίνουµε εδώ την δυνατότητα στον ασφαλισµένο, εάν 

πράγµατι έχει κάποιο άλλο Ταµείο όπως αναφέρει ο συνάδελφός σας και καλύψει το 

άλλο Ταµείο αυτό το 20%, την διαφορά δηλαδή, τότε εµείς θα καλύψουµε το 100% 

της διαφοράς. Άρα τελικά κάποιος δεν θα βάλει τίποτα από την τσέπη του. Εάν 

δηλαδή δεν βάλει στο Ταµείο από την τσέπη σου βάζεις το 20% του τιµολογίου σου, 

εάν όµως ο άλλος φορέας καλύψει αυτό το 20% τότε δεν βάζεις τίποτα και εγώ 

πληρώνω όλη την διαφορά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό έχει γίνει επίτηδες για να πέφτει πολύ πιο χαµηλά το 

ασφάλιστρο. Καταλάβατε; Γιατί ήδη συµµετέχουµε, έχει συµµετοχή το δικό µας 

Ταµείο, όχι το δικό µας σε ένα Ταµείο είµαστε όλοι τώρα. Συµµετέχει πάντα ο 

δηµόσιος φορέας που ανήκουµε και για αυτό το έχουµε κάνει ακριβώς αυτό το 

πράµα. 

ΙΑΤΡΟΥ: Εδώ έχουµε και ένα εκπιπτόµενο ποσό, λέµε 500€. Τί είναι αυτό; Ότι την 

πρώτη φορά που θα φέρει κάποιος έξοδα για νοσηλεία, εάν ας πούµε το τιµολόγιό 

του είναι 10.000€, θα πω ένα ποσό παράδειγµα, θα κρατήσουµε τα 500€ θα τα 

πληρώσει από την τσέπη του ο ασφαλισµένος τα πρώτα 500€ και µετά θα 

αποζηµιώσουµε το 80% της διαφοράς. Έτσι άρα τα πρώτα 500€ κάποιος τα βάζει 

από την τσέπη του. Αυτό γίνεται την πρώτη φορά, αν έρθει δεύτερη φορά µέσα στον 

χρόνο και ξανά χρειαστεί να νοσηλευτεί και τα έχουµε κρατήσει αυτά τα 500€, τότε 

δεν θα τα ξανά κρατήσουµε συνεχίζουµε και αποζηµιώνουµε µε το 80% µέσα στην 

ίδια διάρκεια χρόνου.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ηλαδή εάν πάθει κάποιος ένα κωλικό νεφρού και πάει σε ιδιωτικό 

µέχρι τα 500€ τα πληρώνουµε εµείς; 

ΙΑΤΡΟΥ: Τα πληρώνει από την τσέπη του και εµείς πληρώνουµε την διαφορά µέχρι 

τα 15.000€ µε το 80% ή 100% ανάλογα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν πας σε ένα ιδιωτικό, Γιάννη και µείνεις δύο ηµέρες, θα ξεκινήσει 

το κοστολόγιο από 2.500€ και plus.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πας µια ηµέρα και κάνεις εξετάσεις, κάνεις υπέρηχους, σου λέει 300€, 

τα πληρώνεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι για εξετάσεις, είναι νοσηλεία λέµε, είναι νοσηλευτικό 

πρόγραµµα. ∆ευτεροβάθµιο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Με πιάνει κωλικός του νεφρού και πάω νοσοκοµείο. 
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ΙΑΤΡΟΥ: Εάν µείνετε µέσα κρίνουν σκόπιµο να κάνετε εξετάσεις και µείνετε µέσα, 

τότε ισχύει το πρόγραµµα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, εάν µείνω µέσα θα περάσω τα 500€. 

ΙΑΤΡΟΥ: Εάν κάνετε µόνο εξετάσεις και φύγετε, γιατί ok, δεν έχετε ανάγκη να 

νοσηλευτείτε, τότε δεν καλύπτεστε από το πρόγραµµα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόλις πάτε σε νοσοκοµείο ιδιωτικό, οποιοσδήποτε πάει και πει ότι 

έχω και ένα οµαδικό ασφαλιστήριο, δεν πρόκειται να σας πει να φύγετε. Είναι 

1.000.000% ότι θα σας κρατήσουν εκεί πέρα, για να µην σας πω και δύο και τρεις 

ηµέρες. Το κάνει αυτό γιατί είναι ιδιωτικό νοσοκοµείο και υπάρχει πρόβληµα για να 

πάρει τα λεφτά, γιατί έχει άλλο κοστολόγιο το ιδιωτικό. Στο λέω από πείρα.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΙΑΤΡΟΥ: Τα 500€ από ότι ίσως καταλαβαίνω µπορεί να σας φαίνονται πολλά. Στην 

δεύτερη πρόταση τα έχουµε µειώσει, το έχουµε κάνει αντίστοιχα 250€ και έχουµε 

µεγαλώσει και κάτι άλλο, οπότε θα του δούµε σε λίγο. Μπορεί να γίνει µηδενικό, 

απλά ακριβαίνει το κόστος. ∆ηλαδή αν θέλετε µπορούµε να το δούµε και να δούµε 

την διαφορά από το κόστος. Ό,τι θέλετε δίνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλα τα προγράµµατα που κυκλοφορούνε τώρα στην αγορά είναι µε 

εκπιπτόµενα ποσά, όλα. Το 100% το πρόγραµµα κανένας πλέον δεν το κάνει, βάζει 

τον ασφαλιστικό του φορέα σε συµµετοχή εκεί πέρα γιατί δεν συµφέρει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, άµα έχεις µια κλινική δική σου κάθεσαι πέντε µέρες µέσα και 

τα καλύπτεις όλα. 

ΙΑΤΡΟΥ: Τώρα έχουµε την δυνατότητα εάν εσείς πάτε σε δηµόσιο νοσοκοµείο, 

ακολουθήσετε δηµόσιο νοσοκοµείο γιατί είναι ο γιατρός σας, γιατί δεν έχετε κανένα 

πρόβληµα να πάτε, τότε και πάλι εκεί εµείς πληρώνουµε κάποια επιδόµατα όπως τα 

λέµε. Τί λέµε λοιπόν. Ότι πας στο νοσοκοµείο, µένεις τρεις µέρες µέσα, αρκεί να έχει 

νοσηλεία, εάν µείνεις τρεις µέρες µέσα, εµείς θα δώσουµε από το πρόγραµµα µόνο 

µε εισιτήριο - εξιτήριο, εδώ δεν χρειάζεται κάτι ειδικό για σας, θα δώσουµε 60€ για 

κάθε µέρα νοσηλείας. Από την πρώτη µέρα που θα µπείτε µέχρι 90 µέρες το 

µέγιστο, εάν µείνετε συνέχεια 90 µέρες. 60€ λοιπόν την ηµέρα. Και εάν έχετε κάνει 

και χειρουργείο τότε υπάρχει και ένας πίνακας, στο συµβόλαιό µας θα το έχουµε 

αυτό, ένας πίνακας που βάζει την σοβαρότητα των χειρουργικών επεµβάσεων. 

Ανάλογα λοιπόν µε την σοβαρότητα της επέµβασης που έχετε κάνει θα πάρετε ένα 
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ποσοστό των 1000€. Άρα εάν κάποιος πάει σε δηµόσιο νοσοκοµείο τί κάνει; Το 

εισιτήριο - εξιτήριο το φέρνει σε εµάς, κοιτάζουµε εµείς πόσες µέρες έµεινε, τρεις. 3 x 

6 = 18, πάρε 180€, έχεις κάνει χειρουργείο; Ναι, έχεις βγάλει σκωληκοειδίτιδα, ποιά 

είναι η βαρύτητα της σκωληκοειδίτιδας 50% για παράδειγµα, παίρνεις και άλλα 

500€. Αυτά είναι ουσιαστικά καταλαβαίνεται για να µπορέσουµε να πληρώσουµε 

κάποια έξοδα που έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία, που δίνουµε δεξιά - αριστερά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παραδείγµατος χάριν για να καταλάβουµε, εγώ έκανα πριν κάτι µήνες, 

έχω ένα ασφαλιστήριο νοσοκοµειακό, αυτό σου δίνει ένα κίνητρο να µην κάνεις 

χρήση του ασφαλιστηρίου σου για να πάρεις κάποια λεγόµενα επιδόµατα που λέει, 

µπόνους. Σε βάζει στο κίνητρο, ότι ξέρεις κάτι, αν θέλεις µην κάνεις χρήση θα πας 

σε ένα δηµόσιο και θα σου δώσω εγώ τις µέρες που θα µείνεις και ανάλογα ... Εγώ 

πήγα και έβγαλα κάποιες πέτρες, ο χειρουργός που µου την έκανε ήταν στο 

Ζάννειο. Πήγα εισιτήριο - εξιτήριο και πήρα 1.200€. Αυτό είναι το µικρό λεγόµενο 

πρόγραµµα. 

ΙΑΤΡΟΥ: Αυτό είναι το πιο µικρό, το πιο λίγο βαρύ ας το πω έτσι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πάµε στις τιµές µετά, πάµε µετά στο β'. 

ΙΑΤΡΟΥ: Το δεύτερο πρόγραµµα τι αλλαγές έχει. Σας µίλησα ότι έχετε 15.000€ το 

πρώτο, το δεύτερο έχετε 20.000€, αυτή είναι η µια διαφορά. Και η δεύτερη διαφορά 

είναι ότι τα 500€ που είπαµε ότι πληρώνετε από την τσέπη σας, τα πρώτα 500€ για 

την πρώτη φορά, γίνεται 250€. Όλα τα άλλα παραµένουν ακριβώς τα ίδια. Τώρα να 

πάω ένα βήµα λίγο παρακάτω και να σας πω τα εξής. Ότι το πρόγραµµα αυτό είναι 

24ωρο και παγκόσµιο, δηλαδή είσαστε καλυµµένοι όπου και αν είσαστε, είτε στην 

Ελλάδα είτε στο εξωτερικό για οποιονδήποτε λόγο. Είναι 24ωρη κάλυψη. ∆εύτερον, 

έχετε δικαίωµα, είναι ελεύθερης επιλογής όπως τα λέµε εµείς, έχετε δικαίωµα να 

πάτε οποιουδήποτε, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο θέλετε, είτε στην Ελλάδα είτε στο 

εξωτερικό. Σας δίνουµε δύο επιλογές όµως εµείς και σας λέµε ότι εάν θέλετε να πάτε 

σε κάποια νοσοκοµεία, εµείς όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες φαντάζοµαι το γνωρίζετε 

έχουµε πάει σε νοσοκοµεία, σε γιατρούς, σε διαγνωστικά κέντρα έχουµε κάνει 

συµβάσεις, προσπαθούµε να κάνουµε καλύτερες τιµές, τιµολογήσεις κλπ. 

Σας δίνουµε λοιπόν εσάς επίσης δύο επιλογές. Στο πρώτο πρόγραµµα που 

αναφέραµε µε τα 15.000€, έχουµε ένα κατάλογο νοσοκοµείων που θα τον δείτε στη 

σελίδα 17, σας τα διαβάζω όµως για να τα ξέρετε όλοι σας, στην Αθήνα εάν κάποιος 

πάει στο Athens Eye Clinic είναι µια κλινική κυρίως για τα µάτια, Πλέγµα Ιατρική, 

Ερρίκος Ντυνάν, Ευρωκλινική Παίδων, Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός 
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Σταυρός, Ιατρικό Κέντρο Παλαιό Φαλήρου, Ιατρικό Περιστερίου, Ιατρικό Ψυχικού, 

Κεντρική Κλινική Αθηνών, δύο νοσοκοµεία στην Θεσσαλονίκη της Euromedica και 

ένα στην Κρήτη. Εάν λοιπόν κάποιος πάει σε αυτά τα νοσοκοµεία να νοσηλευτεί 

τότε θα πληρώσουµε εµείς το νοσοκοµείο, αυτό που πρέπει να πληρώσουµε το 

ποσοστό συµµετοχής και σεις θα πληρώσετε την διαφορά φεύγοντας. Άρα είναι 

απευθείας η ... από εµάς προς το νοσοκοµείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι συµβεβληµένα κατευθείαν µε την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό 

είναι για το πλάνο Α. Το πλάνο Β που είναι το µεγαλύτερο έχει... 

ΙΑΤΡΟΥ: Το πλάνο Β έχουµε σχεδόν όλη την γκάµα νοσοκοµείων, δηλαδή θα δείτε 

ότι είναι µέσα Ωνάσειο, Υγεία, Κεντρική Κλινική, Ιατρικό Ψυχικού όλα τα Ιατρικά, 

εκτός του Αµαρουσίου, Οφθαλµολογικό έχουµε προσθέσει το Athens Vision, Ιασώ 

το General και η Παιδιατρική Κλινική, Ευρωκλινική, Ερρίκος Ντυνάν, Euromedica. 

Είναι όλα µπορώ να σας πω ποιά λείπουν, µάλλον το ανάποδο πρέπει να κάνω, 

ουσιαστικά λείπει το Metropolitane αυτό είναι το µεγάλο που λείπει και το Μητέρα. 

Αυτά τα δύο είναι τα µεγάλα που λείπουν από την περιοχή των Αθηνών 

τουλάχιστον. Και εδώ έχουµε προσθέσει και άλλα τέσσερα στην υπόλοιπα Ελλάδα, 

Κοζάνη, Ρόδος, Χίος και Λάρισα άλλα τέσσερα νοσοκοµεία. Υπάρχει ο κατάλογος 

της παρουσίασής µας. Σε αυτά λοιπόν όταν έχουµε την επιλογή του άλλου 

προγράµµατος που είπαµε µε τα 20.000€, 250€ δίνουµε και το µεγάλο δίκτυο 

νοσοκοµείων.  

Τώρα εάν κάποιος πάει οπουδήποτε αλλού που δεν είναι µέσα εδώ, που µπορεί να 

πάει ή να πάει στο εξωτερικό, τότε τί κάνει; Πληρώνει, φέρνει το τιµολόγιο σε εµάς 

και εµείς µέσα σε πέντε περίπου εργάσιµες ηµέρες πληρώνουµε τον τραπεζικό του 

λογαριασµό. Ο τρόπος για να πληρώσουµε την αποζηµίωση είναι ότι ζητάµε IBAN 

λογαριασµούς, τραπεζικούς λογαριασµούς και εκεί βάζουµε τα χρήµατα όταν 

χρειαστεί να αποζηµιώσουµε µια ζηµιά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τί συνηθίζεται στα νοσοκοµεία; Όταν πηγαίνεις µέσα και δεν είναι 

συµβεβληµένο, επειδή τα γνωρίζουν όλα τα διαδικαστικά τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, 

γιατί δουλεύω µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, σας δίνουν κάποιες συναλλαγµατικές οι 

οποίες σου δίνουν την δυνατότητα και λήγουν ή µετά από επτά ηµέρες ή µετά από 

δέκα ηµέρες. Τότε που τα ήξερα εγώ ήταν τόσο. Τί κάνετε αυτές; Τις προσκοµίζετε 

στην ασφαλιστική εταιρεία, η ασφαλιστική εταιρεία αφού περάσει από έλεγχο εκεί, 

σας µεταφέρει τα λεφτά και πάτε και πληρώνετε εσείς το νοσοκοµείο. Καταλάβατε το 

πως γίνεται; 
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ΙΑΤΡΟΥ: Τώρα να περάσουµε λίγο στα κόστη. ∆εν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι 

πάνω σε αυτά, είναι ξεκάθαρα; Λίγο στα κόστη. Τα κόστη, θα τα δείτε βέβαια στον 

Πίνακα είναι λίγο διαφοροποιηµένα. Τι λέµε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πριν περάσουµε στο κόστος, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς 

αυτή την µελέτη που µας έχετε φέρει και µας έχετε παρουσιάσει, γνωρίζετε εσείς τι 

καλύψεις έχουµε από τον ΟΠΑ∆ και τι εσείς παραπάνω µας δίνετε, δηλαδή. 

ΙΑΤΡΟΥ: Όχι εµείς δεν γνωρίζουµε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ακούστε να σας πω κάτι, εµείς εδώ είµαστε ασφαλισµένοι του 

∆ηµοσίου, και είµαστε ∆ηµόσιο, έχουµε το ∆ηµόσιο. Το ∆ηµόσιο που είµαστε 

ασφαλισµένοι έχουµε κάποια προτερήµατα και για τα κρεβάτια και για τα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάµε για Ιδιωτικά Νοσοκοµεία Γιώργο, όλα αυτά είναι για ιδιωτικά 

δεν είναι για δηµόσιο. Είναι διαφορετικό το ένα µε το άλλο. Στο ∆ηµόσιο πας στο 

Ζάννειο περιµένεις στην ουρά αν έχουν κρεβάτι, σε ξανά διώχνουν. Εδώ µιλάµε 

µόνο για Ιδιωτικά. Αυτά ζητάµε, το Ιδιωτικό το πόσο κοστίζει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στο Ιδιωτικό δεν έχει ότι είµαστε ∆ηµόσιο και πάµε σε πρώτη θέση. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΙΑΤΡΟΥ: Για να το πάω λιγάκι παρακάτω, τα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία που θέλουµε. 

Υπάρχουν συµβάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, φαντάζοµαι ότι είναι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το δικό 

σας; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είµαστε όλοι. 

ΙΑΤΡΟΥ: Ωραία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τι έχει κάνει µε τα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία; Έχει πάει και 

έχει κλείσει τα Κ.Ε.Ν. όπως τα λένε, Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια και τι έχει πει; 

Ότι αν εσύ πας στο Ιατρικό Κέντρο και κάνεις χειρουργείο καρδιάς, εγώ σου δίνω 

500€. Είναι συγκεκριµένες τιµές που δίνει, πλαφόν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για αυτό και εµείς βάλαµε την απαλλαγή. 

ΙΑΤΡΟΥ: Για αυτό και εµείς λέµε ότι εάν το 20% το πληρώσει ο άλλος φορέας, 

συνήθως αν είναι κάτι βαρύ µέχρι σήµερα, γιατί τα δεδοµένα αλλάζουν από µέρα σε 

µέρα, συνήθως καλύπτει αυτό το 20% τις σοβαρές περιπτώσεις για αυτό κάνουµε 

και αυτή την διαφοροποίηση και δεν το κάνουµε λιγότερο ή περισσότερο, τότε εµείς 

καλύπτουµε την διαφορά. Ούτως ή άλλως όταν µπεις σε ένα Ιδιωτικό Νοσοκοµείο τί 

κάνεις; Παίρνεις το βιβλιάριο υγείας σου και µπαίνεις µέσα και λες. Εγώ θέλω να 

κάνω χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ και Generali. Αυτόµατα λοιπόν το Νοσοκοµείο καθαρίζει το 
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ποσό που έχει από τον ∆ηµόσιο Φορέα σας, το ποσό που έχει συµφωνήσει το 

Κράτος, είναι ίδιο για όλα τα Νοσοκοµεία, δεν αλλάζει αυτό. Και µετά έρχεται και 

προσθέτει το συµβόλαιο που έχουµε µαζί. Αν έχετε συµµετοχή να πληρώσετε, 

πληρώνετε και φεύγετε, αν δεν έχετε φεύγετε κατευθείαν. Άρα έχει συνυπολογιστεί 

αυτό που λέτε, όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τοµέα. Στο ∆ηµόσιο δεν έχουµε κάτι να 

κάνουµε, έχουµε µόνο να δώσουµε τα επιδόµατα σαν έξτρα µπόνους σε εσάς, έτσι 

όπως είπε και ο κ. Γαλάνης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με τα παιδιά µου έχω κάνει χρήση τρεις φορές. Με τα παιδιά µου που 

έχω και µέχρι στιγµής το ποσοστό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το πληρώνει γιατί πάντοτε 

κοιτάζαµε να έχουν απαλλαγές τα ασφαλιστήρια για να µπορεί να είναι χαµηλά. 

ΙΑΤΡΟΥ: Εντάξει, και τώρα βέβαια µε την κατάσταση που είναι, δυστυχώς αυτό το 

ποσοστό περιµένουµε ίσως και να πέσει, µπορεί να µικρύνουν αυτά τα ποσά, δεν το 

ξέρουµε. Αλλά µιλάµε µε τον µέσο όρο της αγοράς θεωρούµε ότι καλύπτεται. Είναι 

και φορές που δεν καλύπτεται το 20% είναι και λιγότερο άρα τελικά εσύ τί έχεις να 

πληρώσεις; Ίσως δεν έχεις να πληρώσεις αυτό το 20% έχεις να πληρώσεις το 10%, 

έχεις να πληρώσεις κάτι ενδιάµεσο εκεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο κόστος. 

ΙΑΤΡΟΥ: Λοιπόν τώρα τα κόστη θα δείτε έχουµε δώσει τρεις στήλες ουσιαστικά, 

διότι όταν έχουµε προγράµµατα εθελοντικά, έτσι όπως είναι αυτό που έχουµε 

σχεδιάσει για εσάς, που σηµαίνει ότι όποιος θέλει συµµετέχει, πρέπει εµείς για να 

υπολογίσουµε το κόστος, σας βάζω λίγο τεχνικά να ξέρουµε πόσοι θα µπούνε µέσα 

σε αυτό το πρόγραµµα. Είναι άλλο να µου πείτε ότι θα συµµετέχουν 50 άτοµα και 

άλλο να µου πείτε ότι θα συµµετέχουν 250. Όπως καταλαβαίνετε στην µια 

περίπτωση θα είναι φθηνότερο, στην άλλη θα είναι ακριβότερο. Εµείς λοιπόν 

βάλαµε κάποια όρια για να δώσουµε το ασφάλιστρο, µια και δεν έχουµε την αίσθηση 

από εσάς ποιά θα είναι η συµµετοχή. Τί έχουµε πει; Ότι θέλουµε τουλάχιστον να 

έχουµε 150 άτοµα ασφαλισµένα. Στο µεν πρώτο πρόγραµµα αυτό θα στοιχίζει, αν 

έχουµε 150 άτοµα, εντάξει παρεκκλίνουµε λίγο έτσι πάνω-κάτω, το πρόγραµµα 

στοιχίζει 284€ το χρόνο, που σηµαίνει 24€ το µήνα, για τον ασφαλισµένο.  Εάν η 

συµµετοχή είναι µεγαλύτερη πάµε σε 300 άτοµα, λέµε έχουµε υπολογίσει από 300 

άτοµα και επάνω τώρα το έχω συγκεκριµένο να σας το δώσω και από 284€ θα πάει 

263€. Και αντίστοιχα έχει από 500€, 240€ άρα µειώνεται όσο περισσότερα 

ασφαλισµένα άτοµα θα έχουµε. Όπως είπαµε ότι έχουµε δικαίωµα να ασφαλίσουµε 
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και εξαρτώµενα µέλη. Αν ασφαλίσουµε ένα µέλος το 284€ γίνεται 561€. ∆ηλαδή όχι 

24€, 46€ το µήνα. Και οικογένεια 838€, έτσι; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οικογένεια µέχρι 3 άτοµα µιλάµε έ; 

ΙΑΤΡΟΥ: Οικογένεια σηµαίνει από δύο εξαρτώµενα και επάνω. Όσα και να έχεις 

είναι τζάµπα µετά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Α, δηλαδή και µε τρία εξαρτώµενα και µε τέσσερα εξαρτώµενα είναι 

αυτή η τιµή; Εντάξει γιατί δεν το γράφουµε... 

ΙΑΤΡΟΥ: Ναι, παραµένει το ίδιο... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ή Τρία... γράψε από δύο και επάνω, γράψε... από δύο και επάνω... 

από δύο και επάνω... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΙΑΤΡΟΥ: 70€ το µήνα για να ασφαλίσει την οικογένειά σου, τον εαυτό σου και την 

οικογένειά σου, εάν είναι πάνω από τριµελή οικογένεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και στο δεύτερο τώρα; 

ΙΑΤΡΟΥ: Στο δεύτερο πρόγραµµα έτσι που αναφέραµε είναι λιγάκι πιο ακριβό, όχι 

πάρα πολύ, το 284€ γίνεται 332€ για τα 150 άτοµα, που σηµαίνει από 24€ το µήνα 

28€. 4€ είναι η διαφορά του. Αντίστοιχα στο ένα µέλος γίνεται από 561€, 657€, από 

46€ το µήνα, 55€ το µήνα και στην οικογένεια από 70€ το µήνα γίνεται 82€ το µήνα. 

982€ το χρόνο... έτσι; Τώρα ίσως δεν µπορείτε να τα συγκρατήσετε όλα αυτά, είναι 

στην διάθεσή σας στις παρουσιάσεις. Τώρα αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι 

όσοι θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όσοι θα θέλουν να συµµετέχουν θα είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο υγείας. Είναι 

πολύ απλής µορφής, το έχει ο κ. Γαλάνης είναι ουσιαστικά ένα Α4 χαρτί που ρωτάει 

κάποια πράγµατα, αν έχετε νοσηλευτεί τελευταία, αν είχατε κάνει κάποιο 

χειρουργείο, βασικές ερωτήσεις, αν καπνίζετε, αν πίνετε, βασικές ερωτήσεις, αν 

έχετε ... Το οποίο εµείς θα το πάρουµε όσοι δηλώσουν συµµετοχή θα το πάρουµε 

θα το εγκρίνουµε. εάν δούµε κάτι σε αυτό, πιθανόν να επανέλθουµε πίσω και να 

πούµε δώστε µας τις ιατρικές εξετάσεις αν δούµε οτιδήποτε και από εκεί και πέρα 

εγκρίνουµε ή όχι την ασφάλιση ενός µέλους. Εντάξει; Άρα θέλω να είµαι ξεκάθαρη,  

οπωσδήποτε θα περάσουµε κάποια ερωτηµατολόγια υγείας τα οποία θα πρέπει να 

ελέγξουµε για όλους σας. Αν κάποιο έχει προβλήµατα πιθανόν να ζητήσουµε 
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παραπάνω εξηγήσεις ή πιθανόν να κόψουµε εντελώς την ασφάλιση από το 

πρόγραµµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ή να µπουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως γίνεται πάντα, όπως είπε 

παλιότερα ο κ. Παυλάκος, το πρόβληµα που έχει ο κ. Παυλάκος, δεν µπορεί να 

ασφαλιστεί. Αυτά είναι γνωστά. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για αυτό ρώτησα αν γίνεται να µην ασφαλιστώ εγώ και να 

ασφαλιστούν τα µέλη µου. 

ΙΑΤΡΟΥ: Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι εµένα δεν µε ασφαλίζουν. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό παιδιά. ∆ύο λεπτά. Λίγο να 

καταλάβουµε για να µην µπαίνουµε σε αυτά τα πράγµατα. Είναι σαν να έχεις ένα 

αµάξι και να είναι κατεστραµµένο και να το έχεις πάει στο φανοποιό και να το έχει 

φτιάξει και να πας να το πουλήσεις στον άλλον και να σου πει είναι τζιτζί και να το 

δει να πούµε το αµάξι... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλουµε να ρωτήσουµε την κα Ιατρού τίποτα άλλο; 

ΙΑΤΡΟΥ: Θέλω µόνο εγώ να συµπληρώσω κάτι. Εάν εγώ εγκρίνω, µπορεί να έχει 

καρδιά ας πούµε όπως ο συνάδελφός σας, και να πω ότι εγώ τον ασφαλίζω. Εάν 

στην πορεία για αυτό που θα τον ασφαλίσω ουσιαστικά εάν πω ναι τον ασφαλίζω 

για την προϋπάρχουσα ασθένεια όπως την ονοµάζουµε εµείς, θα καλυφθεί µετά 

από 12 µήνες. Αυτό είναι στάνταρ για όλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό αναγράφεται και στο ασφαλιστήριο... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΙΑΤΡΟΥ: Και εφόσον εγκρίνω την ασφάλιση. Αυτά από εµένα. Αν έχετε κάτι άλλο; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι µετά από ένα χρόνο, δεν ισχύει µετά από ένα χρόνο. Αν υπάρχει 

κάποιο σοβαρό πρόβληµα ισχύει... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγώ κατάλαβα ότι ισχύει σε ένα χρόνο. 
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ΙΑΤΡΟΥ: Από την επόµενη ηµέρα ισχύει η κάλυψη, εφόσον έχουµε πει ok ότι 

ασφαλίζεται ο εκπρόσωπος... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανάλογα τι θα πει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο για εξαίρεση, δηλαδή 

µπορεί να υπάρχει µια απάντηση και να σου πουν µετά από έξι µήνες. Μετά από 

δύο χρόνια. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλουµε να ρωτήσουµε τίποτε άλλο την κα Ιατρού; 

ΙΑΤΡΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάρουµε τώρα µια απόφαση για το οµαδικό; Κύριοι και κυρίες θα 

πάρουµε µια απόφαση εγκρίνετε και να πούµε να το προχωρήσουµε; Η κα Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Συνάδελφοι εγώ θεωρώ, όχι εγώ, δηλαδή η παράταξή µας συγκεκριµένα 

έτσι; Επειδή έχουµε µια άλλη λογική για το θέµα της υγείας, τη λογική του ότι η υγεία 

δεν είναι εµπόρευµα για αυτό που συζητούµε αυτή τη στιγµή είναι µε µια ιδιωτική 

εταιρεία ασφάλισης υγείας διαφωνούµε µε το θέµα της ιδιωτικής ασφάλισης, εµείς 

παλεύουµε για να υπάρχει αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υγεία για όλους τους 

εργαζόµενους και για όλες τις λαϊκές οικογένειες, πέρα από τους εργαζόµενους, ότι 

θα πρέπει να έχουν ιατροφαρµακευτική κάλυψη στο 100%. Όλοι οι εργαζόµενοι και 

όλος ο λαός. Εµείς διαφωνούµε µε τα συµβόλαια των ιδιωτικών εταιρειών, 

θεωρούµε ότι δεν είναι εµπόρευµα η υγεία µας και παλεύουµε για αυτό που λέµε 

αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν υγεία. Με αυτήν την έννοια διαφωνούµε στο 

οποιοδήποτε συµβόλαιο και ακόµα περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες που 

βρισκόµαστε όλοι οι εργαζόµενοι της εξαθλίωσης και της κρίσης. Είναι ένα κόστος 

που δεν µπορεί να καλυφθεί από το λαό και τους εργαζόµενους. Εδώ µετράµε, 

συνάδελφοι κακά τα ψέµατα, και το 1€. ∆εχόµαστε επίθεση, µειώσεις στους µισθούς 

µας, αύξηση των ιατροφαρµακευτικών, της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης από τα 

ταµεία µας, από τα ταµεία που έχει κάθε ασφαλισµένος και δεν έχουµε, θεωρούµε 

ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως µας λείπει η παροχή υγείας και ηµέρα µε την 

ηµέρα εξαθλιώνεται αυτή η παροχή υγείας και ιατροφαρµακευτικής κάλυψης αλλά 

δεν έχουµε τη δυνατότητα να δώσουµε ούτε 1€. 

Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η υγεία δεν πρέπει να είναι εµπόρευµα και µια 

τέτοια θέση θα έπρεπε να έχουµε σαν συνδικαλιστικό όργανο και να αγωνιζόµαστε 

και να παλεύουµε για αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Και 

συµπληρώνω και κλείνω µε αυτό ότι συνάδελφοι επιτρέψτε µου, δηλαδή βλέπω 
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εδώ, δηλαδή το συνδικαλιστικό µας όργανο να ασχολείται, βεβαίως µας ενδιαφέρει 

να έχουµε κάλυψη στην υγεία όταν χρειαστούµε όλοι γιατί χρειαζόµαστε και 

καθηµερινά αν το θέλετε, σε λίγο θα φτάσουµε στο σηµείο να µην έχουµε, να µην 

µπορούµε να πάρουµε ούτε µια ασπιρίνη, εκεί έχουµε φτάσει, όχι θα φτάσουµε, εκεί 

έχουµε φτάσει, αλλά δεν µπορεί ένα συνδικαλιστικό όργανο να ασχολείται µε θέµατα 

όπως είναι µια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό συµβόλαιο, ιδιωτικά να 

πληρώνουµε για κάποιες εξειδικεύσεις που θέλουµε να κάνουµε, που βεβαίως είναι 

απαραίτητες, η τεχνολογία προχωράει και θα έπρεπε, δικαίωµα στην επιµόρφωση 

να έχουµε όλοι, αλλά όχι µέσα από ιδιωτικές εταιρείες, να µας τα παρέχει το κράτος 

που µας τα παίρνει όλα, να µας παρέχει και την εξειδίκευση και την επιµόρφωση και 

µε αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι το συνδικαλιστικό όργανα θα πρέπει να 

ασχοληθεί και ουσιαστικά να διεκδικήσει αυτά τα πράγµατα και όχι να καλούµε τους 

συναδέλφους να δίνουµε έστω και 1€ για να έχουµε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, 

να δίνουµε έστω και 1€ για να επιµορφωθούµε, έστω και 1€ για οτιδήποτε. Το λέω 

µε όλη την καλή διάθεση της παράταξής µας ότι θα πρέπει το συνδικαλιστικό 

όργανο να ασχοληθεί µε πιο ουσιαστικά, να αναπτύξει αγώνες για όλα αυτά τα 

ζητήµατα και όχι να ασχολούµαστε µε το να υπογράφουµε τις συµβολές µε ιδιωτικές 

εταιρείες. Και κυρίαρχο επειδή είναι υγεία, η υγεία δεν είναι εµπόρευµα συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγγνώµη να απαντήσω στην κα Ρεΐση, ότι το πρόγραµµα, µάλλον 

δεν κατάλαβε καθόλου από την παρουσίαση ότι είναι εθελοντικό, δεν εξαναγκάζει 

κανένα συνάδελφο να το κάνει. 

ΡΕΪΣΗ: Ναι, το κατάλαβα απόλυτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και αυτό το πρόγραµµα έγινε ύστερα από παρότρυνση των ίδιων των 

µελών του συλλόγου µας ότι ήθελε αυτοί που θα θελήσουν όσοι το κάνουν καλύτερη 

υγεία για την οικογένειά τους. Από εκεί και πέρα µπορούµε όπως µας είπε ότι 

βεβαίως σαν συνδικαλιστικό όργανο πρέπει να κάνουµε αγώνες αλλά δυστυχώς οι 

αποφάσεις δεν παίρνονται από εµάς, επειδή εξαθλιωνόµαστε κάθε µέρα και 

περισσότερο τουλάχιστον αυτό το πρόγραµµα δίνει σε όσους συµµετέχουν µια 

καλύτερη υγεία για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους. Αφού δεν µπορεί να 

το παράσχει το ίδιο το κράτος για αυτό γίνεται, έχει µπει και ο ιδιωτικός τοµέας. Αυτή 

είναι η άποψή µου, η οποία είναι σεβαστή και της κα Ρεΐση και έχει απόλυτο δίκιο σε 

αυτά τα πράγµατα και εµείς δεν το κάναµε έτσι για να το κάνουµε. Είναι εθελοντικό 

πρόγραµµα όποιος θέλει µπαίνει. Ο κ. Στεφάνου. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Συµφωνώ µε αυτό που λες Πρόεδρε. Εµείς ουσιαστικά δίνουµε την 

δυνατότητα στους συναδέλφους όποιος θελήσει εθελοντικά να λάβει µέρος. ∆εν 

είναι υποχρεωτικό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο Σύλλογος µήπως έπρεπε να βάλει και ένα κοντύλι το οποίο να 

υποστηρίζει αυτούς που θα µπούνε µέσα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων. Πάµε  σε ψηφοφορία τώρα για αυτό το θέµα. Κατά 

αυτής εδώ της πρότασης ποιός είναι; Η κα Αργυροπούλου και η κα Ρεΐση. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ δηλώνω παρών... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης δηλώνει... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και θα επιχειρηµατολογήσω... Πιστεύω ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων 

του ∆ήµου Πειραιά πρέπει να στραφεί προς την διεκδίκηση της δηµόσιας υγείας και 

οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε συνδικαλιστικό είµαστε συνδικαλιστικό όργανο εδώ, 

και θα συµφωνήσω µε την κα Ρεΐση πρέπει να γίνει προς την διεκδίκηση των ήδη 

µεγάλων εισφορών που µας κρατάει το κράτος για την υγεία µας. Και δεν έχουµε τη 

δυνατότητα για ιδιωτική ασφάλιση. Και αυτό πρέπει να το δώσουµε να το 

καταλάβουν οι πάντες. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά. Ξαναλέµε για άλλη µια φορά για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν 

ότι είναι εθελοντικό το πρόγραµµα. Όποιος θέλει µπαίνει, όποιος δεν θέλει δεν 

µπαίνει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Ο Σύλλογός µας είναι ένα Πρωτοβάθµιο 

Όργανο. Ούτε µπορεί να ζητήσει από την κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Υπάρχουν τα 

δευτεροβάθµια και τα τριτοβάθµια που ήδη τα τριτοβάθµια σε πάρα πολλές 

υπηρεσίες τους ήδη υπάρχουν οµαδικά ασφαλιστήρια. Από εκεί και πέρα όλοι 

εκτιθέµεθα, πάµε τώρα στην ψηφοφορία. Είπαµε είναι δύο κατά, ένα παρόν του κ. 

Κούβαρη και επτά είναι υπέρ της πρότασης. 

ΡΕΪΣΗ: Πρόεδρε όχι, δεν έληξε πρόεδρε, συγγνώµη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο η κ. Ρεΐση. 

ΡΕΪΣΗ: Ναι, ναι. Επειδή καταγράφονται κιόλας εδώ και καλό θα είναι να 

ακολουθούµε όλοι µας, και το λέω για όλους µας, δεν µιλάω για κάποιον, για την 

πλειοψηφία, αν το θέλετε, του ∆.Σ. Να ακολουθούµε την τυπική διαδικασία όπως 

έχουµε πει όλοι, έτσι; Και επειδή τα ζητήµατα και τα προβλήµατα τρέχουν, έχουµε 
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και άλλα ζητήµατα που θα µπορούσαν να µπουν εκτός ηµερήσιας διάταξης αφού 

δεν έχουµε δυνατότητα να τα βάλουµε σε ηµερήσια διάταξη γιατί είχε βγει, όπως 

είναι το θέµα της κινητοποίησης των καθαριστών-καθαριστριών στα σχολεία, επειδή 

τυχαίνει, το ξαναλέω, να είµαι και στο συνδικάτο... εκτός ηµερήσιας να συζητήσουµε 

το θέµα της απεργιακής κινητοποίησης και το θέµα των πενταµήνων, που 

βρίσκονται σε µια... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό κα Ρεΐση. Ακούτε λιγάκι. Και εγώ και ο Γενικός Γραµµατέας 

σας έχουµε πει. Είµαστε ανοικτοί, ήδη µας στείλατε αυτό, το έχουµε ανεβάσει και 

στο facebook του Συλλόγου για να το δουν και οι υπόλοιποι. Το κολλήσαµε και ήδη 

τους το δώσαµε και το έστειλαν στα µέλη. Από εκεί και πέρα θα το συζητήσουµε 

αυτό το θέµα γιατί το είπαµε από την αρχή ότι θα το συζητήσουµε εκτός ηµερήσιας 

να περάσουµε της ηµερήσιας έχει το λόγο η κα Ρεΐση για το θέµα αυτό εκτός 

ηµερήσιας δώστε της λίγο εκεί το µικρόφωνο. Πες για το θέµα που είναι για αύριο 

κιόλας. 

1ο Θέµα ΕΗ∆ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΑΣ-ΟΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 

ΡΕΪΣΗ: Ένα θέµα που βάζουµε εκτός ηµερήσιας είναι το θέµα της απεργιακής 

κινητοποίησης που έχει προκηρυχθεί πανελλαδικά για τους εργαζόµενους 

καθαριστές – καθαρίστριες στα δηµόσια σχολεία. Έχουµε ξαναβάλει το ζήτηµα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο εδώ του Σωµατείου. Ζητάµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

πάρει απόφαση συµπαράστασης σε αυτήν την απεργιακή κινητοποίηση που έχουµε 

και που βασικά αιτήµατα της κινητοποίησης είναι: Όχι στη µείωση που έχουν 

υποστεί του 10% οι συµβασιούχες εργαζόµενες και εργαζόµενοι καθαριστές – 

καθαρίστριες στα δηµόσια σχολεία, 10% έτσι διευκρινίζουµε εδώ ότι είναι σε µισθούς 

200€, 300€, 400€. Είναι ο πρώτος κλάδος δηλαδή που από τη σηµερινή κυβέρνηση, 

την αριστερή κυβέρνηση, έχει υποστεί µείωση 10% σε αυτά τα εξευτελιστικά 

µεροκάµατα, ζητάµε την κατάργηση της εργασιακής σχέσης, που είναι σύµβαση 

έργου, τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων καθαριστών - καθαριστριών στα δηµόσια 

σχολεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις µε µόνιµη και σταθερή δουλειά και µε 

πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Αυτά είναι τα πάγια αιτήµατά µας και 

ζητάµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση συµπαράστασης σε αυτόν 

τον αγώνα που έχουµε προκηρύξει, που είναι ένας σταθµός του αγώνα που 
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κάνουµε χρόνια για τη µονιµοποίηση αυτών των εργαζοµένων που έχουν 

επαναλαµβανόµενες συµβάσεις ακόµα και 14 χρόνων, συνάδελφοι, διεκδικώντας 

µόνιµη και σταθερή δουλειά στην καθαριότητα των σχολείων για να είναι καθαρά τα 

σχολεία που πηγαίνουν τα δικά µας τα παιδιά. 

Ένα αυτό και ένα δεύτερο είναι, έχουµε καταθέσει βέβαια, καταθέτουµε για την 

κινητοποίηση... ναι, κατάθεσέ το... που έχει να κάνει µε τα πεντάµηνα στους 

∆ήµους, έτσι; Τους συναδέλφους µας που έχουν προσληφθεί µε πεντάµηνα στους 

∆ήµους και έχουν πάρει απόφαση για αύριο µέρα κινητοποιήσεων µε διάφορες 

µορφές, είτε εξορµήσεις σε ∆ήµους, είτε παραστάσεις σε ∆ήµους, ναι καταλήψεις, 

διεκδικώντας και εκείνοι το αυτονόητο, το να µη λήξει η σύµβασή τους, να 

µονιµοποιηθούν και να µην υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας συνολικά και 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µια και είναι το κοµµάτι που µας αφορά, να υπάρχει 

µόνιµη και σταθερή δουλειά, µε πρόσληψη µόνιµου προσωπικού. Και αυτοί όλοι οι 

εργαζόµενοι µε τα πεντάµηνα να µονιµοποιηθούν. Αυτά τα δύο είναι και ζητάµε από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση να συµπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα 

αυτών των εργαζοµένων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο η κα Αργυροπούλου να συµπληρώσει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να µπει ως θέµα και στο ∆.Σ., δηλαδή ... στην Ελλάδα µάλλον, 

γίνεται αυτό το πράγµα ότι τα ∆.Σ. βάζουν ως θέµα σε µια, προ ηµερήσιας διάταξης 

του ∆.Σ. το θέµα της µονιµοποίησης των πενταµήνων και όλων των συµβασιούχων. 

Γιατί όπως είπε και η Μαργαρίτα καλύπτουν πάγιες θέσεις στους ∆ήµους και θα 

πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, σήµερα είναι αυτοί, µπορεί αύριο κάποιοι άλλοι, αυτοί 

πρέπει να γίνει µε σχέση εργασίας να είναι στους ∆ήµους. Φυσικά είναι πάρα πολύ 

δύσκολο γιατί είναι και τα προγράµµατα από το ΕΣΠΑ κ.λπ. αλλά όµως πρέπει 

επιτέλους οι ∆ήµαρχοι να πάρουν µια πολιτική απόφαση εάν πραγµατικά θέλουν το 

καλό των υπηρεσιών τους προς αυτή τη µεριά να παλέψουν, δηλαδή για µόνιµη και 

σταθερή εργασία των υπαλλήλων που έχουν µε συµβάσεις εργασίας. Γιατί άλλο 

είναι, ας πούµε, π.χ. ο δικός µας από µόνος του δεν µπορεί να το κάνει, αλλά αν 

πάρουν απόφαση 100 – 150 ∆ήµοι προς αυτήν την κατεύθυνση και πιέσουν προς 

την κυβέρνηση µπορεί κάτι να γίνει... και ζητάµε, σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σαν 

παράταξη, µέσα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το δικό µας, να το θέσει ως θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και να πάρει απόφαση συµπαράστασης στα παιδιά αυτά. 

Υπάρχει Επιτροπή Πενταµήνων στο ∆ήµο του Πειραιά, αύριο θα είναι εδώ πέρα και 
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θα κάνει και παράσταση στο ∆ήµαρχο επάνω, καλό είναι και εµείς να τους 

βοηθήσουµε. Αυτά. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος και να πάµε στην ψηφοφορία του 

θέµατος που είναι εκτός ηµερήσιας διάταξης, κ.  Παυλάκο σε ακούµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το να πάρουµε µια απόφαση συµπαράστασης το δέχοµαι. Αλλά όλα 

τα υπόλοιπα διαφωνώ, διότι όποιος µπαίνει και  υπογράφει µια σύµβαση ξέρει ότι 

υπογράφει µια σύµβαση είτε για ένα µήνα, είτε για πέντε χρόνια, είτε για ένα χρόνο, 

είτε για οκτώ µήνες. Αυτό γίνεται µόνιµα και µια ζωή λέµε ότι αυτοί που µπήκαν να 

µονιµοποιηθούν ενώ οι προηγούµενοι που είχαν µπει δεν παίζει ρόλο ή επόµενοι 

που θα µπουν δεν παίζει ρόλο... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για όλους τους εργαζόµενους... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για κανέναν. ∆ιαφωνώ ριζικά για όλους. Γιατί δεν µπορεί αυτή τη 

στιγµή αφού έχει υπογράψει µια σύµβαση, ξέρεις ότι αυτή η σύµβασή σου λήγει 23 

του µήνα, να τρέχεις και να διεκδικείς να µείνεις για δέκα χρόνια µετά. Εντάξει; Να 

γίνουν προσλήψεις, να γίνουν προσλήψεις... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι ανάγκες... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να γίνουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού είµαι υπέρ. Το να 

ανανεώνεται µια σύµβαση η οποία έχουν υπογράψει ότι ξέρω ότι θα λήξει τότε, 

διαφωνώ. Αυτό γινόταν τόσα χρόνια, για αυτό η Ελλάδα έφθασε εδώ που έφθασε. 

Αυτό γινόταν τόσα χρόνια και για αυτό η Ελλάδα έφθασε εδώ που έφθασε. Τις 

ανάγκες που έχουµε, να γίνουν µόνιµες προσλήψεις είµαι υπέρ. Το κάθε φορά 

προσλαµβάνουν ένα δίµηνο, ένα πεντάµηνο να κάνουµε απεργία, να κάνουµε το 

ένα και το άλλο για να ανανεωθούν οι συµβάσεις διαφωνώ ριζικά. Και διαφωνώ και 

το λέω και εγώ έτσι έχω µπει, και εγώ έτσι έχω µπει πριν 35 χρόνια και πάλι 

διαφωνώ. Και πάλι διαφωνώ. Έχω, σ’ αυτά που λέω ξέρω πολύ καλά τί λέω και έτσι 

πρέπει να γίνει. Το να κάνουµε καινούργιες συµβάσεις, καινούριες προσλήψεις 

µόνιµου προσωπικού είµαι υπέρ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγινε κατανοητός ο κ. Παυλάκος. Το λόγο τον έχει η κ. 

Αργυροπούλου, αλλά λίγο σύντοµα όµως.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, σύντοµα. Σαν παράταξη πάντα... Ένα λεπτό τελειώνω. 

Πάντα και λέγαµε και παλεύαµε ότι ζητάµε µόνιµη και σταθερή εργασία. Και το είπα 

και πριν ότι τώρα έτυχε να είναι αυτά τα παιδιά τα συγκεκριµένα. Και πέρυσι το 

λέγαµε και του χρόνου θα έρθουµε να το ξαναπούµε και του αντίχρονου θα το 

ξαναπούµε. Εµείς πάντως, σαν παράταξη, ζητάµε µόνιµη και σταθερή εργασία για 

όλους τους συναδέλφους. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι γνωστές οι θέσεις σας κα Αργυροπούλου χρόνια τώρα... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κόµπος έφτασε στο χτένι. ∆εν µπορούµε πλέον να 

λειτουργούµε µε συµβασιούχους. Να σας πω εγώ ότι στο δικό µου το σταθµό είναι 

τρεις µήνες τώρα έχουνε αλλάξει έξι συµβασιούχοι. ∆εν µπορώ ούτε εγώ να 

προσαρµοστώ ούτε τα παιδιά αυτά να προσαρµοστούν. Αυτή η ιστορία πρέπει να 

τελειώσει κάποτε. Μπορεί σε εσάς, στις δουλειές σας ας πούµε, να µην είναι έτσι τα 

πράγµατα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το µαχαίρι στο κόκκαλο... τέρµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κλείσουµε τη διαδικασία. Ο κ. Κούβαρης το λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συνάδελφοι, πάγια θέση της Οµοσπονδίας κατά σειράν ετών ήταν η 

µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόµενους. Πάγια θέση και του 

Συλλόγου αλλά και της Οµοσπονδίας ήταν να είναι µόνιµοι οι υπάλληλοι. Είναι 

καταδικαστέο και από το Σύλλογο αλλά και από την Οµοσπονδία η τακτική των 

πενταµήνων και της κοινωφελούς εργασίας την οποία επέβαλαν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ενώ παράλληλα απέλυαν κόσµο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το να 

λειτουργεί η κεντρική εξουσία µε πελατειακές σχέσεις, ανανεώνοντας τις πελατειακές 

σχέσεις αυτό είναι πάλι καταδικαστέο. Και όπως είναι καταδικαστέο και από το 

Σύλλογό µας αλλά και από την Οµοσπονδία µας και η τακτική των συµβασιούχων. 

Οι συµβασιούχοι είναι οι εργαζόµενοι που µπαίνουν µέσα, αποκτούν µέχρι που να 

τελειώσει η σύµβασή τους την τεχνογνωσία, την γνώση του αντικειµένου τους και 

µετά εξέρχονται. Και είναι πολύ µεγάλο το πρόβληµα αυτό σε όλες τις υπηρεσίες. 

Και µέχρι να µπει ο επόµενος πάλι το ίδιο γίνεται. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Πάγια 

θέση αυτού του Συλλόγου και πάγια θέση και της Οµοσπονδίας είναι το µόνιµο 

προσωπικό. Βεβαίως υπάρχει ψήφισµα συµπαράστασης υπέρ όλων των 
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συµβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, βεβαίως και υπάρχει 

ψήφισµα κατακριτέο σε οποιοδήποτε µείωση των εργαζοµένων, σε οποιοδήποτε 

εργαζόµενο, αλλοίµονο αυτό, εµείς διεκδικούµε αύξηση των αποδοχών µας και αυτό 

λέγαµε πιο πριν, ότι δεν µας δίνεται η δυνατότητα ούτε για µια ιδιωτική ασφάλιση, 

γιατί είναι πενιχρό πλέον το εισόδηµά µας, και δεν µας δίνεται η δυνατότητα ακόµα, 

µας έχουν φθάσει στο σηµείο να σκεπτόµαστε να λάβουµε µέρος και σε απλή 

κινητοποίηση, απεργιακή κινητοποίηση, που πρέπει εκεί να βρούµε άλλες µορφές 

αγώνα για να µην απολέσουµε αυτά τα 50€ στο µήνα. Λοιπόν εγώ είµαι, εγώ 

ψηφίζω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάµε σε ψήφιση να ακούσουµε άλλη τοποθέτηση εκεί; Ο κ. 

Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν ξέρω αν έχετε υπόψη σας πως όλες οι συµβάσεις στο 

υπάρχον προσωπικό στην καθαριότητα έχουν ανανεωθεί έως 31/12/2016.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν πιάνει ούτε τα  πεντάµηνα, ούτε τη σύµβαση έργου τη σχολική... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μιλάµε για τους υπαλλήλους του ∆ήµου, γιατί ξέρετε τα 

πεντάµηνα του ΟΑΕ∆ δεν είναι υπάλληλοι του ∆ήµου. Είναι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Άρα βλέπουµε πως υπάρχει µια κίνηση να διατηρηθούν κάποια 

άτοµα µέχρι 31/12/16, πάντα του ∆ήµου µιλάµε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τα οκτάµηνα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος να τοποθετηθεί θέλει; Ωραία να πάµε στην ψήφιση. Πριν πάµε 

στην ψήφιση εγώ συµφωνώ σε όλα αυτά εδώ τα αιτήµατα της κα Ρεΐση που µας 

βάζει. Συνδικαλιστές είµαστε, όλοι όπως είπε και ο κ. Κούβαρης, κανένας δεν ζητάει 

µείωση του µισθού του, όλοι δεν θέλουµε καµιά απόλυση εργαζόµενου, να πάµε 

στην ψήφιση της συµπαράστασης από τον Σύλλογό µας προς τα αιτήµατα των 

ανθρώπων που ζητούν το αυτονόητο. Να πάµε στην ψήφιση. Εκτός από τον κ. 

Παυλάκο που συµπαραστέκεται αλλά... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆ιαφωνώ στην ανανέωση των συµβάσεων... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλά διαφωνεί στην ανανέωση των συµβάσεων, συµφωνούµε στην 

πρόταση της κα Ρεΐση ναι ή όχι. Συµφωνούµε άπαντες, 19 δηλαδή υπέρ της 

πρότασης συµπαράστασης στον αγώνα των ανθρώπων... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Και εγώ συµφωνώ στην συµπαράσταση, διαφωνώ στην ανανέωση... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκτός από τον κ. Παυλάκο, που συµφωνεί στην συµπαράσταση, 

διαφωνεί... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Στην ανανέωση των συµβάσεων... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην ανανέωση των συµβάσεων. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το άλλο το δικό µου; Αυτό είναι της κα Ρεΐση για τα πεντάµηνα. 

Η πρόταση της ∆ΑΣ που είναι για τα πεντάµηνα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Εγώ σας χαιρετώ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος αποχωρεί... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. Τα θέµατα δεν είναι το ίδιο δηλαδή; Θέλουµε µόνιµη 

δουλειά και σταθερή δουλειά; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό. Η Μαργαρίτα είπε δύο πράγµατα. Είπε ένα... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πάρουµε απόφαση σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο να µπει το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων και των 

πενταµηνιτών και των οκταµηνιτών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Των οκταµηνιτών έχει λήξει, της καθαριότητας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν έχει λήξει. 

ΡΕΪΣΗ: Μια παράταση έχει δόθηκε. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου ζητάει κάτι άλλο. Πέρα από τη συµπαράστασή 

µας, η οποία είπαµε ότι είναι... να κάνουµε ένα χαρτί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σαν 

Σύλλογος και να θέσουµε... δεν είναι κακό... δεν είναι κακό. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για όλους τους συµβασιούχους... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης τον λόγο γιατί γράφει κ. Κούβαρη το λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέση του Συλλόγου και της Οµοσπονδίας πάντα... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Επειδή ταυτίζοµαι µε τη θέση της Οµοσπονδίας και είναι ταυτόσηµη η 

θέση, είναι το δευτεροβάθµιο όργανό µας, και είναι ότι όλοι οι εργαζόµενοι 

συµβασιούχοι, είτε πεντάµηνοι... καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να 

µονιµοποιηθούν. Καλύπτουν όµως πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Να 

µονιµοποιηθούν. Απλά τα πράγµατα... απλά... τα πράγµατα είναι απλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ ζητάµε να κάνουµε σαν Σύλλογος ένα έγγραφο στο ∆.Σ. 

συµφωνούµε σε αυτό; Συµφωνούµε, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, 

οκτώ ο κ. Καλογερόγιαννης, άρα περνάει να κάνουµε... Τελείωσε το ∆.Σ.  
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