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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16.09.2020 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ανανεώσεις των συµβάσεων συναδέλφων, των  

∆/νσεων Καθαριότητας –Πρασίνου & Αρχιτεκτονικού. 

ΘΕΜΑ 2
Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για την συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 02/09/2020 

στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµατα.  

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

ΘΕΜΑ 4
Ο: Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την επισκευή του φωτοτυπικού 

µηχανήµατος του Συλλόγου.  

ΘΕΜΑ 5
Ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά δύο µονάδων 

αποθήκευσης αρχείων sticks.  

ΘΕΜΑ 6
Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή της συνδροµής του 

Συλλόγου µας στην  οµοσπονδία ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

ΘΕΜΑ 7
Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά ερµαρίων – ντουλαπών      

για τα γραφεία του Συλλόγου.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε, σήµερα 16/9/2020 και ηµέρα Τετάρτη, ώρα 11.50 π.µ. στα 

γραφεία του Συλλόγου µας σύµφωνα µε το άρθρο 30§1 του Καταστατικού µας. Είναι 

η µηνιαία συνεδρίαση. Είχαµε να κάνουµε από τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο ήταν οι 

καλοκαιρινές άδειες. Παρόντες είναι ο Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, 

Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος Γιάννης, έρχεται, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία έρχεται, Παυλάκος Παναγιώτης έρχεται, Κισαπίδης 

Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα έρχεται, Μπαΐρα Μαρία έρχεται. 

Είναι σήµερα µία ιδιαίτερη κατάσταση λόγω και αυτών που έχουν ακουστεί στον 

∆ήµο για κάποιους συναδέλφους, ότι µπορεί ή ενδέχεται να έχουν κολλήσει τον 

κορωνοϊό. Γι’ αυτό σας ενηµερώνω, την επόµενη φορά που θα έχουµε συνεδρίαση 

θα έχουµε µέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ανανεώσεις των συµβάσεων συναδέλφων, των  

∆/νσεων Καθαριότητας –Πρασίνου & Αρχιτεκτονικού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχε ξεκινήσει µία συζήτηση µε τον ∆ήµαρχο από τα µέσα Ιουλίου ότι 

λόγω Covid-19 του έδινε το δικαίωµα του εκάστοτε ∆ηµάρχου να µπορεί να κάνει 

προσλήψεις λόγω του Covid-19 µέχρι ένα τετράµηνο. Είχαµε ξεκινήσει όλη αυτή τη 

διαδικασία ο σύλλογός µας να πιάσουµε κάποια άτοµα να ανανεωθούν και αυτοί του 

Ιουλίου, αλλά λόγω καλοκαιρινών αδειών δεν προλάβαµε να το κάνουµε, δηλαδή να 

εντάξουµε και αυτούς που έφυγαν που ήταν καµιά δεκαριά άτοµα του Ιουλίου. Να 

τους εντάξουµε και τελικά η συµφωνία εκλήθη από τις 20 Αυγούστου  και µετά µε 

τον ∆ήµαρχο και συµφωνήσαµε και έγινε η ανανέωση των συµβάσεων των παιδιών 

που δουλεύουν ήδη στο Πράσινο, στο Αρχιτεκτονικό και στην Καθαριότητα. Όλοι για 

τέσσερις µήνες. Μόνο για την Καθαριότητα που είναι για τρεις µήνες. Για τον λόγο…, 

η Καθαριότητα ανανεώθηκαν τρεις µήνες, γιατί στα τέλη Σεπτεµβρίου βγαίνει η 

προκήρυξη µε τα οχτάµηνα που είναι 220 άτοµα.  

Ακόµα θέλω να γνωρίζετε  ότι δεν έγινε µόνο για τέσσερα άτοµα η ανανέωση των 

συµβάσεων της καθαριότητας οι οποίοι έλειπαν πάνω από έναν µήνα. Αυτό το 

πιστώνεται ο Σύλλογος, γιατί είναι µία µεγάλη επιτυχία του Συλλόγου, που έγινε η 

ανανέωση των συµβάσεων. Ακόµα θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µε τον Covid, 

που υπάρχει έξαρση στην Αττική, υπάρχει έξαρση στον ∆ήµο Πειραιά. Θα στείλουµε 
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µία επιστολή σήµερα στον ∆ήµαρχο, που θα του ζητάµε να πρέπει να µεριµνήσει τα 

δέοντα, δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι να κάνουµε ένα τεστ και να µπουν σε κάποιες 

υπηρεσίες – έχει τοποθετηθεί η ∆ηµοτική Αρχή. Έχει τοποθετήσει η ∆ηµοτική Αρχή 

κάποια plexiglass, αλλά πρέπει να τοποθετηθούν και στις υπηρεσίες που έχει πολύ 

κοινό ακόµα. ∆ηλαδή, ποιες είναι αυτές; Το Πράσινο, η µισθοδοσία… Το Πράσινο 

µισθοδοσία… ∆ηλαδή δεν είναι εκείνο που έρχεται απέξω. Είναι συνάδελφοι που 

πάνε και συνωστίζονται. Ναι, είναι ναι. Σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι  -είπαµε 

– το Προσωπικό, η µισθοδοσία. Ποιο άλλο µπορεί να είναι, κ. Καραµολέγκο; Το ΤΑΠ 

κάτω έχει; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το ΤΑΠ έχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ΤΑΠ έχει. Εντάξει… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουµε παραγγείλει. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, το ξέρω ότι έχετε παραγγείλει, αλλά δεν έχουν έρθει, να 

συνοδευτούν οι ενέργειες. 

Να σας πω για το πρώτο θέµα και για το δεύτερο και θα στείλουµε και µία επιστολή 

στον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και στον ∆ιευθυντή Καθαριότητας, επειδή έκλεισε 

το εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Όµως εµείς δεν πηγαίνουµε στον 

Ασπρόπυργο. Πηγαίνουµε στην Ελευσίνα, αλλά επειδή σε όλα τα εργοστάσια της 

ανακύκλωσης δουλεύουν Πακιστανοί, δηλαδή φτηνά εργατικά χέρια, γιατί είναι 

ανασφάλιστοι και όλα τα λοιπά που κάνει το ιδιωτικό κεφάλαιο που παίρνει θα 

πρέπει λίγο να δείξουν την απαιτούµενη…, τον απαιτούµενο σεβασµό στους 

εργαζόµενους που πηγαίνουν εκεί, που αδειάζουν εκεί πέρα να πληρούν τις 

προϋποθέσεις να πηγαίνουν εκεί. Γιατί εντάξει, έγινε στον Ασπρόπυργο και έκλεισε. 

Λόγω κορωνοϊού έκλεισε το εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τώρα 

επειδή σας λέω, µπορεί να γίνει και στην… Να πάρουµε τα µέτρα µας, ώστε οι 

συνάδελφοι να µπορούν… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είχε κρούσµατα στον Ασπρόπυργο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολλά. Πολλά, γι’ αυτό έκλεισε. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουµε τα µέτρα 

µας, µάλλον να τους επισηµάνουµε να ληφθούν µέτρα ώστε οι οδηγοί που 

πηγαίνουν στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, που αδειάζει ο ∆ήµος Πειραιά, δεν 

ξέρω, να φοράνε στολές, να φοράνε… πρέπει να τους επισηµανθεί… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο, να πάρουν… 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, αλλά και αυτές που δουλεύουν… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν… εµείς τώρα λέµε για τους συναδέλφους µας που είναι 

στον ∆ήµο Πειραιά. Πάµε στο 2ο θέµα. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για την συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 02/09/2020 στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Λάβαµε µέρος σε αυτή την κινητοποίηση που έγινε, που έκανε η 

Α∆Ε∆Υ. Θέλω να σας ενηµερώσω ότι η αντιπροσωπεία της Α∆Ε∆Υ που ανέβηκε 

και µίλησε επάνω µας είπαν  και µας διαβεβαίωσαν ότι… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: …είναι κατά της επιστολής 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ζητάµε. Θα γράψουµε, ζητάµε. Το ζητάµε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, ωραία, ωραία. Καλά το έθεσε ο κ. Κούβαρης. Πριν πάµε στο 

δεύτερο θέµα, είµαστε σύµφωνοι για την επιστολή που ζητάµε από τη ∆ηµοτική 

Αρχή να γίνουν τεστ και να ληφθούν µέτρα και σε άλλες υπηρεσίες. Είµαστε 

σύµφωνοι οµόφωνα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ λέω όµως ότι στην επιστολή που γράφει ο Γιώργος… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζητούµε, απαιτούµε είναι το ίδιο πράγµα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Α∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Πάµε τώρα στο 2ο θέµα. Είπαµε, ενηµέρωση ∆Σ για τη 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας 2/9/2020 στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα βαρέα και 

ανθυγιεινά. Όπως προείπα πριν, η αντιπροσωπεία που ανέβηκε είπαν αυτή τη 

στιγµή, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν µπαίνει στη διαδικασία… Μάλλον να σας 

υπενθυµίσω ότι περιµένουµε αυτή τη λεγόµενη, την Επιτροπή των Σοφών εδώ και 

τρία χρόνια, δυόµισι χρόνια για την ακρίβεια, να µας δώσει ένα πόρισµα, ποιοι θα 

παίρνουν το ανθυγιεινό επίδοµα και ποιοι όχι. Ακόµα αυτό κωλυσιεργεί. Έτσι, 

λοιπόν, επειδή λήγει πάλι, πήραµε παράταση τώρα έως το τέλος του χρόνου. Με 

την καινούρια κινητοποίηση που κάναµε πήραµε παράταση έως 31/12 ότι ισχύουν 

αυτές οι ίδιες κατηγορίες. Το δεύτερο είναι επειδή, όταν ακούτε ότι τι θα βγάλει η 

Επιτροπή και τι δεν θα βγάλει, στα αυτιά µας, µπήκαν ψύλλοι λέει στα αυτιά µας. Και 

είµαστε καχύποπτοι. Θα ισχύουν αυτοί;  
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Εµείς, σαν Οµοσπονδία θέλω να µιλήσω… ∆εν θέλω να µιλήσω γενικά ούτε το 

∆ηµόσιο. Σαν Οµοσπονδία ζητάµε να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι. Αποκεί και πέρα, 

όπως ζητούν και άλλες Οµοσπονδίες που ανήκουµε στην Α∆Ε∆Υ. Μας διαβεβαίωσε 

στην Αντιπροσωπεία της Α∆Ε∆Υ ότι αυτή τη στιγµή σκεφτόµαστε να ενταχθούν στο 

ανθυγιεινό επίδοµα διάφορες ειδικότητες που αφορούν τα νοσοκοµεία, που δεν 

ήταν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είµαι εγώ, ας πούµε στο Πράσινο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο λέω, δώστε λίγο προσοχή. Μας είπε, παίρνουµε παράταση 

µέχρι τέλος του χρόνου, να ισχύουν αυτά που είναι µέχρι τώρα και αυτή τη στιγµή θα 

φέρουµε µέχρι τέλος του Οκτωβρίου νοµοσχέδια να ψηφιστούν, να ενταχθούν 

κάποιες ειδικότητες που τραβούν το πρώτο ζόρι µε τον κορωνοϊό, που είναι για το 

Πράσινο. Εµείς του είπαµε ότι πρέπει να συζητήσουµε και για τις άλλες ειδικότητες. 

Είπε θα το δούµε εν ευθέτω χρόνω, πάµε λίγο να θωρακίσουµε και αυτούς τους 

ανθρώπους που είναι… Στην πρώτη δεν είχε φυσικά κανένας αντίθετη άποψη για 

τους συναδέλφους, που δουλεύουν στα νοσοκοµεία σαν τραυµατιοφορείς και τέτοια 

και έτσι φύγαµε, αλλά θα επανέλθουµε πάλι τον Νοέµβριο και θα δούµε. 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι εισηγητής ο κ. Κούβαρης, αλλά επειδή έχει µία δουλειά, µε 

ακούει, θέλω να σας πω ότι αυτές τις ηµέρες έχουν γραφτεί 64. Πριν από µία 

εβδοµάδα καθαρίστριες που µπήκαν τώρα, για να µη λέω τα ονόµατα και χάνουµε 

χρόνο, γιατί είµαστε… Μάλλον να καταγραφεί και αυτό στα Πρακτικά ότι είµαστε σε 

έναν µικρό χώρο τώρα εννέα άτοµα. Σε έναν µικρό χώρο και δεν πληρούµε ούτε καν 

τις προϋποθέσεις που λέει για το τέτοιο και είπαµε ότι γίνεται τελευταία φορά. Θα 

κοιτάξουµε αποκεί και πέρα να γίνεται µε τηλεδιάσκεψη. Ναι, όλοι φοράµε µάσκες. 

Γράφτηκαν 66 καθαρίστριες µερικής απασχόλησης και πλήρους απασχόλησης που 

ήταν, µε την καινούρια που πήρε τώρα ο ∆ήµος. Είναι δύο ορισµένου χρόνου στο 

Πράσινο και είναι σηµερινές 14 σχολικές καθαρίστριες. Εγκρίνεται; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 
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4
ο
 Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης δαπάνης του ∆.Σ. για την επισκευή του φωτοτυπικού 

µηχανήµατος του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το φωτοτυπικό µηχάνηµα παρουσίασε κάποιο πρόβληµα και 

έπρεπε να επισκευαστεί. Η δαπάνη η οποία απαιτήθηκε ήταν της τάξεως των 124€. 

Ζητώ την έγκρισή σας. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. Μόνο θα βάλω µία… ήταν γιατί δεν εκτύπωνε 

τα Α3. Μόνο τα Α3 είχαµε πρόβληµα, δεν εκτύπωνε. Πάµε τώρα στο 5ο θέµα. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά δύο µονάδων αποθήκευσης 

αρχείων sticks. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Πάλι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για τις ανάγκες του Συλλόγου απαιτείται να αγοράσουµε δύο 

στικάκια, τα οποία θα πρέπει να έχουν µεγάλη χωρητικότητα. Η δαπάνη 

προσδιορίζεται 30, 40€. Κάπου εκεί θα είναι. Τιµολόγιο θα κοπεί. Ζητώ την έγκριση 

για τη δαπάνη αυτή από το ∆Σ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε και στο άλλο. 

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή της συνδροµής του 

Συλλόγου µας στην  οµοσπονδία ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι για δύο µήνες. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι η πάγια υποχρέωση που έχουµε προς την ΠΟΕ ΟΤΑ. Ζητώ την 

έγκριση να πληρώσουµε δύο µήνες που είναι Αύγουστος και Σεπτέµβριος. Το 
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κόστος υπολογίζεται στα 699,60€. Είναι η συνδροµή των δύο µηνών, όπως σας 

είπα, του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου. Ζητώ έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. Άρα, πληρώνουµε και µέχρι τον Σεπτέµβριο 

του 2020. Και πάµε και στο τελευταίο. 

 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά ερµαρίων – ντουλαπών  για τα 

γραφεία του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Μέσα είναι όλα γεµάτα. ∆εν υπάρχει κανένα άδειο. Έχουµε βρει 

µεταχειρισµένα από… όχι από το internet, από τα γραφεία που έφυγαν. Έχουµε 

βρει τρεις τεράστιες ντουλάπες µέχρι επάνω και κάποιες καρέκλες καλύτερες. Τις 

δύο τις έχω φέρει µέσα εδώ που είναι και τις άλλαξα εκεί πέρα. Όλα αυτά θα 

στοιχίσουν 600€, που είναι µεταχειρισµένα. Γιατί σε καινούρια πηγαίναµε µόνο δύο 

ντουλαπίτσες. Αυτές έχουν 4 κατοστάρικα, αυτές οι δύο. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 

Τελείωσε το ∆Σ, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν µία δύσκολη… θα ήθελα να σας 

ενηµερώσω και εκτός… Η κα Μπαΐρα έχει προσέλθει. Ξέχασα να το αναφέρω, στις 

αρχές, µετά που ξεκίνησε, και η κα Κοντογιάννη ∆ικαία. Παρούσες.  

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


