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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04.09.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 : Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote της     

τηλεφωνικής γραμμής 210 - 4172079. 

   Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Δ.Ε.Θ. που θα 

πραγματοποιηθεί στις 08/09/2018.  

Εισηγητής : Προέδρος Γαλάνης Κων/νος  

ΘΕΜΑ 4
ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των Παιδικών Σταθμών. 

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα  

ΘΕΜΑ 5
ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των Υπερωριών. 

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα  

ΘΕΜΑ 6
ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην συγκέντρωση του 

ΠΑΜΕ στις 13/09/2018, ενόψει της Δ.Ε.Θ . 

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 04/09/2018 και ώρα 13:30μ.μ. σύμφωνα με το Άρθρο 30§1 

του Καταστατικού μας έχουμε την μηνιαία συνεδρίασή μας στα γραφεία του 

συλλόγου μας.  

Παρόντες είναι, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Ιωάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, κάπου πετάχτηκε, ήταν εδώ, 

Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, εδώ ήταν κάπου πήγε, είπε 

παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, 

και Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 
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Μπορούμε να ξεκινήσουμε στα θέματα της Η.Δ.. 

 

1
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 1 το αφήνουμε. Γράφτηκε εκ παραδρομής γιατί είχαμε 

πάντοτε εγγραφές. Γράφτηκε εκ παραδρομής. 

 

2
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote της     

τηλεφωνικής γραμμής 210 - 4172079. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε ενημέρωση Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα 2. Κ. Φερεντίνο; 

Αφήνουμε λίγο το θέμα 2. 

 

3
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Δ.Ε.Θ. που θα 

πραγματοποιηθεί στις 08/09/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Θα ήθελα να σας πω ότι όπως και πέρυσι είχαμε  

μιλήσει και είχαμε πει με κάποια άτομα εδώ του συλλόγου μας και είχαμε την άποψη 

και εγώ και ο κ. Κούβαρης ότι πλέον αφού ο σύλλογός μας έχει αρχίσει και 

συμμετέχει ενεργά σε πολλές, σε διάφορα, όχι events, σε διάφορες δραστηριότητες 

και σε διάφορα συνδικαλιστικά δρώμενα που γίνονται, είχαμε αποφασίσει ότι την 

επόμενη να λάβει μέρος στον σύλλογό μας. Όμως, πράξαμε δυστυχώς και αυτό το 

χρεώνομαι εγώ, πράξαμε λίγο αργά γιατί που πράξαμε να βγούμε να έβγαινε μία 

τριμελής επιτροπή από τον σύλλογο, εμένα έτσι και αλλιώς επειδή είμαι στην 

Ομοσπονδία δεν θα πληρώνει τίποτα ο σύλλογος, θα πληρώνει όλα η Ομοσπονδία 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, θα έβγαινε μία τριμελής, είχαμε πει, δύο άτομα, από την δική μας την 

παράταξη και ένα από τη δική σας, επικοινώνησα με την κα Αργυροπούλου και μου 

λέει Κώστα, όχι, γιατί κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις την ημέρα το Σάββατο στον 

Πειραιά και στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς, όμως, ψάξαμε να βρούμε ξενοδοχείο και 

δεν υπάρχει ούτε... υπήρχαν πολύ μακριά, στην Περαία βρήκαμε, βρήκαμε στο 

αεροδρόμιο, αλλά όπως καταλαβαίνετε άμα κλείναμε εκεί, θα θέλαμε πάρα πολλά 

έξοδα για να πηγαινοερχόμασταν. Και έτσι αποφασίσαμε για άλλη μια φορά να μην 
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λάβουμε μέρος, απλώς ήθελα να σας κάνω μία ενημέρωση. Πιστεύω του χρόνου να 

πράξουμε, να ξεκινήσουμε την αναζήτηση αρχές Αυγούστου να πράξουμε για να 

κλείσουμε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αρχές Αυγούστου να είναι κλεισμένα όλα. Το πολύ Φεβρουάριο, 

Μάρτιο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να...  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλήθεια; Εντάξει. Δεν τα ήξερα. Έχεις δίκιο. Κοιτάτε, εγώ τι λέω για 

του χρόνου, για να είμαστε ενήμεροι. Θα συνεννοηθώ εγώ τώρα με την Ομοσπονδία 

πού θα κλείσει η Ομοσπονδία που κλείνει κάθε χρόνο και έχει, να μας κλείσει και 

άλλο ένα δωμάτιο και να τελειώνει το πανηγύρι. Γιατί μαζί της εκεί ανεβαίνουν 40 

τόσα άτομα. Και εκεί κλείνει και η ΑΔΕΔΥ που είναι άλλα 300 άτομα, 200 τόσα, 

πόσα είναι, μαζί με τα τμήματα. Βεβαίως είναι και άλλες οι τιμές. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Με πούλμαν ανεβαίνει η Ομοσπονδία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, με πούλμαν; Ανεβαίνει με αεροπλάνο, κατεβαίνει με αεροπλάνο. 

Αυτά ήθελα, να σας κάνω μία ενημέρωση. Έτσι και αλλιώς δεν μπορούμε να 

αποφασίσουμε, γιατί δεν βρήκαμε όπως σας είπα. Μία ενημέρωση. 

 

4
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των Παιδικών Σταθμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα έχει τον λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήσαμε το θέμα 

των παιδικών σταθμών και είχαμε πει ότι να κανονίσουμε μία συνάντηση τον 

Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί με την κα Ζηλάκου. Αυτό είναι το 

θέμα. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους παιδικούς σταθμούς δεν 

είναι καθόλου καλή όπως είπαμε και την άλλη φορά. Τρεις σταθμοί κλείσανε, είναι 

στην Αλκιβιάδου που ήταν ο βρεφικός, στεγάζονταν δύο σταθμοί στην Αλκιβιάδου, ο 

βρεφικός και ο παιδικός. Ήταν διαφορετικοί τελείως. Και η Ρούμελης που είναι στους 

Αγίους... ναι, απλώς είναι σε ένα κτήριο δύο σταθμοί. Και το άλλο το ζήτημα είναι 

καταρχήν μείναν πάρα πολλά παιδιά απέξω και πρέπει να μάθουμε και το νούμερο 

των παιδιών που έμειναν απέξω, τα παιδιά σε μερικούς σταθμούς που ήταν του 

δήμου όπως εμείς που είμαστε του ΕΣΠΑ πήραμε στον παιδικό σταθμό παιδιά του 

ΕΣΠΑ και του δήμου ενώ στον βρεφικό το βρεφικό λειτουργεί μόνο με παιδιά του 
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ΕΣΠΑ. Και τα παιδιά του δήμου θα έρθουν όταν βγει η προκήρυξη και παρθούν οι 

συνάδελφοι τα οκτάμηνα που αυτό μπορεί να γίνει τέλος Οκτώβρη, μπορεί να γίνει 

αρχές Νοέμβρη. Ακόμα προκήρυξη δεν έχει βγει. 

Και στην καθαριότητα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Βάζουν τις τραπεζοκόμους να 

κάνουν χρέη καθαρίστριας, να κάνουν χρέη μαγείρισσας. Γενικά υπάρχει μία 

άσχημη κατάσταση. Γι’ αυτό καλό είναι να συναντηθούμε με την Ζηλάκου να δούμε 

τι γίνεται, να της βάλουμε το θέμα των τριών παιδικών σταθμών, το ήξεραν εδώ και 

τρία χρόνια ότι έχει βγει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Δεν έχουν κάνει απολύτως 

τίποτα στο να βρουν κάποια άλλα κτήρια να στεγαστούν και είναι και το ζήτημα που 

λέω ότι μέχρι το ’20 θα κλείσουν, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πόσοι άλλοι σταθμοί 

και από τους 21, 18 σταθμοί και θα μείνουν μόνο 3 σε ολόκληρο τον Πειραιά που 

πληρούν τις προδιαγραφές της Γεροβασίλη. Οπότε γι’ αυτό, δηλαδή, και τη 

συζήτηση πότε να πάρουμε αυτήν την απόφαση.  Και το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι 

τρεις παιδικοί σταθμοί που έκλεισαν θα έπρεπε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη να 

λειτουργήσουν και να ψάχνανε πιο επίμονα να βρίσκανε κάποιους σταθμούς ώστε 

να γίνει μετεγκατάσταση και όχι να κλείσουν οι σταθμοί από τώρα και να μείνουν 

τόσα παιδιά απέξω. Αυτό. 

Και να δούμε το θέμα, όχι τώρα με τη Ζηλάκου, με το γραφείο πάνω προσωπικού, 

το θέμα των συμβασιούχων που είπαμε, Κώστα, σε σχέση με το ωράριο να 

δουλεύουν 6,5 ώρες. Αυτό το πράγμα. αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό. Ακούτε τώρα. Για να μην μακρηγορούμε κιόλας και να 

λέμε, όντως θα γίνει η συνάντηση απλώς έλειπα εγώ με άδεια, θα γίνει η συνάντηση 

τώρα πιστεύω στις αρχές της επόμενης βδομάδας θα το κοιτάξω εγώ άμεσα να γίνει 

με την κα Ζηλάκου. Και θα είναι και η διευθύντρια οπωσδήποτε των παιδικών 

σταθμών.  

Τι θέλω τώρα να πω. Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, δεν ξέρω αν έχετε 

πληροφορηθεί όλοι, ότι η κυβέρνηση δίνει ένα έκτακτο κονδύλι για τα παιδιά που 

έμειναν απέξω για να νοικιάσουν ο κάθε ένας δήμος τουλάχιστον μία αίθουσα ή 

μπορεί και δύο. Για αυτό λέω, για να μην μακρηγορήσουμε και να λέμε, καλύτερα να 

έχω μία υπεύθυνη θέση και άποψη της αρχής που την εκπροσωπεί η αντιδήμαρχος 

των παιδικών σταθμών και μετά από εκεί και πέρα συζητάμε, αφού θα μας γίνει 

ενημέρωση, θα μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε θέση. Δεν ξέρω αν έχει 

κάποιος άλλος διαφορετική άποψη. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Θέλει κάποιος να 

μιλήσει; Η κα Αργυροπούλου, τον λόγο. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ πιστεύω ότι η δική μας η θέση θα πρέπει να είναι αυτοί οι 

τρεις σταθμοί από τη στιγμή που λες ότι θα ψάχνουν να βρουν να νοικιάσουν, κ.λπ., 

να ξαναλειτουργήσουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έξτρα είναι που δίνει η κυβέρνηση γι’ αυτά τα παιδιά που έχουν... 

δίνουν μετά από πίεση της Κ.Ε.Δ.Ε.. Είναι το έξτρα επιπλέον. Τώρα με τους τρεις, τι 

να σου πω, δεν ξέρω, πρέπει να μας ενημερώσει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμάς η πρόταση η δική μας είναι αυτή, ότι μέχρι τον Δεκέμβρη 

να λειτουργήσουν αυτοί οι τρεις σταθμοί και να ψάξουν να βρουν κτήρια. Γι’ αυτό 

λέω να μην μπούμε στη διαδικασία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιστρέφουμε πίσω που προσήλθε ο κ. Φερεντίνος. 

 

2
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote της     

τηλεφωνικής γραμμής 210 - 4172079. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος, ο ταμίας του συλλόγου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Γεια σας και από μένα. Υπάρχει μία πάγια εντολή που έχουμε πάρει 

ως Δ.Σ. για την πληρωμή των πάγιων υποχρεώσεων του συλλόγου. Μέσα σε αυτές 

είναι και η πληρωμή της τηλεφωνικής γραμμής του συλλόγου η οποία έχει λήξει, 

βέβαια, και θα πρέπει να πληρωθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το χρονικό διάστημα, ναι, το ποσό.  Ναι, ναι, ναι. Το σταθερό 

τηλέφωνο είναι το 210-4172079, αφορά την χρονική περίοδο από 23/05/2018 έως 

22/07/2018 και το ποσό είναι 69,50€. Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

5
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των Υπερωριών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται και αυτό το θέμα. Το θέμα 5 είναι άκυρο. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

6
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην συγκέντρωση του 

ΠΑΜΕ στις 13/09/2018, ενόψει της Δ.Ε.Θ.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για να πούμε δύο λόγια και για το θέμα το δεύτερο σε σχέση με 

τη Θεσσαλονίκη και για τη Δ.Ε.Θ. το θέμα εμείς σαν ΔΑΣ συνάδελφοι πιστεύουμε ότι 

δεν είναι η πόλη που θα πάμε για να διαδηλώσουμε. Αλλά με τι πλαίσιο πάλης και 

με ποιον προσανατολισμό θα έχει αυτή η διαδήλωση. Σύνθημά μας και πλαίσιο 

πάλης για εμάς στη ΔΑΣ είναι οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Η 

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μας οδηγεί σε περιπέτειες για τα κέρδη μιας χούφτας 

εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων και κανένας μας δεν μπορεί να αισθάνεται 

ασφαλής όταν βλέπει ότι έχουν βγει τα μαχαίρια στην περιοχή μας. Εννοώ τα 

μαχαίρια τα πολεμικά. Διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ την αντίθεσή μας με τη συμμετοχή 

της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις και απαιτούμε 

να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Δεν 

συμβιβαζόμαστε με τη μίζερη ζωή που θέλουν να ζούμε σε μία σειρά χώρους 

δουλειάς δίνεται η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Υπογράφτηκε τον Αύγουστο η ειδική συλλογική σύμβαση για τους αορίστους και για 

τους ορισμένου χρόνου. Εμείς διεκδικούμε αναπλήρωση των απωλειών μας τον 13ο 

και 14ο μισθό, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, πρόσφατα 

είχαμε και νεκρό το καλοκαίρι από δάγκωμα σφήκας που δεν πρόλαβε να πάει το 

ασθενοφόρο, κ.λπ., το ξέρετε. Διεκδικούμε να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση 

δημόσιας υπηρεσίας, να μην κλείσουν παιδικοί σταθμοί, να μην απολυθεί κανένας 

εργαζόμενος. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στους πλειστηριασμούς, 

παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, και να γυρίσουν στη δουλειά 

τους όλοι οι συνάδελφοι οι οκτάμηνοι που απολύθηκαν και κατοχύρωση της 

κυριακάτικης αργίας. Και στους χώρους δουλειάς μας συγκεκριμένα στην Αθήνα 
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υπάρχουν οι καινούριοι συμβασιούχοι που πήγαν το 3Κ που δουλεύουν και τα 

σαββατοκύριακα. Χωρίς ρεπό.  

Για όλα αυτά δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε εμείς σαν ΔΑΣ τις συνδικαλιστικές 

πλειοψηφίες της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ που μας καλούσαν στην προηγούμενη 

απεργία να συμμαχήσουμε με την Ένωση Βιομηχάνων και τα Επιμελητήριά τους. 

Στη χτεσινή ανακοίνωση μάλιστα για τη ΔΕΘ της ΑΔΕΔΥ μιλάει για μονιμοποίηση 

των συμβασιούχων μέσα από ΑΣΕΠ αφού θα τους δοθεί μοριοδότηση, ξεχνώντας 

τη πάγια θέση ξεχνώντας την πάγια θέση της ομοσπονδίας της ΑΔΕΔΥ για μόνιμη 

και σταθερή δουλειά για όλους. 

Δεν εμπιστευόμαστε την πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ που έκανε συμμαχία με τους 

δημάρχους και υλοποιεί τις κυβερνητικές επιταγές. Κλείσιμο των παιδικών σταθμών, 

ιδιωτικοποιήσεις, απαξίωση δημοτικών υπηρεσιών. Δεν εμπιστευόμαστε την 

πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ που μιλάει για καλή αξιολόγηση. Παλαιότερα άλλωστε η 

πρότασή της ήταν η αξιολόγηση που έχουμε αυτή τη στιγμή και που τρέχει. Καμία 

εμπιστοσύνη σε αυτούς που στη μεγάλη απεργία για το δικαίωμα στην απεργία 

καλούσαν ανοιχτά σε απεργοσπασία, υπονομεύοντας κάθε δράση και κηρύσσοντας 

4ωρη στάση εργασίας μόνο.  

Γι’ αυτό σαν ΔΑΣ-ΟΤΑ καλούμε το σωματείο μας και το Διοικητικό Συμβούλιο να 

πάρει απόφαση να συμμετέχει όπως και μία σειρά άλλα σωματεία στα συλλαλητήρια 

που διοργανώνει το ΠΑΜΕ την Πέμπτη 13 Σεπτέμβρη στην Ομόνοια και στον 

Πειραιά. Αυτά εν συντομία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τη Βούλα για την ενημέρωση. Εγώ θα ξαναπώ για 

άλλη μια φορά τα ίδια. Ότι ο σύλλογός μας συμμετέχει στα όργανα που είναι στις 

ομοσπονδίες που είναι, δεν συμμετέχουμε πουθενά σε κομματικά όργανα, το ΠΑΜΕ 

είναι ένα κομματικό όργανο. Όποιος θέλει από μόνος του να συμμετέχει, μπορεί να 

συμμετέχει. Δεν του έχει επιβληθεί. Σαν σύλλογος δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ΠΑΜΕ δεν είναι κόμμα. Το ΠΑΜΕ είναι ένα κίνημα που 

απαρτίζεται από εκατοντάδες εργατικά σωματεία και εργατικά κέντρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που είναι όλα μέλη του ΚΚΕ.. Ακριβώς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί να είναι και από αλλού. Δεν έχει καμία σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπτωματικά. Συμπτωματικά. Δεν ανήκει πουθενά αλλού. Γι’ αυτό ο 

σύλλογός μας συμπτωματικά και αυτός δεν συμμετέχει. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει στη ΔΕΘ δεν πάμε μόνο για 

μία εκδρομούλα. Πρέπει κανονικά να ενημερώσουμε και όλους τους εργαζόμενούς 

μας με μία ανακοίνωση και με τα αιτήματα που θα πρέπει να έχουμε σαν κλάδος 

προς την ΔΕΘ πάνω εκεί πέρα και να βγούμε και να την μοιράσουμε στους 

συναδέλφους και να γίνει και μία συζήτηση πάρα πολύ εποικοδομητική. Πώς θα 

μπορέσουμε αυτούς τους συναδέλφους να τους φέρουμε στις συνελεύσεις μας, να 

τους κατεβάσουμε στις απεργίες μας, σε ό,τι άλλο θέλουμε να ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην τα ξαναλέμε. Εντάξει, κα Βούλα. Κα Αργυροπούλου. 

Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να ψηφίσουμε αν θα συμμετέχει ο 

σύλλογός μας στις εκδηλώσεις στην πορεία του... συμμετοχή στη συγκέντρωση του 

ΠΑΜΕ στις 13/09. Ποιοι είναι υπέρ της συμμετοχής; Οι δύο. Ωραία. Άρα, η πρόταση 

δεν περνάει και δεν συμμετέχουμε. 

Κλείνουμε την ... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να τεκμηριώσουμε γιατί είμαστε αντίθετοι σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τεκμηρίωσα. Γιατί σου είπα, δεν συμμετέχουμε σε όργανα που 

είναι, που ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε και αυτά 

που κάνει η ΔΑΚΕ, και αυτά που κάνει... τέτοια τα είπαμε, τα είπαμε πριν. Τα 

είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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