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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08.03.2016 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διάθεση χρηµατικού ποσού 

προς  αγορά τροφίµων   και ειδών  πρώτης ανάγκης για τους 

πρόσφυγες - µετανάστες που βρίσκονται στον χώρο του λιµανιού.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενηµέρωση για την ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε ο επίτιµος 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουβάτσος Παν.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της ∆ΑΣ – ΟΤΑ,  για 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όσο αφορά το ασφαλιστικό.   

 Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της ∆ΑΣ – ΟΤΑ,  για 

την εφαρµογή µέτρων πρόληψης, προς  αποφυγή εξάπλωσης της 

εποχικής γρίπης, στις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. 

 Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενηµέρωση ∆.Σ. για την πληρωµή του Λογιστή, όσον αφορά  την 

χρονική περίοδο της προηγούµενης ∆ιοικούσας αρχής από Ιούλιο  

έως Σεπτέµβριος του 2015. 

         Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου 

626/23-02-2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 310,79€. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 
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ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψης απόφασης για την αγορά 5000  

γραπτών µηνυµάτων, προκειµένου να ενηµερώνονται τα µέλη του 

Συλλόγου, συνολικής αξίας 210€ (σύµφωνα µε την προσφορά που 

µας έχουν αποστείλει).  

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος  

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή και εγγραφή µελών 

στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γενικός Γραµµατέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση ηµερήσιας 

εκπαιδευτικής εκδροµής για τα µέλη του Συλλόγου.    

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ενηµέρωση  για την αποστολή στεφάνου στην κηδεία της συζύγου 

του συναδέλφου µας στο Πέραµα.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Mεταφορά λογαριασµού ταµείου αλληλοβοήθειας στο υποκατάστηµα 

της Alpha bank στο Πασαλιµάνι. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα 08/3/2016 και ώρα δέκα η ώρα, βάσει του άρθρου 30 παρ. 

1 του Καταστατικού µας συγκαλείτε το ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Παρόντες και 

παρούσες είναι Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών. Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

παρών. Κούβαρης Γεώργιος, παρών. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών. 

Παυλάκος Παναγιώτης, είναι απών, είναι άρρωστη η γυναίκα του και το θέµα 

που έχει εκείνος θα το πάρω εγώ. Στεφάνου Νικόλαος, παρών. Κοντογιάννη 

∆ικαία, παρούσα. Σχιζοπούλου Σταµατίνα, παρούσα. Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, παρούσα. Ρεΐση - Ράµφου Μαργαρίτα. Είναι απούσα, µπορεί να 

προσέλθει. Α, δεν θα παραστεί κάτι της έτυχε. Φερεντίνος Κωνσταντίνος, 

παρών. 

Συνεχίζουµε βάσει της ηµερήσιας διάταξης στο θέµα 1ο: Συζήτηση και λήψη 

απόφασης για την διάθεση χρηµατικού ποσού προς αγορά τροφίµων και ειδών  

πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες - µετανάστες που βρίσκονται στον χώρο 

του λιµανιού. Εισηγητής ήταν ο κ. Παυλάκος και επειδή λείπει θα το 

παρουσιάσω εγώ το θέµα. 

1ο ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διάθεση χρηµατικού ποσού προς 

αγορά τροφίµων και ειδών  πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες - 

µετανάστες που βρίσκονται στον χώρο του λιµανιού. 

  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βουίζουν τα µικρόφωνα επείδη είναι καινούργια και πρέπει να 

ξαναγίνει ρύθµιση µάλλον. Θα δούµε. Βάσει του πρώτου θέµατος όταν 

γράφτηκε, βγήκανε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κρίνουµε σήµερα ότι 

για την λήψη απόφασης διάθεσης χρηµατικού ποσού προς τους πρόσφυγες ότι 

οποιοδήποτε ποσό και να προσφέρουµε από αυτό που διαθέτουµε θα ήταν 

πολύ µικρό. Επειδή επικρατεί ένα µπάχαλο κάτω στο λιµάνι, δηλαδή τί θέλω να 

πω, δεν υπήρχε συντονιστική επιτροπή, ο καθένας πήγαινε και  έδινε ότι ήθελε 

έπεφταν πάνω του οι άνθρωποι, έκλαιγαν τα παιδάκια. Όµως µετά από τα 

τελευταία γεγονότα της τελευταίας εβδοµάδας, που δραστηριοποιήθηκε στην 

πόλη µας η ΠΑΕ Ολυµπιακός και τους δίνει δύο γεύµατα ηµερησίως, που έγινε 

συντονιστική επιτροπή,  κρίναµε απαραίτητο πλέον επειδή όπως είναι έτσι ο 

Σύλλογος µε τα ανοίγµατα που έχει ότι καλύτερα θα ήταν να συνεισφέρουµε 

µαζεύοντας διάφορα πράγµατα από τα µέλη µας, όπως έχει ήδη ξεκινήσει, έχει 

βγει ήδη µια ανακοίνωση, χθες την κοινοποιήσαµε σήµερα όµως θα βγει πιο 
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δυνατά θα την πάρετε όλοι, παίρνοντας την απόφαση, πιστεύω ότι θα είναι 

οµόφωνη η απόφαση, ότι την οποία. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή ότι έχουµε από ρούχα, µπισκότα, κρουασάν, κάποια είδη 

που λέει, να διαθέταµε τώρα ένα χρηµατικό ποσό, ας πούµε 1.000,00€ γιατί 

παραπάνω λέω εγώ το νούµερο θα παίρναµε πολύ λιγότερα, πιστεύοντας ότι 

άµα θα κινηθούµε όλοι και κυνηγήσουµε τα µέλη µας, όλοι έχουµε στα σπίτια 

µας και ρούχα που δεν τα φοράµε, σε καλή κατάσταση να είναι, και όλοι 

µπορούµε να πάρουµε δύο – τρία µπισκότα, παξιµάδια και τέτοια. Και έτσι 

κρίνοντας τα νέα δεδοµένα και µια που δηµιουργήθηκε και από το ∆ήµο Πειραιά 

συντονιστικό όργανο το οποίο είναι η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πειραιά, 

στη Ζωσιµάδων 11, που µέχρι πρότινος δεν υπήρχε τίποτε εγώ πιστεύω ότι 

είναι πολύ καλύτερο να κοινοποιήσουµε στα µέλη µας να µαζέψουν διάφορα 

πράγµατα, ήδη έχω µαζέψει εγώ σήµερα είναι τρεις σακούλες, χθες το µεσηµέρι 

τις φέρανε αργά, και να προσφέρουµε έτσι την βοήθειά µας προς αυτούς τους 

δύστυχους ανθρώπους. Θέλω να ακούσω τις γνώµες σας. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε συµφωνούµε και θεωρώ ότι έτσι... θεωρώ τέλος 

πάντων ότι και το έρεισµα της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους µας είναι 

καλό να το βγάλουµε προς τα έξω µε αυτές τις πράξεις. Από το να βάλει ο 

Σύλλογος, αυτό που λες, τα 1.000,00€ δεν µπαίνουµε και στο πρόβληµα µέσα 

των ανθρώπων. Καλό είναι λοιπόν αυτό από δύο τρία πράγµατα, γάλατα, ό,τι 

έχει ο καθένας να τα προσφέρουµε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εγώ συµφωνώ µε αυτό το ζήτηµα. Πραγµατικά 

βλέπουµε και όποιος κινείται µέσα, ας πούµε, στο λιµάνι και αυτά περνάει µέσα 

από εκεί βλέπει όλο το δράµα αυτών των ανθρώπων. Το ζήτηµα είναι ότι θα 

πρέπει να βγάλουµε µια ανακοίνωση προς όλους τους συναδέλφους µας που 

να µιλάει για το θέµα το προσφυγικό και τις αιτίες που γεννάει αυτό το 

πρόβληµα, να πούµε τις αιτίες του πολέµου, ότι αν δεν σταµατήσει ο πόλεµος 

κάτω στη χώρα αυτή, δεν πρόκειται ας πούµε να λυθεί το πρόβληµα. Από ό,τι ... 

µπουκάλια, παιδικά µπιµπερό ας πούµε, θέλουν γάλατα βρεφικά και θέλουν 

γάλατα τα µικρά, τα νουνού ας πούµε και µιας χρήσεως, µπισκότα όπως είπε 

και ο Πρόεδρος και αυτά, για τις γυναίκες τα απαραίτητα όπως καταλαβαίνετε... 
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αυτά τα πράγµατα. Αλλά βασικά δηλαδή να εστιάσουµε όχι τόσο πολύ σε 

ρούχα, γιατί λέει ρούχα έχουν πάρα πολλά, σαπούνια, αφρόλουτρα, για τις 

ψείρες....  

Λοιπόν οι εργαζόµενοι, Έλληνες και αλλοδαποί δεν έχουµε τίποτα να χωρίσουµε 

µεταξύ µας, έχουµε κοινό συµφέρον µόνο να ενώσουµε τη δύναµή µας, για να 

αγωνιστούµε µαζί να σταµατήσουµε τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και 

πολέµους. Να βάλουµε οι εργαζόµενοι τη σφραγίδα µας στις εξελίξεις, 

στοχεύοντας στο σύστηµα που γεννά πολέµους, προσφυγιά, µετανάστευση, 

φτώχεια. Για να µπορούν να ζήσουν όλοι οι πρόσφυγες και µετανάστες 

ευτυχισµένοι επιστρέφοντας στην πατρίδα τους. Οι εργαζόµενοι του ∆ήµου 

Πειραιά είναι στο πλευρό των χιλιάδων εγκλωβισµένων ... δεν δεχόµαστε οι 

θάλασσές µας να γίνουν µαζικά νεκροταφεία. ∆εν θέλουµε οι πόλεις µας, τα 

νησιά, τα χωριά να µετατρέπονται σε κέντρα ταλαιπωρίας, εγκλωβισµού των 

ξεριζωµένων εξ αιτίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

κυβέρνησης, της ανεπάρκειας υποδοµών και εξοπλισµού. Ούτε να γίνονται 

τόποι που δρουν και εκµεταλλεύονται τους πρόσφυγες κυκλώµατα και 

συµµορίες. Να δοθούν άµεσα ταξιδιωτικά έγγραφα για να µεταβούν στις χώρες 

που επιθυµούν ώστε η παραµονή τους εδώ να είναι σύντοµη σε αξιοπρεπείς, 

ανοικτούς και δηµόσιους προσωρινούς χώρους υποδοχής ... τα όνειρά τους, οι 

ηλικιωµένοι να ζήσουν µε αξιοπρέπεια ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή και 

θρησκεία. Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Μας καταθέτει και ένα σχέδιο ανακοίνωσης η κα 

Αργυροπούλου. Άρα συµφωνούµε όλοι οµόφωνα, θα σας πω εγώ, συµφωνούµε 

πρώτα από όλα οµόφωνα, έτσι δεν είναι; Ωραία συµφωνούµε όλοι οµόφωνα. 

∆ηλαδή οι παρόντες που είµαστε εδώ... τους ανακοινώσαµε στην αρχή. Να σας 

πω, αυτό που λέει η κα Αργυροπούλου, επειδή εγώ δύο µέρες είχα πάει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δείτε ήδη την ανακοίνωση που έχουµε βγάλει, ό,τι θέλετε το 

συζητάµε και ξαναβγάζουµε άλλη ανακοίνωση αν δεν σας κάνει αυτό. Εγώ θέλω 

να πω το άλλο που είπε η... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό που είπε η κα Αργυροπούλου. ∆ηλαδή για να τα µοιράσουµε 

και εµείς κάτω. Εγώ τις δύο πρώτες ηµέρες που ήµουνα, ήµουνα ∆ευτέρα και 
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Τρίτη, ήταν τόσο δραµατική, τότε ήταν στο ζενίθ το λιµάνι, είχε µαζέψει 5.000 

κόσµο. Τώρα έχει περίπου 3.500. ∆εν ξέρω τώρα πόσα άτοµα θα είναι από 

αυτά. Τότε ήταν δραµατική η κατάσταση, δηλαδή έβλεπες τους ανθρώπους 

ερχόντουσαν δεν προλαβαίναµε να κάνουµε τίποτα και πέφτανε σαν λύκοι 

επάνω να του πάρουνε ό,τι... είχε. Αυτό τώρα, που λέει εδώ η συνάδελφος, η 

καλή συνάδελφος που έχει και δίκιο, αν θα πάµε εµείς δεν θα προλάβουµε να 

κάνουµε, για αυτό έγινε η επιτροπή, έχει γίνει µια επιτροπή που τα µοιράζουν 

εκείνοι οι ίδιοι. Εγώ, αν θέλετε µπορούµε να δούµε, να συνεννοηθούµε µε την 

κοινωνική επιχείρηση, δηµοτική επιχείρηση, το πότε θα τους πάµε εµείς τα 

πράγµατά µας, να πάµε να τους βοηθήσουµε εµείς και να ήµαστε και εµείς 

παρόντες εκεί που θα τα µοιράσουν. Αυτό γίνεται... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα συµφωνούµε όλοι, άπαντες. 

∆ιαβάστε λίγο την ανακοίνωση, δείτε την µία, το τί είναι, είναι πολύ απλή δεν 

λέω ούτε για πολέµους, ούτε για ...  αν θέλουµε, αν θέλουµε όµως, αν θέλουµε, 

αυτό που είπε η κα Αργυροπούλου είναι πολύ σωστό, να βγάλουµε µια άλλη 

ανακοίνωση πέραν από αυτό που τους καλούµε, είδες Βούλα; Πολύ ωραία. 

Πέρα που τους καλούµε θα βγάλουµε και µια άλλη, εµείς αυτό πάρτε το και 

µοιράστε του, δραστηριοποιηθείτε λιγάκι και να βγάλουµε εδώ όταν θα τελειώσει 

κάποια, παίρνοντας πράγµατα και από την κα Αργυροπούλου, και να φτιάξουµε 

ένα µεγαλύτερο και να εξηγούµε και στους συναδέλφους τους λόγους, τις αιτίες, 

είναι σωστό αυτό που λέει, γιατί και εµείς και στην Ελλάδα τότε που ήτανε ο 

πόλεµος και το τέτοιο που όλοι φεύγανε τρέχοντας. Εντάξει; Ωραία. 

Συµφωνούµε οµόφωνα... Συµφωνούν οµόφωνα οι παρόντες της συνεδρίασης.  

Ψηφίστηκε το 1ο Θέµα οµόφωνα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ενηµέρωση για την ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε ο επίτιµος 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουβάτσος Παν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε να µπούµε στο θέµα δύο. Είναι ενηµέρωση για την 

ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε ο επίτιµος Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου κ. Κουβάτσος Παναγιώτης προς το ∆.Σ. του Συλλόγου. Εισηγητής 

είµαι εγώ. Μας απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή, µετά την πρόσκληση που του 

κάναµε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα και την πρωτοχρονιάτικη πρωτοβουλία που 

κάναµε να βραβεύσουµε τα παιδιά. Στην... σας τη διαβάζω ακριβώς ό,τι έχει 

γράψει ο επίτιµος Πρόεδρος: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που 

είχατε να µε καλέσετε στο κόψιµο της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του 

Συλλόγου Εργαζοµένων και επίσης θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία 

που είχατε να βραβεύσετε και τα παιδιά των συναδέλφων σας που πέτυχαν την 

εισαγωγή τους σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Εύχοµαι ο Θεός 

να σας δίνει δύναµη και σε εσένα και στους συνεργάτες σου και να µπορείτε να 

ανταποκριθείτε στις δυσκολίες που περνάει η χώρα µας.». 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της ∆ΑΣ – ΟΤΑ,  για 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όσο αφορά το ασφαλιστικό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο θέµα τρία. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 

πρόταση της ∆ΑΣ – ΟΤΑ,  για Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όσον αφορά το 

ασφαλιστικό. Εισηγητής είναι το µέλος η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν συνάδελφοι. Από ό,τι δείχνουν τα πράγµατα η 

κυβέρνηση την άλλη εβδοµάδα µετά την επιστροφή του Τσίπρα από τη 

συνάντησή του µε την τρόικα, θα επιχειρήσει να ψηφίσει το αντιασφαλιστικό 

νοµοσχέδιο στη βουλή. Από τις διαρροές που υπάρχουν και τις διάφορες 

πληροφορίες, τα µέτρα που έρχονται είναι πολύ πιο χειρότερα από το αρχικό 

σχέδιο που είχε η κυβέρνηση καταθέσει το Νοέµβρη... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κάτι... κάτι κάνει. Κλείνει. ∆εν πειράζει να µιλήσω δυνατά; 

Να πάρε αυτό... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν να πω εγώ; Είπα λοιπόν ότι προτείνουµε 48ωρη 

απεργία και σαν ΠΑΜΕ και από ό,τι φαίνεται και η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ 

πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΓΣΕΕ έχει πάρει ήδη απόφαση, για να 

προσπαθήσουµε να αποτρέψουµε την ψήφιση του νοµοσχεδίου γιατί από ό,τι 

φάνηκε και το... και το τελευταίο τρίµηνο και µε τις απεργίες και µε τα διάφορα 

συλλαλητήρια, µπορέσαµε και καθυστερήσαµε την κυβέρνηση να περάσει το 

ασφαλιστικό στη βουλή. Επίσης είναι πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι 

καταρρίφθηκε και η προσπάθεια της κυβέρνησης να µας θεωρήσει συνενόχους 

στα σχέδιά της, αυτό που έλεγε δηλαδή ας πούµε ότι µε την ψήφο τον 

Σεπτέµβρη κ.λπ. θα... ότι είναι µαζί µας και ότι ό,τι κάνουµε ας πούµε τα δέχεται, 

όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που κάναµε δείξανε το αντίθετο. Για αυτό 

προτείνουµε εδώ να γίνει Γενική Συνέλευση, να συζητήσουµε µε τους 

εργαζόµενους, το λέµε ξανά και ξανά τα ζητήµατα του ασφαλιστικού, το 

φορολογικό, τις αξιολογήσεις που θα έρθουν µετά από το ασφαλιστικό που θα 

έρθει, να συµµετάσχουµε στην 48ωρη απεργία, µε διάφορες... αυτά. 

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

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θα ήθελα να συµπληρώσω στην πρόταση αυτή αν τελικά 

ψηφιστεί και γίνει η Γενική Συνέλευση µήπως θα έπρεπε στην Γενική Συνέλευση 

αυτή να έχουµε καλέσει κάποιον εργατολόγο για να µπορέσει να δώσει 

διευκρινίσεις, απαντήσεις στους συναδέλφους για τα θέµατα τα οποία αφορούν. 

Θα ήταν νοµίζω πρακτικό να γίνει αυτό, αν µπορούσαµε να είχαµε µια 

επικοινωνία µε κάποιον από αυτούς να µας πούνε τί χρήµατα χρειάζονται για να 

παρευρεθούν... 

Α∆ΥΝΑΤΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: ... επίσκεψη για να πάρουν απάντηση σε ένα ή δύο ερωτήµατα, 

όταν τους επισκέπτονται στα γραφεία τους. Αυτό το θέτω στο σώµα για να το 

έχουµε υπ' όψιν µας. Ευχαριστώ. 

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

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Κατά τη γνώµη µου Γενική Συνέλευση πριν το συγκεκριµένο 

νοµοσχέδιο είναι λίγο άκαιρο να γίνει  γιατί ακόµη δεν ξέρουµε ακόµη τί έχει 

ψηφιστεί ή τί θα ψηφιστεί ή πώς θα έρθει. Να κάνουµε µια Γενική Συνέλευση µε 

τον εργατολόγο, που είπε και ο κ. Φερεντίνος µε τον ίδιο ή κάποιον άλλον να τον 

έχουµε εδώ στα γραφεία του Συλλόγου έτσι ώστε τα µέλη µας να ενηµερώνονται 
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και κατ' ιδίαν. ∆ιότι υπάρχουν µέλη που ανεβαίνουν στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην 

Α∆Ε∆Υ αριστερά δεξιά στο Γενικό Λογιστήριο και ρωτάνε. Τα µέλη µας λοιπόν 

για ένα χρονικό διάστηµα, ειδικά αυτά που είναι κοντά στη σύνταξη να µπορούν 

να ενηµερώνονται εδώ στα γραφεία του Συλλόγου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω λίγο... Εγώ λέω το θέµα της Γενικής Συνέλευσης, 

ώστε να συζητήσουµε µε τους εργαζόµενους και να καταλάβουν την 

αναγκαιότητα για τη 48ωρη απεργία, ότι εκείνες τις δύο ηµέρες δεν πρέπει να 

δουλέψει τίποτα. Από αυτήν την άποψη εγώ µιλάω για τη Γενική Συνέλευση. 

Φυσικά σε κάποια άλλη µπορούµε να δούµε και αυτό το ζήτηµα του 

εργατολόγου, αλλά το ζήτηµα του ασφαλιστικού δεν είναι η σύνταξη, δηλαδή το 

πότε θα πάρω σύνταξη, είναι, το είπαµε και την άλλη φορά, είναι και η υγεία, 

είναι ...  

Α∆ΥΝΑΤΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι µόνο δηλαδή, ας πούµε, το να πάρω σύνταξη, και 

από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να πάρουµε και ποτέ. Εγώ δηλαδή που το έχω 

ψάξει λιγάκι ως ανήλικη µητέρα και αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα λεφτά, 

ας πούµε, που δίνουν τα 280,00€ σαν βασική σύνταξη και τα λοιπά δεν 

πρόκειται να φτάσει, ας πούµε, σε κανέναν. ∆ηλαδή Γενική Συνέλευση να 

καταλάβουν την αναγκαιότητα ότι πρέπει να αγωνιστούν για αυτά τα λίγα που 

τους έχουν αποµείνει. Και για να µην τους έρθουν χειρότερα πράγµατα στη ζωή 

τους. Για αυτό γίνεται η Γενική Συνέλευση. 

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

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η πρόταση της κα Αργυροπούλου είναι πολύ, κινείται µέσα σε 

λογική βάση, σε ένα λογικό πλαίσιο, το πρόβληµα είναι ότι δεν έχει ορίσει 

48ωρη απεργία η Α∆Ε∆Υ, έχει κηρύξει µόνο η ΓΣΕΕ επιφυλασσόµαστε µε το 

δευτεροβάθµιο και το τριτοβάθµιο όργανό µας, περιµένουµε τις ανακοινώσεις, 

τις αποφάσεις και τις εξελίξεις που θα πάρει και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι 

θα κινηθούµε ανάλογα. ∆εν µπορούµε να προδικάσουµε, δεν συµβαδίζουµε µε 

τη ΓΣΕΕ. Εµάς το τριτοβάθµιο όργανό µας είναι η Α∆Ε∆Υ. Και η Α∆Ε∆Υ δεν έχει 

κηρύξει 48ωρη απεργία. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν έχει κηρύξει και αυτή απεργία, οπότε 

θα γίνει σίγουρα, χρειάζεται ενηµέρωση των εργαζοµένων περαιτέρω, σίγουρα 

είναι στις προθέσεις µας η Γενική Συνέλευση, από εκεί και πέρα όµως εµείς 

συντασσόµαστε µε την Α∆Ε∆Υ. Και την ΠΟΕ-ΟΤΑ, όχι µε τη ΓΣΕΕ. Ευχαριστώ. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως την άλλη φορά είχαµε πάρει απόφαση για την 24ωρη 

και την πήγαµε και προς τα επάνω προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ που είχατε πάει σε 

κάποια ηµερίδα κ.λπ., µπορούµε και τώρα σαν σωµατείο, ήδη πάρα πολλά 

σωµατεία έχουν πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία, να πάρουµε ή µπορούµε 

να πάρουµε και άλλες µορφές µαζί µε τη 48ωρη, π.χ. τη µέρα που θα κατατεθεί 

στη Βουλή µία συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω εδώ από το ∆ηµαρχείο. Και µια 

πορεία στους δρόµους του Πειραιά σαν σωµατείο, ας πούµε. Υπάρχουν 

διάφορες µορφές που µπορούµε... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆ηλαδή υπάρχει πρόταση... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρόταση για 48ωρη απεργία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆ηλαδή υπάρχει πρόταση για 48ωρη απεργία, από το 

πρωτοβάθµιο; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε λίγο να σας κάνω µια ενηµέρωση... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να ψηφιστεί η πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε, περιµένετε λίγο να σας κάνω µια ενηµέρωση. Η ΓΣΕΕ 

έχει πάρει για 48ωρη απεργία Τετάρτη-Πέµπτη, 9 και 10 του µήνα. Το 

δευτεροβάθµιο όργανο που ανήκουµε, στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, είχε πανελλαδική στάση, 

εχθές, να πούµε, τη ∆ευτέρα, πόσο του µηνός είχαµε εχθές; Επτά. Από τις 

έντεκα η ώρα και µετά µέχρι τη λήξη της πρώτης βάρδιας και µετά από τις τρεις 

πάλι, που ήταν η πρώτη βάρδια η απογευµατινή. Η ΓΣΕΕ, η Α∆Ε∆Υ και η ΠΟΕ-

ΟΤΑ έχουν την Τετάρτη κινητοποίηση µαζί µε τη ΓΣΕΕ στις τρεις η ώρα στο 

Σύνταγµα όλοι, την Τετάρτη. Καλό είναι όσοι από εσάς θέλετε να παρευρεθείτε. 

Εγώ θα είµαι εκεί πέρα την Τετάρτη. Τώρα... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πες την Τετάρτη, πόσο του µηνός... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την Τετάρτη... εννέα του µήνα. Την Τετάρτη, εννέα του µήνα, είναι 

τρεις η ώρα στο Σύνταγµα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού είναι οκτώ σήµερα ρε παιδιά... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αύριο, εννέα του µήνα. Το δευτεροβάθµιο το δικό µας και το 

τριτοβάθµιο, όπως είπε και ο Γραµµατέας, ο κ. Κούβαρης, δεν έχει πάρει 

απόφαση για 48ωρη. Ακόµα δεν έχει οριστικοποιηθεί, όπως είπε και ο κ. 

Στεφάνου, το νοµοσχέδιο δουλεύεται. Άλλα πήρε πίσω µε τους αγρότες, σε άλλα 

παίρνει µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε τους δικηγόρους, ακόµα δεν 

υπάρχει ένα πλαίσιο. Τώρα για το άλλο που είπε ο κ. Φερεντίνος, για τον 

εργατολόγο, που είπε και ο κ. Στεφάνου. Εδώ πληρώνουµε, να πούµε, για κάθε 

ένα µέλος, κάποιο ποσό στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει µια εργατολόγο, που 

κλείνουµε ραντεβού οι Σύλλογοι και πηγαίνουν εκεί πέρα. Αν θα έχουµε εµείς 

κάποιον εργατολόγο εδώ θα πρέπει να τον πληρώνουµε κάποιο ποσόν. Μα ήδη 

αυτό µας το παρέχει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τώρα συνταξιούχοι για κάθε µήνα, πόσοι να 

βγουν; Πόσοι βγαίνουν περίπου, ο κ. Καραµολέγκος µπορεί να έχει κάποιο 

µέτρο να µας πει. Ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τώρα οι συνταξιούχοι δεν ξέρω το πόσοι θα είναι και πόσοι 

θα προκύψουν, γιατί µε τα µέτρα αυτά µπορεί να προκύψει µια µεγάλη 

κινητοποίηση γιατί και ο ∆ήµος είναι γερασµένος από ό,τι ξέρετε. ∆εν είναι όλοι 

καινούριοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί µίλαγα, δεν έχω ολοκληρώσει, άρα το λοιπόν, πρέπει να 

δούµε πρώτα το νοµοσχέδιο και µετά να πράξουµε. Πιστεύω ότι και το 

δευτεροβάθµιο και το τριτοβάθµιο όργανο που ανήκουµε το ίδιο θα κάνουν. 

Επειδή πλήττει τώρα καίρια τη ΓΣΕΕ, που είναι, να πούµε, στον ιδιωτικό τοµέα, 

που είναι όλα τα επαγγέλµατα και εµάς µας πλήττει πάρα πολύ, αλλά εµείς δεν 

έχουµε, να πάρουµε µόνοι µας να κάνουνε απεργία ο Γαλάνης, η 

Αργυροπούλου και άλλοι πέντε νοµαταίοι; Άµα θα πάρουµε απόφαση καλό είναι 

να ρωτάτε µερικά πράγµατα. Άµα θα ρωτήσετε, να πούµε, την τελευταία 

απεργία, απεργιακή κίνηση, πόσοι κάνανε, πόσοι κάνανε από το ∆ήµο του 

Πειραιά και αν έχετε κάποια στοιχεία να πάρουµε σαν ∆ήµος του Πειραιά; 

Ρωτάω εγώ την κα Αργυροπούλου, να κάνουµε 48ωρη, που µπορεί, 

επιτρέπεται από το πρωτοβάθµιο... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πάρουµε απόφαση για 48ωρη απεργία και να την, και να 

πάµε προς τα επάνω, δηλαδή να ενηµερώσουµε την ΠΟΕ-ΟΤΑ ώστε να 

διευκολύνουµε και αυτούς να ξέρουν τί λένε από κάτω τα σωµατεία. Γιατί αν τα 

σωµατεία τα πρωτοβάθµια δεν µπουν στη δράση στο να κινητοποιήσουν τους 

εργαζόµενούς τους να κάνουν απεργία, άµα προκηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν 
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πρόκειται κανείς να απεργήσει. Εγώ το είπα σαν ενηµέρωση και µπορούµε να 

πάρουµε απόφαση στο ανάλογό της όργανο εκεί επάνω να πάρει αυτή την 

απόφαση ότι οι εργαζόµενοι, δηλαδή να πουν τόσα σωµατεία πήραν αυτή την 

απόφαση για 48ωρη απεργία ή ξέρω εγώ για 24ωρη. Εµείς βάζουµε για 48ωρη 

γιατί πρέπει να είναι πολύ δυναµική κινητοποίηση. Έχουµε χάσει τόσα χρήµατα. 

Να χάσουµε και 100,00€ δεν χάθηκε ο κόσµος. Τί να κάνουµε; Εδώ µας τα 

πήραν όλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάναµε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και όσον αφορά, συγγνώµη, όσον αφορά αυτό που είπες 

για το νοµοσχέδιο, ξέρουµε τί γίνεται. Και ξέρουµε ότι και τις ...  στα 67 θα πάµε 

για σύνταξη. Αυτά τα γνωρίζουµε από το τρίτο µνηµόνιο. ∆εν είναι δηλαδή ότι 

περιµένουµε να έλθει η θεία επιφοίτηση, απλώς επειδή είπες και εσύ ότι κάποια 

πράγµατα τα παίρνουν πίσω γιατί πιέζονται και αυτά, αυτό γίνεται µε τον αγώνα 

µας, µε τον αγώνα των αγροτών, µε τον αγώνα των δικηγόρων και αυτά. 

Κατάλαβες; Μόνο έτσι θα µπορέσουµε κάτι να κερδίσουµε όπως τέσσερις µήνες 

τώρα δεν το καταθέσανε στη Βουλή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήδη εχθές ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Κουρουµπλής είχε µε 

την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ... πολύ ωραία... άρα ζυµώνεται. Εγώ 

δεν είµαι  κατά αυτών που λες. Όµως θέλω να σου πω κάτι. Θα καλέσουµε εµείς 

Γενική Συνέλευση για να κατέβουν κάτω. Κάναµε πριν 15, 20 ηµέρες πάλι µια 

Γενική Συνέλευση. Στο τέλος µην καταντήσουµε γραφικοί. Εγώ αυτό πιστεύω. 

Εγώ πιστεύω... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, εγώ πιστεύω ότι να δούµε το πώς θα πάει αυτή την 

εβδοµάδα, µέχρι την Παρασκευή, υπάρχουν κινητοποιήσεις τρεις η ώρα. Και η 

ΓΣΕΕ στις τρεις η ώρα θα κάνει την Τετάρτη. Εσείς κάνατε, να πούµε, σήµερα το 

απόγευµα. Έτσι δεν είναι; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εγώ λέω να δούµε, να δούµε  τι  ζύµωµα γίνεται, 

γιατί υπάρχει ζύµωµα και ένας αναβρασµός και να δούµε τί θα προκύψει. Και 

πράττουµε. Το άλλο να στείλουµε µια επιστολή στην ΠΟΕ-ΟΤΑ σαν 

πρωτοβάθµιο όργανο που είµαστε να πούµε ότι είµαστε υπέρ 48ωρης, τέτοιο, 

βεβαίως να το κάνουµε. Γιατί να µην το κάνουµε. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να πάρουµε την απόφαση ότι έτσι κι έτσι, εµείς 

δεχόµαστε και σας... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλει κανείς άλλος να µιλήσει, να τεθεί πάνω από το θέµα; Το 

λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Θέλω να σας ενηµερώσω πως καµιά δεκαριά υπάλληλοι 

κάνουν αιτήσεις για να φύγουν. Τώρα µέχρι να κατέβει το νοµοσχέδιο. Κάποιοι 

παλιοί υπάλληλοι, δέκα τουλάχιστον, καταθέτουν την πρώτη αίτηση, την 

κρατάνε, ξανακαταθέτουν το άλλο µήνα άλλη αίτηση, την ξανακρατάνε, για να 

δουν τί θα γίνει µε το νοµοσχέδιο. Λέω για δέκα τους οποίους ξέρω εγώ. Μέσα 

από το ∆ήµο. Τώρα δεν ξέρω τί άλλο θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. 

Μήπως προκύψει µια κοσµοσυρροή µε µια κοσµοσυρροή όπως έγινε και το 

2010, το 2011 που εκεί έφυγε όλος ο κόσµος. Και από 1.450 φθάσαµε στους 

800 και. 

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

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Επειδή το νοµοσχέδιο του ασφαλιστικού είναι υπό διαβούλευση 

ακόµα, δεν έχει κάτσει η µπίλια, που λέµε. Υπάρχουν ζυµώσεις, άλλα πράγµατα 

παίρνονται πίσω, σε κάποια διεκδικήσιµα των εργαζοµένων υποχωρούν, δεν 

έχουµε µια τελική εικόνα. Και η πρόταση του κ. Φερεντίνου και του κ. Στεφάνου, 

για εργατολόγο σε Γενική Συνέλευση, µαζί µε τη Γενική Συνέλευση είναι πολύ 

σωστή για να ενηµερώσουµε και τους... αλλά πιστεύω ότι δεν είναι της 

παρούσης. Πρέπει να δούµε πρώτα, να πάρουµε µέρος, η γνώµη µου είναι να 

πάρουµε µέρος στις κινητοποιήσεις, συντεταγµένα µε την Α∆Ε∆Υ και την ΠΟΕ-

ΟΤΑ και από εκεί και πέρα να δούµε που θα καταλήξει το ασφαλιστικό και µετά 

θα πάµε και σε Γενική Συνέλευση, θα γίνει και ενηµέρωση, θα φέρουµε και 

εργατολόγο, θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν είναι για, της ώρας πιστεύω. Και να 

φέρουµε τώρα εργατολόγο δεν µπορεί να απαντήσει. ∆εν µπορεί να απαντήσει. 

Αφού είναι το... είναι υπό διαβούλευση το θέµα. Να κάνουµε Γενική... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, να κάνουµε 48ωρη απεργία τώρα, µπορεί να µας τα 

περάσουν όλα λέµε και να µην χρειαστεί να κάνει η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ. Λέµε. 

Ευχής έργο. ∆εν είναι, είναι υπό διαβούλευση, είναι, αυτό το παρακολουθούµε, 

το παρακολουθούµε και πάµε βήµα-βήµα. Να πάρουµε τώρα µια απόφαση να 

κάνουµε µια 48ωρη... εντάξει, τί... γιατί; 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ποιός ο λόγος; ∆ηλαδή η 48ωρη είναι επιβάρυνση στους 

εργαζόµενους, είναι το όπλο µας... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν θα κατατεθεί στη Βουλή... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή και να είναι ευνοϊκότερο από το 

προηγούµενο ασφαλιστικό για εµάς... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ε, το βλέπουµε τότε, ρε συ Γιώργο... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ε, γιατί να έχουµε προκηρύξει 48ωρη... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνεις για να είσαι έτοιµος... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό κα Αργυροπούλου... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έτοιµοι είµαστε για µάχη πάντα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι άλλο να πω εγώ τώρα; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι να 

πάρουµε απόφαση, λέω εγώ να πάρουµε απόφαση για 48, που λέει η κα 

Αργυροπούλου, για 48ωρη. Να τη στείλουµε να δεσµευτούµε, λέω εγώ, να 

δεσµευτούµε να τη στείλουµε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ και να κάνουµε µετά, να γίνει 

απεργία και να συµµετέχουν, να πούµε, στον ∆ήµο Πειραιά 30 άτοµα. Και να 

ξεφτιλιστούµε δηλαδή... 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για αυτό κάνεις τη Συνέλευση για να συζητήσεις µε τους 

εργαζόµενους... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη Συνέλευση, κα Αργυροπούλου την κάναµε, καταθέσαµε 

προτάσεις, καταθέσαµε, να πούµε, αναφέραµε στους εργαζόµενους σύµφωνα 

µε εκείνη τη χρονική στιγµή ακριβώς τί ήτανε το νοµοσχέδιο, µοίρασα εγώ 

προσωπικά εκατοντάδες έντυπα που λέει για το ασφαλιστικό, όποιος θέλει 

µπορεί να πάρει εδώ που λέει «Πάλη...» που λέει, να κάνουµε τί; Εγώ στο τέλος 

λέω, µη γίνουµε γραφικοί! Και αυτό πρέπει να το βάλουµε λίγο καλά στο µυαλό 

µας. Να µη γίνουµε γραφικοί. Γιατί και τότε που κινητοποιήσαµε, 

κινητοποιήσαµε, κινητοποιήσαµε, πάρτε µία τα νούµερα από τον κ. 

Καραµολέγκο αν θέλετε. Να σας πω εγώ πόσοι έχουν κάνει απεργία. Για να µην 

αναφερθώ και για τους συλλόγους, γιατί θα γελάσει το κάθε παρδαλό κατσίκι... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μα δεν είχε οικονοµική δυνατότητα... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Κοντογιάννη το λόγο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Προείπατε και προηγουµένως, µάλλον υπερβολή, όπως 

προείπατε έχουµε δευτεροβάθµιο όργανο. Το δευτεροβάθµιο όργανο θα µας πει 

τί πρόκειται να γίνει. Είτε είναι ευνοϊκό το νοµοσχέδιο, που το ευχόµαστε όλοι να 

είναι, είτε δεν είναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν συντασσόµαστε και πράττουµε 

ανάλογα. Αυτή είναι η άποψή µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Πηγαίνουµε, πηγαίνουµε στη... πάµε στην ψηφοφορία, 

υπέρ της πρότασης της κα Αργυροπούλου, που είναι για 48ωρη να πάρουµε 

απόφαση τώρα και Γενική Συνέλευση, να πάρουµε από τώρα πριν βγει το τελικό 

το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης. Ποιοί είναι υπέρ; Ωραία.  

Υπέρ είναι µόνο η κα Αργυροπούλου, όλοι οι άλλοι είµαστε κατά.  

Ένα υπέρ – οχτώ κατά.   

Ψηφίστηκε το 3ο Θέµα κατά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζουµε µε το θέµα τέσσερα. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της ∆ΑΣ – ΟΤΑ,  για την 

εφαρµογή µέτρων πρόληψης, προς  αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής 

γρίπης, στις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πριν από καµιά εικοσαριά ηµέρες, στείλαµε, κάναµε µια 

κοινοποίηση σε συναδέλφους, γιατρό εργασίας, ∆ήµαρχο, Γενικό Γραµµατέα, σε 

σχέση µε την εξάπλωση της εποχιακής γρίπης Η1Ν1. Εµείς, ζητάµε εφαρµογή 

όλων των µέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της εποχιακής γρίπης 

στις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. Επειδή η εξασφάλιση της υγείας των 

εργαζοµένων δεν είναι ατοµική υπόθεση αλλά δηµόσια υποχρέωση διεκδικούµε: 

να καθαρίζονται καθηµερινά οι χώροι κουζίνας, τουαλέτες κ.λπ. Να υπάρχει 

αντισηπτικό διάλυµα σε όλους τους χώρους και να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

συνάδελφοι, εννοώ εδώ πέρα σε σχέση µε τους ΑµεΑ. Επαρκής και τακτικός 

εξαερισµός στο χώρο, καθαρισµός των φίλτρων µηχανηµάτων και θέρµανσης. 

Συχνή παρουσία του γιατρού εργασίας που να καλύπτει όλες τις βάρδιες, να 

διασφαλιστεί ότι ο κάθε εργαζόµενος ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας θα έχει 
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στη διάθεσή του το χώρο που προβλέπει ο νόµος, κουτιά πρώτων βοηθειών, 

αντιπυρετικά, γάζες, θερµόµετρα σε όλα τα δηµοτικά κτίρια, παιδικούς 

σταθµούς, φυλάκια των σχολικών φυλάκων. Και πρόσληψη και άλλου 

παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθµούς, ώστε ο ιατρικός έλεγχος των παιδιών 

να είναι σε εβδοµαδιαία βάση, που τώρα ο έλεγχος των παιδιών είναι στους 

παιδικούς σταθµούς, είναι µια φορά το µήνα. Εµείς ζητάµε από το ∆.Σ. να 

συναντηθεί, ας πούµε, µε τους αρµόδιους εδώ πέρα, µε το Γενικό Γραµµατέα; 

Και να ρωτήσει τί ακριβώς έχει γίνει σύµφωνα µε αυτό που έχει στείλει η ΠΟΕ-

ΟΤΑ, δηλαδή αν κάποια µέτρα έχουν παρθεί. Αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή η ΠΟΕ-ΟΤΑ τί έχει στείλει; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η ΠΟΕ-ΟΤΑ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι είπατε εσείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. Εννοείτε εδώ για κάποια µέτρα. Έτσι δεν είναι; Τί 

µέτρα δηλαδή, εσείς προτείνετε; 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν σε όλους τους χώρους, τα διάβασα...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε όλους τους χώρους να υπάρχουν αντισηπτικά. 

Παραδείγµατος χάριν εµάς στους παιδικούς σταθµούς, λέω εγώ τώρα ένα 

παράδειγµα µας στείλανε. Αντισηπτικά, µας στείλανε βαµβάκι, µας στείλανε 

ντεπόν κ.λπ. Σε όλα τα κτίρια του ∆ήµου, σε όλους τους διαδρόµους να υπάρχει 

κάτι ανάλογο. Ας πούµε να µην στοιβάζονται πάρα πολλοί εργαζόµενοι για κάθε 

γραφείο, υπάρχει ένας συγκεκριµένος αριθµός, που λέει ότι µέσα σε αυτό το 

γραφείο µπορούν να υπάρχουν, ας πούµε, τρία γραφεία. Να καθαρίζονται τα 

φίλτρα των ερκοντίσιον, που είναι πάρα πολύ βασικό, να υπάρχουν 

καθαρίστριες, δεν ξέρω εδώ πέρα, ας πούµε, στο ∆ήµο τί καθαριότητα γίνεται; Ή 

στους άλλους χώρους, ας πούµε, στα άλλα γραφεία. Και το τελευταίο όσον 

αφορά τους παιδικούς σταθµούς, αυτή τη στιγµή υπάρχει ένας παιδίατρος, που 

έρχεται µία φορά το µήνα. Να υπάρχει παιδίατρος κάθε εβδοµάδα που θα 

υπάρχει στους παιδικούς σταθµούς. Παλαιότερα είχαµε µε σύµβαση κάποιους 

παιδιάτρους, µια φορά την εβδοµάδα ερχόταν και κοίταγε όλα ... γιατί δεν 

υπάρχουν χρήµατα, το βλέπουµε δηλαδή καθηµερινά, τα στέλνουν τα παιδάκια, 

τα φέρνουν και δεν έχουν χρήµατα να τα πάνε σε παιδιάτρους, ενώ αυτό δηλαδή 

τα προηγούµενα χρόνια ήταν πάρα πολύ σηµαντικό που είχαµε τον παιδίατρο 
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και τους έγραφε και το φάρµακο που έπρεπε να πάρουν. Αυτό. Να γίνει µια 

ενηµέρωση, δηλαδή προς το Σωµατείο µας, αν συµφωνείτε και εσείς, τί έχει γίνει 

µε όλα αυτά τα µέτρα. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έχουν πεθάνει 

άνθρωποι, έτσι; Εµείς έχουµε συναδέλφους που την πέρασαν αυτή την ίωση ... 

προς Μάρτη, η κατάσταση θα συνεχιστεί αυτή. Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λιγάκι... λίγο θέλω να καταλάβω. ∆ηλαδή να πάµε επάνω στον 

Γενικό πέρα για τους παιδικούς σταθµούς; 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέρα για τους παιδικούς σταθµούς, να του πούµε, να πούµε, να 

έρχεται γιατρός... 

ΑΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στους παιδικούς σταθµούς... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να έρχεται γιατρός στους παιδικούς σταθµούς περισσότερες 

φορές, ο γιατρός υπηρεσίας περισσότερες φορές το µήνα, δεκτό αυτό, σεβαστό 

και να του πούµε µετά του Γενικού ότι ξέρετε κάτι; Έχει ο όροφος, να πούµε, 15 

γραφεία θα είναι τρία και το χώρο που δουλεύει ο συνάδελφος να µην τον 

καθαρίζει που είναι µέσα στις, στα στοιχειώδη που πρέπει να κάνει ένας 

συνάδελφος, θα πρέπει να καθαρίζει το χώρο του και να είναι καθαρός, να 

πλένει τα χεράκια του, να έχουµε, δηλαδή αυτά που, τί να πω τώρα; Θα πρέπει 

να κάνουµε άλλα τρία ∆ηµαρχεία για να χωρέσουν όλα αυτά τα γραφεία. ∆εν το 

βρίσκω φυσιολογικό. Για τους παιδικούς σταθµούς να πάµε, που είναι παιδάκια, 

που είναι κολλητικό, που τέτοιο, ναι. Το άλλο, τί να του πούµε; Ότι κάθε ένα, 

κάθε τέτοιο, να έχει τρία γραφεία; Και που θα µπουν τα υπόλοιπα γραφεία; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κώστα µην πιάνεσαι από αυτό. Χωρίς αυτό εδώ πέρα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πιάνοµαι... είναι όµως µέσα στις προτάσεις Βούλα! 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλο θέλω να σου πω... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό λέω... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ας πούµε στου κ. Καραµολέγκου, π.χ. που είναι µεγάλο το 

γραφείο... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί όλα αυτά τα γραφεία, εντάξει; Να είναι ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό λέω... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Χρειάζονται. Αλλά βλέπεις, µπορεί σε κάποιο άλλο που είναι 

µια, ένα πάρα πολύ µικρό να είναι εκεί στοιβαγµένοι τόσοι άνθρωποι, ο ένας 

επάνω στον άλλο. Γιατί δεν µπορούµε να δούµε αυτό, ας πούµε, το 

συγκεκριµένο γραφείο µπορεί να πάει σε ένα διπλανό ας πούµε; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχετε κάποια πρόταση για το συγκεκριµένο; Ξέρετε κάποιο 

γραφείο τέτοιο; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι δεν ξέρω κάποιο γραφείο τέτοιο, ρε παιδιά. Εµείς θα 

του πούµε του ανθρώπου ότι εµείς προτείνουµε αυτά τα πράγµατα. Αυτός σαν 

∆ήµος, σαν ∆ήµος και σαν Τεχνική Υπηρεσία µπορεί να ξέρει. ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ αυτό που έλεγα και πριν 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αντισηπτικά υπάρχουν ρε παιδιά; Πήγα εγώ στην τουαλέτα 

και πήρα το δικό µου για να... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να τους περιµένουµε...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. Εγώ, εγώ λέω άλλο... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ας υπάρχει ένα αντισηπτικό σε κάθε γραφείο. Ένα 

αντισηπτικό σε κάθε γραφείο να υπάρχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Εγώ λέω το άλλο, όπως... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι κακό, να έχει ο ∆ήµος µια µέριµνα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι κακό, αλλά δεν υπάρχει πολυτέλεια πλέον. ∆εν υπάρχει, 

είναι τόσο σφιχτά τα πράγµατα, δηλαδή να είµαστε λίγο ρεαλιστές ρε παιδιά. Και 

να µη γινόµαστε, το ξαναλέω, να µη γινόµαστε γραφικοί.... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι γραφικό ρε εσύ Κώστα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πώς δεν είναι. Να του πούµε τώρα... να πάµε εδώ στο Ταµείο από 

πίσω, που έχει δώδεκα γραφεία να του πούµε ξέρεις κάτι βγάλτα τα δώδεκα και 

κάντα, να πούµε, έξι. Γιατί λέει ο κανόνας υγιεινής ή το ένα ή το άλλο. Να τα 

βάλει που; Να τα βάλει που Βούλα; Να τα βάλει που; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να τα βάλει αλλού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλού... Ποιός θα τα πληρώσει; Βούλα , ποιός θα τα πληρώσει;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει γεµίσει η ... µε υπηρεσίες. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Μισό, µισό. Μισό λεπτό, µισό λεπτό. Πότε έχεις 

έρθει στο ∆ήµο Πειραιά; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το 2003. Σε πληροφορώ, το συµµάζεµα που έχει γίνει τα 

τελευταία χρόνια, ήταν παντού γραφεία. Παντού γραφεία και παντού γραφεία... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: .... καλύτερες συνθήκες εργασίας; Γιατί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα οι συνθήκες εργασίας... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κακό δηλαδή αυτό που λέω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπα εγώ, δεν σου είπα εγώ ότι είναι κακό. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σου είπα να είµαστε λίγο ρεαλιστές... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να σταθούµε στο διευθυντή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει καθαρίστρια κάθε µέρα, σε κάθε όροφο να 

καθαρίζει; Εκτός από... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάτα Βούλα, πάτα το τέτοιο σου. Πάτα και µίλα. Κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός από το πληκτρολόγιο, που εσύ µπορείς να το 

καθαρίσεις, υπάρχει καθαρίστρια που να καθαρίζει στο ∆ηµαρχείο; Να καθαρίζει 

και να σφουγγαρίζει όλα τα γραφεία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως υπάρχει... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν... ναι, ένα λεπτό. Οι τεχνικοί που είναι για τα 

κλιµατιστικά έρχονται να τα καθαρίσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει, το 

σέρβις που πρέπει; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, να σας πω λίγο κάτι. Κάθε µία υπηρεσία στέλνει, να 

πούµε, και τις ανάγκες της. ∆ηλαδή, που λες για τα ερκοντίσιον τώρα, δεν θέλω 

να πιάσουµε το ένα-ένα γιατί στέλνει και έρχονται και το καθαρίζουν. Και 
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έρχονται και το καθαρίζουν. Τρία άτοµα είναι, Βούλα. Να σκεφτούµε το τί 

αντιστοιχεί και τί προσωπικό έχουµε. Για αυτό σου λέω να γίνουµε λίγο 

ρεαλιστές. Και να µη µένουµε για τον τύπο. Να πάµε στην ουσία του 

προβλήµατος. Όντως η ουσία του προβλήµατος είναι για τα παιδιά, είναι το 

άλφα και το ωµέγα. Ωραία, ωραία. Ένα λεπτό. Τον λόγο έχει ο κ. 

Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παιδιά όσον αφορά στην καθαριότητα στον ∆ήµο, αυτήν 

την στιγµή υπάρχουν δύο µόνιµες καθαρίστριες, δύο από 36 που ήταν πριν 

πέντε χρόνια, έχουν φύγει µε σύνταξη, η µία είναι µε εγχείριση αφαίρεσης 

στήθους καρκίνο, που δεν µπορεί όχι να καθαρίσει ούτε χλωρίνες ούτε τίποτα, η 

Ελένη, και η Σοφία µια κοπέλα, η οποία έρχεται το απόγευµα και καθαρίζει πέντε 

ορόφους. Αυτή την στιγµή µας έδωσαν δύο γυναίκες από τα πεντάµηνα, οι 

φέρανε σήµερα που µιλάµε, αλλά έχουµε προβλήµατα και µε ορισµένους 

υπαλλήλους, οι οποίοι πάει η κοπέλα να καθαρίσει µε χλωρίνη την τουαλέτα και 

επειδή έχουνε αλλεργία δεν τις αφήνουν και µας παίρνουν τηλέφωνο να 

καθαρίσουµε και την χλωρίνη γιατί µυρίζει. Και εµείς κάναµε µια προσπάθεια 

πήραµε κάτι χλωρίνες που έχουν µε λεµόνι τώρα µέσα για να µην έχει τη 

µυρωδιά, µέχρι τώρα µε τρείς καθαρίστριες κάνουµε µια προσπάθεια να 

καθαρίσουνε η κάθε κοπέλα δύο ορόφους αλλά είναι και οι ΚΕΠ, υπάρχει 

µεγάλο πρόβληµα, δεν υπάρχουν. Και συνέχεια έχουµε κάνει και χαρτιά και στο 

∆ήµαρχο και στον Γενικό και θα δούµε και θα έρθουν πεντάµηνα και θα 

έρθουν... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως σε αυτή τη βάση που µιλάµε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Βούλα, να ζητάτε το λόγο. ∆εν πατάµε το κουµπί και µιλάµε. 

Ωραία. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τί έγινε... φτιάξε λίγο τα µικρόφωνα... α, εσύ; Εµένα 

µπλόκαρες; Θα το πω στον Ξανθό και θα σε... Λοιπόν αυτά είναι τα 

προβλήµατα. Και δεν είναι µία ηµέρα. Είναι τώρα οκτώ µήνες αυτή η υπόθεση. 

∆εν υπάρχει καθαρίστρια, εσείς στους παιδικούς σταθµούς µπορεί να έχετε 

καθαρίστριες, δεν ξέρω πόσες είναι, από εκεί και πέρα θα κοιτάξουµε και εµείς 

µε τον κ. Προϊστάµενο εκεί στην καθαριότητα να µας στείλει κανένα δύο γυναίκες 

από την καθαριότητα να έχουµε, να καθαρίσουν τώρα που ήρθαν τα υλικά.  
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ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σηπτικά και τέτοια δεν έχουµε. Εµείς πριν τρία χρόνια 

κάναµε παραγγελία 30.000,00€ το χρόνο υλικά και τώρα έχουµε 3.500,00€. Μας 

τα έχουν κόψει όλα τα υλικά. Από 30.000,00€ που είχε κάθε χρόνο που ήταν ο 

Κατσαφάδος Προϊστάµενος και ο Βοϊδονικόλας, τώρα έχουµε 3.500,00€. Και 

ούτε το χρόνο. Έχουµε να πάρουµε από πέρυσι. Αυτά είναι τα προβλήµατα. 

Εντάξει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε εγώ θα αναφερθώ στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας µια 

και προέρχεσαι από εκεί σαν Προϊστάµενος Αποκοµιδής. Να ξεκινήσω από τα 

φίλτρα καθαρισµού σε ερκοντίσιον κ.λπ. Έχουµε ένα πολύ καλό συνεργείο δεν 

χρειάζεται να ονοµατίσω τους συναδέλφους, οι οποίοι τουλάχιστον σε εµάς στην 

διεύθυνση κατεβαίνουν κάτω χωρίς να τους ειδοποιήσουµε. Που φαντάζοµαι 

αυτό θα το κάνουν και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Έτσι; Και µόνοι τους έχουν 

έρθει. ∆εν χρειάζεται να πω τα ονόµατα. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ. Σε ότι 

αφορά τώρα τα υλικά που λέει, επειδή είναι κοινός ο διαγωνισµός, πράγµατι 

συµφωνώ µε το Γιάννη εδώ τον Αντιπρόεδρο, έχουν κοπεί, όµως εµείς σαν 

∆ιεύθυνση φροντίζουµε επειδή το αντισηπτικό είναι δύσκολο και ίσως 

ακριβότερο, δεν ξέρω τώρα και την τιµή του πόσο µπορεί να είναι, το µεγάλο, 

εµείς φροντίζουµε σαν ∆ιεύθυνση να έχουµε οινόπνευµα. Παίρνουµε µπλε 

οινόπνευµα, νοµίζω ότι καλύπτει και όταν κάνουν υπηρεσιακά οι τοµείς να 

δίνουµε οινόπνευµα για να είµαστε και καλυµµένοι. Η ∆ιεύθυνση ανθρώπινου 

∆υναµικού την προηγούµενη χρονιά έστειλε σε όλους µας φαρµακείο µε 

διάφορα είδη µέσα, πονστάν κ.λπ. τέλος πάντων, τα είδη πρώτης ανάγκης, 

βαµβάκι, εντάξει εγώ τουλάχιστον στο τµήµα µου φροντίζω αυτά που έχω να τα 

χειριζόµαστε µε φειδώ που λένε. Τώρα από εκεί και πέρα γιατρό εργασίας και 

εµείς έχουµε κάτω. Έρχεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν καλύπτει όλες τις 

βάρδιες. Το βράδυ οι βάρδιες σε εµάς, είναι το γραφείο κίνησης και δύο-τρεις 

οδηγοί που θα βγουν µετά τις δώδεκα η ώρα. Που πιστεύω ότι το πρωί που 

έρχεται ο γιατρός εργασίας τον έχει καλύψει, γιατί εκείνη την ώρα σχολάει. Σε 

εσάς δεν νοµίζω ότι χρειάζεται σε όλες τις βάρδιες γιατρός εργασίας. Στη δική 

σας τη διεύθυνση. Η διεύθυνση που έχει το πρόβληµα µε τις βάρδιες είναι η 

Καθαριότητα και το Μηχανολογικό. 

Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί ερχόµενος το πρωί έχει καλύψει τη νύχτα. Και ας µε 

διορθώσει εδώ. Μπορεί να έρχεται µια φορά το µήνα. Ξέρω όµως ότι έρχεται ο 
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άνθρωπος και παλαιότερα ερχόταν µάλιστα και στο γραφείο µου µέσα, έχουµε 

και φάκελο ο καθένας ιατρικό, έτσι, επειδή είναι η διεύθυνση και είναι 

σοβαρότερη ίσως και από τους παιδικούς σταθµούς. Τώρα για την καθαριότητα 

το άνοιγµα χώρου κ.λπ. φροντίζουµε να το κάνουµε και από µόνοι µας κάποια 

πράγµατα. Να καθαρίζουµε τα γραφεία µας ό,τι µπορούµε. Καθαρίστριες µέσα 

στη διεύθυνση υπάρχουν στη Ρετζίνα. ∆υστυχώς όµως µπαίνει η κοπέλα το 

πρωί στις οκτώ και στις δέκα η ώρα µέσα γίνεται πανικός. Όταν εγώ η ίδια 

προσωπικά δεν προσέξω την ατοµική µου υγιεινή, δεν µου φταίει η καθαρίστρια. 

∆εν µου φταίει ο Γιάννης ο Καλογερόγιαννης για το ότι έστειλε καθαρίστρια το 

πρωί και καθάρισε και σε µια ώρα ο χώρος είναι χάλια. Θα πρέπει και εµείς οι 

ίδιοι να προσέξουµε. Τώρα σε ότι αφορά τα γραφεία και τους χώρους, 

παράδειγµα όπως είπε το ταµείο, ας πούµε, το να το σπάσουµε, δηλαδή είναι 

έξι πρέπει ... δέκα που να τους πάει; ∆εν υπάρχουν χρήµατα. Να πληρώσουµε 

ενοίκια. Ήρθαµε κάτω και µαζευτήκαµε και έχει πέσει και η οδοποιία σε εµάς. 

Και αντιµετωπίζουµε και σοβαρό πρόβληµα χώρου µε τους κάδους εµείς. 

Έχουµε άλλο θέµα. Λοιπόν από εκεί και πέρα κάποια πράγµατα... να µιλήσουµε 

και µε το Γενικό, ο Πρόεδρος από εδώ, αλλά νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές θα 

πρέπει να παλεύουµε και µόνοι µας την ασφάλεια και την υγιεινή του χώρου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι είµαστε... να πω κάτι. Όλοι είµαστε, δεν έχουµε επί της 

ουσίας, η πρόταση της κα Αργυροπούλου είναι σωστή. Απλώς τώρα µπήκαµε 

και έχουµε και λέµε διάφορα παραδείγµατα και... επί της ουσίας η πρόταση της 

κα Αργυροπούλου, από ό,τι έχω καταλάβει είναι να εφιστήσουµε την προσοχή 

στην ∆ηµοτική Αρχή να έρχεται πιο συχνά στους παιδικούς σταθµούς αντί µια 

φορά το µήνα να έρχεται, ας το ζητήσουµε εµείς να έρχεται τρεις για να πάρουµε 

το δύο. Από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα να εφιστήσουµε την προσοχή στην 

υγιεινή των ορόφων και ας κοιτάξει τον Προϋπολογισµό του ή τί να κάνει να είναι 

λίγο καλύτερος, δεν ξέρω το πώς θα το συµµαζέψουν, εµείς θα εφιστήσουµε την 

προσοχή. Αυτό δεν ζητάµε; Πολύ ωραία. Για αυτό λέω... για αυτό είπα... να πα... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο κ. ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό κα Αργυροπούλου και κα Κοντογιάννη. Ένα 

λεπτουδάκι, ένα λεπτουδάκι. Για αυτό είπα να πάµε επί της ουσίας και να µην 

πλατειάζουµε τη συζήτηση. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι είµαστε, όλοι είµαστε υπέρ, υπέρ. Τώρα... 

ΑΡΥΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να είµαστε και λίγο ρεαλιστές. Ας ζητήσουµε αυτά που µπορούµε 

να ζητήσουµε, να εφιστήσουµε την προσοχή ότι πρέπει να παίρνει περισσότερα, 

τέτοια πώς τα λένε... 

ΑΡΥΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αντισηπτικά, απορρυπαντικά... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο αυτά τα είδη υγιεινής που πρέπει να παίρνει το αρµόδιο 

τµήµα, ότι πρέπει να πάρουµε και κάποιους εργάτες ή εργάτριες ή εργατικό – 

υπαλληλικό προσωπικό και ας µεριµνήσει, εµείς θα τα ζητήσουµε όλα αυτά, άρα 

επί της ουσίας, για να τελειώνουµε λίγο τα θέµατα, να µιλήσει λόγο η κα 

Κοντογιάννη, µετά η κα Αργυροπούλου, ο κ. Καλογερόγιαννης και µετά να πάµε 

για ψήφιση του θέµατος. Κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε να σου πω και κάτι. Ο γιατρός εργασίας έρχεται µια 

φορά, παράδειγµα πάνω στο Γενικό. Μια φορά το µήνα. Εµείς θα του πούµε να 

έρθει δύο και τρείς. ∆εν το συζητάµε είναι παιδιά. Το θέµα είναι ότι εδώ δεν 

κλείνει και ο Προϋπολογισµός. Είναι και θέµα χρηµάτων στη µέση σε κάποια 

πράγµατα. Θα πρέπει έτσι ωµά και ρεαλιστικά να δούµε και αυτό... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έκλεισε, ο Προϋπολογισµός, έχει κλείσει... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το ζήτηµα είναι για τώρα ένα µήνα, ας πούµε, άντε 

δύο, ας πούµε, που θα κρατήσει αυτό πράγµα έτσι; Και του χρόνου πάλι τους 

µήνες αιχµής και ο κ. Καλογερόγιαννης µίλησε πάρα πολύ σωστά και φάνηκε η 

αναγκαιότητα στο, κάποια στιγµή και µαζί µε αυτό µπορεί να γίνει να ζητήσουµε 

περισσότερο προσωπικό καθαριότητας. Γιατί τώρα δύο γυναίκες, που από τις 

δύο µόνο η µία δουλεύει σε εννέα ορόφους είναι, δηλαδή, απαράδεκτο αυτό το 

πράγµα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα πέντε κτίρια... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχε το λόγο ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ αυτό που λέµε και συζητάµε για τα είδη υγιεινής και 

αυτά είναι σωστά. Τώρα το αντισηπτικό πρέπει, ας πούµε, οι υπάλληλοι να είναι 

πιο συχνά και τα χέρια τους, λόγω του γραφείου. Μπορούµε να κάνουµε µια 

πρόταση έτσι να βάλουµε που είναι έξι, δώδεκα τουαλέτες στο ∆ήµο, εδώ στο 

κτίριο ή και στα άλλα τα γραφεία, στα άλλα κτίρια µπορεί να έχουν οι άνθρωποι. 

Να κάνουµε µια πρόταση να βάλουµε στις τουαλέτες αντισηπτικό και αν δεν 

µπορεί ο ∆ήµαρχος, ξέρω εγώ, να το κάνουµε σαν Σύλλογος, να βάλουµε 

σταθερά στις τουαλέτες µέσα, δεν είναι πολλά τα λεφτά, να βάλουµε σταθερό 

που είναι και να µπαίνει να πατάει το κουµπάκι και να βάζει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει εάν δεν... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία να πάµε λίγο στην ψήφιση της πρότασης της κα 

Αργυροπούλου, πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε οµόφωνα να γνωστοποιήσουµε 

τα προβλήµατα και να έρχεται πιο συχνά στους παιδικούς σταθµούς και να 

δούµε από όλα αυτά που θα ζητήσουµε το τί θα πάρουµε. Ας το ζητήσουµε 

εµείς, γιατί άµα τους υπενθυµίζεις τα λάθη τους και τα προβλήµατά τους 

µπορούν να διορθωθούν, να διορθώνεται η εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή. Άρα 

ψηφίζεται οµόφωνα.  

Ψηφίστηκε το 4ο Θέµα οµόφωνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο θέµα πέντε. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για την πληρωµή του Λογιστή, όσον αφορά  την χρονική 

περίοδο της προηγούµενης ∆ιοικούσας αρχής 

από Ιούλιο έως Σεπτέµβριος του 2015. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι, θα µας κάνει µια ενηµέρωση ο Ταµίας του Συλλόγου ο κ. 

Καραµολέγκος. Σας ακούµε κ. Καραµολέγκο. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν σχετικά µε την πληρωµή του λογιστή, την περίοδο 

Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο του 2015, λοιπόν ο συγκεκριµένος λογιστής 

ζήταγε και τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο τα οποία δεν του έχουµε πληρώσει. Είχαν 

περαστεί µέσα στο βιβλίο. Εµείς λέµε δεν ξέρουµε τίποτα. Εγώ, λέει, εµείς δεν 

ξέρουµε τίποτα, του απαντήσαµε. Και µάλιστα του ζητήσαµε τους κωδικούς για 

να κάνουµε µόνοι µας τις κινήσεις. Η δήλωση της εφορείας να γίνει και όλα τα 

υπόλοιπα. ∆εν νοµίζω ότι έχουµε τον κ. τάδε γιατί από ό,τι αποδείχτηκε δεν ήταν 

και πάρα πολύ σωστός. Του δώσαµε 221,00€ και κάτι ψιλά, 60 κάτι τόσο το 

µήνα, µέχρι και το Σεπτέµβριο και τελειώσαµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι ενηµέρωση ήταν. Κάτι άλλο να σας πω για το θέµα. Να 

συµπληρώσω κάτι εγώ. Αυτό που λέει τώρα, που κάνει την ενηµέρωση ο κ. 

Καραµολέγκος, ο ταµίας του Συλλόγου, είχαµε πάρει µια απόφαση τότε στις 

αρχές εδώ, θα τη θυµόσαστε όλοι, ότι κάποια πράγµατα επειδή ήταν να πούµε, 

πηγαίναµε για εκλογές και δεν µπορούσα και έγιναν τα κάπιταλ κοντρόλς είχαν 

µείνει πίσω και είχαµε βάλει τον Ταµία του Συλλόγου, απλώς δεν είχε βγει. 

Υπάρχει απόφαση για αυτό το πράγµα και του δώσαµε για τους τρεις 

τελευταίους µήνες, για τους άλλους τρεις που ζήταγε πιο πριν που έγινε εχθές 

αυτό το συµβάν, εµείς το είχαµε δει περασµένο στο βιβλίο από εκεί και πέρα τα 

είχε πάρει τα λεφτά γιατί η ∆ιοικούσα Επιτροπή, η κα Καψοκώλη, µας είχε πει 

ότι ήταν τρεις µήνες το υπόλοιπό του. Αυτό του αποδώσαµε κιόλας. Για τους 

τρεις µήνες. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο λογιστής ήταν αυτός που ήταν στη Γενική Συνέλευση και 

είπε για τα χρήµατα του Συλλόγου κ.λπ. Εµείς δεν έχουµε βάλει τέτοιο λογιστή; 

Όχι. ∆εν έχουµε πάρει απόφαση. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ...  Απλώς τηρούµε τα βιβλία µόνοι µας και βγάζουµε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μια ενηµέρωση στα γρήγορα µε τον ορκωτό 

λογιστή, κάτι άλλο να σας πω λίγο. Εντάξει, τελειώνουµε, πιστεύω ότι πριν φύγει 

ο Μάρτης έχουµε τελειώσει γιατί έρχονται κάθε Σάββατο ή κάθε απόγευµα όχι 

κάθε µέρα, µια φορά την εβδοµάδα έρχονται γιατί πηγαίνουν και αλλού. Όσο και 

να τους έχουµε πιέσει, εν τω µεταξύ είναι και χρονοβόρα η διαδικασία γιατί 



 

 

27 

 

ζητάει εξτρά από την τράπεζα, πρέπει να φτιάξουµε χαρτί, να το υπογράψουµε, 

να πάµε στην τράπεζα, να τα βγάλει η τράπεζα, ζητάει από το 1991, µας έδωσε 

την τελευταία δεκαετία, γιατί ήταν πρώην Εµπορική, µετά έγινε, η, όχι, ήταν Χίος 

Bank, έγινε µετά Εµπορική, µετά έχει γίνει Alpha, είναι χρονοβόρα η διαδικασία. 

Εγώ αυτό που θέλω να πω, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω, για αυτό πήρα, το 

βιβλίο του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του 2014 δεν έχει υπάρξει καµία κίνηση, στο 

βιβλίο µιλάω εγώ. Ξέρετε όταν µπαίνουν λεφτά κάθε µήνα κόβεται ένα 

διπλότυπο είσπραξης, ένα γραµµάτιο µάλλον, ένα γραµµάτιο είσπραξης, που 

αντιστοιχεί το, 2014 και το 2015, µέχρι τότε που αναλάβαµε εµείς, στο βιβλίο το 

ξανατονίζω του Ταµείου Αλληλοβοηθείας δεν υπάρχει ούτε µία κίνηση. Είναι 

µόνο ότι έµπαιναν τα λεφτά µε το εξτρά της τράπεζας. Στο βιβλίο δεν γράφεται 

τίποτα. Λεφτά έµπαιναν όµως. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν έβγαιναν... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έβγαιναν γιατί απαγορευόταν να βγουν. Εγώ σας λέω ότι δεν 

είναι ενηµερωµένο το βιβλίο. Για να γίνει και αντιστοίχιση. Τίποτα άλλο. Τον 

λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Για το λογιστή θα ήθελα να πω ότι γίνεται µια εξοικονόµηση 

κάποιων πόρων, κάνει µια επισταµένη και εξονυχιστική και πολύ καλή δουλειά ο 

Ταµίας µας  

δεν χρειάζεται να έχουµε λογιστή και θα σας πω ότι εξοικονόµηση από το 

λογιστή είναι γύρω στα 800,00€ ετησίως και παραπάνω. Παραπάνω. Και αυτά 

πιστεύω ότι µπορούµε να τα δώσουµε όπως κάναµε κάποιες ενέργειες µε τα 

βραβεία των παιδιών, την βράβευση των παιδιών κ.λπ. Να φύγουµε από αυτό 

και να πάµε στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Είναι ένα φλέγον θέµα, περιµένουµε 

να βγει το πόρισµα από τον ορκωτό λογιστή ... στοιχεία, ευτυχώς που έχουµε 

τον ∆ηµήτρη στη µισθοδοσία και µπορεί να βγάλει πράγµατα ... εδώ πέρα µόλις 

βγει το πόρισµα, θα πάµε σε Γενική Συνέλευση. Με τον ... του Συλλόγου και θα 

πάµε σε Γενική Συνέλευση, να αποφασίσουν οι εργαζόµενοι µα ... πιέζουµε να 

βγει όσο γίνεται πιο γρήγορα, πιέζουµε, δηλαδή φτάνει στο τέλος του. Και 

πιστεύω, ευελπιστώ, πιστεύω ότι αυτή η Γενική Συνέλευση που θα έλθει θα 

µπορούµε να συζητήσουµε και τα φλέγοντα θέµατα του ασφαλιστικού µας και 

όλα αυτά, δηλαδή πιστεύω να συµπέσουν. Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πηγαίνουµε ... Θέµα έκτο. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου 626/23-02-

2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 310,79€. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου 

της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων συνολικού ποσού 310,79€. 

Είναι η εταιρεία που δίνουµε, να πούµε, τα πρακτικά που τα έχετε πλέον το κάθε 

ένα µέλος, το κάθε ένα µέλος παίρνει και τα πρακτικά για να τα έχει... τα έχετε 

πάρει όλοι, έτσι δεν είναι; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία. Το λόγο έχει ο Ταµίας του Συλλόγου, ο κ. 

Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Θέλω να σας ενηµερώσω πως έχουµε ένα τιµολόγιο της 

Clever Media για τρεις συνεδριάσεις της 8/12, 14/1, και 1/2, συνολικού ποσού 

310,79€ και νοµίζω πως πρέπει αυτό να το πληρώσουµε για να το 

προχωρήσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα η απόφαση. Πηγαίνουµε θέµα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως, το λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα πρακτικά εδώ πέρα που έχουµε, καλό είναι πίσω, ενώ 

µπροστά, ας πούµε, γράφετε θέµατα ηµερήσιας διάταξης, πίσω να γράφουµε 

και τί αποφάσεις έχουµε πάρει. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Φαίνονται όλα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι δεν γράφονται... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναφέρονται όλα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γράφεται µόνο, από ό,τι βλέπω και στα άλλα που είδα, 

γράφονται οι διάλογοι που έχουµε µεταξύ µας ...  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα για αυτό σας είπα και την πρώτη φορά να είσαστε προσεκτικοί 

για να µπορούµε να ακουγόµαστε, τότε γινόταν µε άλλα µικρόφωνα µε το ένα το 

µικρό... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί σε κάθε θέµα ψηφίστηκε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε, ακούτε λίγο τη διαδικασία. Στέλνει, να πούµε, η Clever 

Media τα πρακτικά στον υπολογιστή. Αυτά που έχει καταγράψει µε τότε µε το 

άλλο το µικρόφωνο. Και γράφει ανώνυµος τάδε τί είπε. Σπάµε το κεφάλι µας 

εγώ, η ∆ήµητρα και ο κ. Κούβαρης, ο Γραµµατέας, και συνδυάζουµε το τί είπε 

και το άλλο. Αφού το ρετουσάρουµε όλο αυτό, το στέλνουµε, διάλογοι δεν 

µπορεί να αλλάξει τίποτα, απλώς προσπαθώ τώρα να καταλάβω το θέµα αυτό, 

ποιός µίλησε; Για αυτό σας λέω ότι πρέπει να κάνουµε ησυχία, να λέει το 

επώνυµό του ο καθένας και την απόφαση να είναι, για να φαίνεται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι απλώς...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορεί να γίνουν στην αρχή, γίνονται µετά στο κάθε ένα µέσα 

που διαβάζεται. Το αναφέρει το κάθε ένα. Προχωράµε.  

Ψηφίστηκε το 6ο Θέµα οµόφωνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο 8ο Θέµα. Το 7ο Θέµα το πηδάµε γιατί έχει µια 

υποχρέωση επείγουσα ο κ. Κούβαρης. 

 

8ο Θέµα 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή και εγγραφή µελών στον 

Σύλλογο. 

 

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

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Υπάρχουν συνάδελφοι και συναδέλφισσες οι οποίες διαγράφονται 

από τον Σύλλογο και συνάδελφοι και συναδέλφισσες που εγγράφονται στον 

Σύλλογο. Οι διαγραφές είναι η ∆ηµητριάδου Αντωνία, Βίρλη. Μαρία, Σαρµαζίδου 

Παρθένα και οι εγγραφές είναι Κρητσιώτη Ευγενία, ο Γαλάνης Μιχάλης, 

Ορφανού Φανή, Χαριτίδης Θεόδωρος, Κατρής Ευάγγελος και Τσιλίγκας 

Τρύφων. Εγκρίνεται; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. Να κάνω µια διευκρίνηση για τον Γαλάνη 

Μιχάλη ήταν εδώ γραµµένος δεν είχε διαγραφεί ποτέ αλλά δεν φαινόταν επάνω 

στα χαρτιά που είχε ο κ. Καραµολέγκας και έτσι χρειάστηκε πάλι να τον 

ξαναγράψουµε. Ήδη στο βιβλίο εγγραφών των µελών υπάρχει. Πάµε στο 7ο 

Θέµα να τελειώσει ο κ. Καραµολέγκος. 

Ψηφίστηκε το 8ο Θέµα οµόφωνα.  

 

7ο Θέµα 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά 5000 γραπτών 

µηνυµάτων, προκειµένου να ενηµερώνονται τα µέλη του Συλλόγου, 

συνολικής αξίας 210,00€ (σύµφωνα µε την προσφορά που µας έχουν 

αποστείλει). 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λίγο να τελειώσω την τοποθέτησή µου, Είχαµε µε απόφαση πριν 

κάτι µήνες, δεν θυµάµαι τώρα, είχαµε αγοράσει µηνύµατα 5.000 έχουν µείνει 

καµιά σαρανταριά µηνύµατα, τα οποία τότε τα είχαµε πάρει 250,00€ συν Φ.Π.Σ. 

Τώρα είναι 210,00€ µε Φ.Π.Α. Είναι πολύ καλύτερη προσφορά αυτή.  

Τον λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουµε µια προσφορά από την Technikom όσον αφορά τα 

5.000 µηνύµατα την οποία µπορείτε να την δείτε όλοι σας ή µπορεί να την έχετε 

δει κιόλας. Νοµίζω πως είναι µια αρκετά συµφέρουσα προσφορά και προτείνω 

να προχωρήσουµε. 

Ψηφίστηκε το 7ο Θέµα οµόφωνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα.  Πάµε στο 9ο Θέµα. 

 

9ο Θέµα 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση ηµερήσιας 

εκπαιδευτικής εκδροµής για τα µέλη του Συλλόγου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ και περιµένετε λιγάκι να σας πω και πως το 

έχω γράψει. ... Θα το αποφασίσουµε µόνοι µας. Εγώ τί προτείνω, τί προτείνω. 
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Γιατί έψαξα τον τελευταίο τον καιρό, εγώ είµαι υπέρ να κάνουµε πράγµατα στα 

µέλη του Συλλόγου µας. Όσο µπορούµε γιατί πέρα από αυτό που ζούµε, µε την 

πίεση την οικονοµική, πρέπει λίγο να, όχι να ξεδίνουµε, να αποφορτιζόµαστε. 

Και τί λέω εγώ; Ότι πρέπει να κάνουµε µια εκδήλωση, µια εκπαιδευτική εκδροµή 

η οποία θα συνδυάζει την ψυχαγωγία και την επιµόρφωση. Σε ένα από τα 

πολλά αρχαιολογικά µέρη που διαθέτει η Ελλάδα. Το κόστος µετακίνησης να το 

κάνει, να καλυφθεί από το Σύλλογο, καθώς και αν χρειάζεται και ξεναγός, γιατί 

άµα θα πάµε σε ένα αρχαιολογικό χώρο... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα, ένα... και τον ξεναγό, καθώς και το κόστος των συνοδών των 

µελών µας, δηλαδή δεν µπορείς να του πεις του άλλου, ξέρεις κάτι σου καλύπτω 

µόνο εσένα, το παιδί σου δεν θα το καλύψω. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ή το σύζυγό σου. Θα τα καλύψουµε όλα αυτά, λέω εγώ. Καθώς, 

και δεν ...  στην εισήγησή µου. Επειδή χάσαµε λίγο τώρα τις ηµέρες σε... εγώ 

έλεγα να κάνουµε και ένα τραπέζι προς τα µέλη του Συλλόγου µας. Τώρα σας 

ακούω εγώ, αυτή είναι η εισήγησή µου, η εισήγησή µου ήταν µόνο για την 

εκδήλωση, την εκπαιδευτική εκδροµή, µπορεί να πάµε στην Ολυµπία, µπορεί να 

πάµε στους ∆ελφούς, όπως είπε ο Γιώργος, µπορεί να πάµε στο Μυστρά, 

µπορεί να πάµε στο Ναύπλιο, µπορεί να πάµε στην Επίδαυρο, µπορεί να 

πάµε... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας πήγα... και να βάλουµε και το Ρουφουνά να µας κάνει µε τη 

βάρκα, έ; Μπράβο. Μπορεί να πάµε σε πολλά πράγµατα. Εγώ δεν γράφω το 

µέρος, ούτε κάποια εταιρεία, τις εταιρείες θα τις βρούµε. Πιο ωραία... και πιο 

πριν στην Αρεόπολη.  Α, µπράβο. Εκεί να δεις τί γίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλετε να πάµε 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη; 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα, λοιπόν, να βγάλουµε... συµφωνούµε πρώτα από όλα για την 

εκδροµή; Να πάµε και µε το κόστος να καλυφθεί; Μονοήµερη! Και το κόστος να 

καλυφθεί, καθώς και των συνοδών από το Σύλλογο; Συµφωνούµε οµόφωνα. 

Ωραία, το λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορούµε να πάρουµε και άλλα πρόσωπα; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Στους συνοδούς θεωρώ, επειδή κάποιος µπορεί να φέρει 

ξέρω εγώ µια φίλη του κάτι, γιατί να το πληρώσει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος να 

πληρώσει στα µέλη και όποιος φέρει συνοδό, συγγενή να το πληρώσει ο ίδιος. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Α, εκτός παιδί ή γυναίκα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα να το συµφωνήσουµε από τώρα. Άρα τα µέλη του, καθώς και 

συγγενή πρώτου βαθµού. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε. Πολύ ωραία. Έχετε 

κάποια πρόταση για κάποιο µέρος; Το οποίο µπορεί να συνδυάσει πέρα από το 

αρχαιολογικό να µπορούµε µετά να πάµε να καθίσουµε κάπου, βεβαίως 

µπορούµε να πάµε όπου θέλετε, αν το συµφωνήσουµε. Το λόγο η κα 

Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε να πω κάτι άλλο. Τώρα αν εγώ, εντάξει, εγώ, εσείς 

έχουµε από ένα παιδί ή δύο παιδιά. Για το αν κάποιος έλθει εδώ και έχει 

τέσσερα παιδιά και η γυναίκα του πέντε και τους πέντε; Μήπως πρέπει να 

υπάρξει µια δικλείδα... εντάξει, εντάξει. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μια φορά θα είναι. ∆εν πειράζει µια φορά είναι! Εγώ λέω, αφού 

συµφωνούµε να γίνει αυτό, αν µπορούµε να βρούµε κάποιο µέρος ή να 

στείλουµε σε αυτά, τα πώς τα λένε ταξιδιωτικά γραφεία, να µας πουν τί 

προσφορές υπάρχουν σύµφωνα µε τα µέρη τα αρχαιολογικά, εγώ λέω µια που 

είµαστε τώρα και εδώ γιατί µετά θα ξανακάνουµε πάλι τον Απρίλιο εκτός και αν 

γίνει κάποιο έκτακτο γεγονός, που θα γίνει δεν υπάρχει, όλο έκτακτα γεγονότα 

είναι η Ελλάδα, να πάρουµε µια απόφαση να κάνουµε και ένα τραπέζι, τώρα το 
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που θα το κάνουµε, τί θα το κάνουµε θα το διερευνήσουν όλοι. Εγώ είχα κάνει 

κάποιες κρούσεις, αλλά δεν είχα, εκεί στον Άγιο ∆ιονύση από πίσω είχα πάει, 

δεν το κυνήγησα µετά το άφησα για να είµαι ειλικρινής, γιατί είναι κλειστά αυτά, 

πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο, να κλείνεις ραντεβού, να έρθουν εκεί, δεν ξέρω 

συµφωνείτε και για το τραπέζι; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ας δούµε πρώτα για την εκδροµή... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία πάµε πρώτα για την εκδροµή. Συµφωνούµε οµόφωνα 

είπαµε όλοι. Ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, η κα Αργυροπούλου. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άνοιξέ το µία. Υπάρχει λόγος, όλα να καταγράφονται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Που είχαµε πάει εκδροµή µε το σχολείο στην Επίδαυρο. 

Μας είχαν κλείσει µετά, δηλαδή µέσα στην τιµή του πούλµαν ήταν και ένα γεύµα 

σε ένα κέντρο εκεί πέρα. ∆ηλαδή µπορούµε αυτό το γεύµα που λέµε, σε κάποιο 

κέντρο εδώ πέρα στην Αττική να το συνδυάσουµε στην εκδροµή. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα δεν θυµάµαι και εγώ πόσο. Ήταν στο Γυµνάσιο, τώρα 

είναι Λύκειο ο γιός µου, ας πούµε. ∆εν το θυµάµαι ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ. Κούβαρης λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κάτι τέτοιο. Εν τω µεταξύ ... που αυτή διορ... είναι στην 

Πρόνοια τέλος πάντων, κοινωνικές υπηρεσίες και διοργανώνει εκδροµές µε τα 

ΚΑΠΗ και ιστορίες, θα τη ρωτήσω, γιατί αυτή είναι πολλά χρόνια και είναι πολύ 

έµπειρη. Μπορεί να µας πει δηλαδή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Προχωράµε στο... εµείς κάτι άλλο να 

πω. Αυτό, σε αυτό το θέµα, δηλαδή θα το βάλουµε αυτό που είπε τώρα η 

Βούλα, έχει απόλυτο δίκαιο. Θα του πούµε και µια τιµή, γιατί αυτοί όλοι 

συνεργάζονται µε κάποια κέντρα, δεν υπάρχει πε... και καλύτερη. Για να φάει και 

ο οδηγός τσάµπα ...  Τέλος πάντων. Θα του πούµε και µια τιµή και µε αυτό 
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µέσα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι άλλη τιµή αν θα µαζευτούµε 100 άτοµα και 

άλλη τιµή αν θα µαζευτούµε 300. Συµφωνούµε οµόφωνα. 

Ψηφίστηκε το 9ο Θέµα οµόφωνα.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆ 

Mεταφορά λογαριασµού ταµείου αλληλοβοήθειας στο υποκατάστηµα της 

Alpha bank στο Πασαλιµάνι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήνουµε το θέµα 10 για να πάµε για να σας κάνω µια 

ενηµέρωση και µάλλον για να πάρουµε και απόφαση όχι µόνο ενηµέρωση. 

Ένα εκτός ηµερήσιας, το οποίο, κοιτάτε έχουµε δύο λογαριασµούς. Έναν για το 

Ταµείο του Συλλόγου και έναν για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, που όλοι 

γνωρίζουµε. Είναι στην ίδια τράπεζα. Alpha Bank. Το Ταµείο του Συλλόγου 

βρίσκεται, να πούµε, στο Πασαλιµάνι. Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας που είναι και 

αυτό στην Alpha Bank είναι στη Μακράς Στοάς απέναντι από τη Μητρόπολη. 

Από κάτω στην Εθνικής Αντιστάσεως έχει το µεγάλο της Alpha Bank. Της 

Μακράς Στοάς φεύγει από εκεί. Κλείνει. Και θα πάει στο από κάτω της Alpha 

Bank. Και αυτός ο λογαριασµός όλοι οι λογαριασµοί που είναι στη Μακράς 

Στοάς φεύγουν και πάνω από κάτω που είναι στην Εθνικής Αντιστάσεως, στο 

µεγάλο της Alpha Bank. Μας είπε ο διευθυντής εδώ ότι µπορούµε να κάνουµε 

µε αυτό εδώ µε µια ότι παρακαλούµε, τί λέει; Παρακαλούµε ο λογαριασµός τάδε, 

τάδε, που διατηρούµε στο υποκατάστηµά σας της Μακράς Στοάς να µεταφερθεί 

στο κατάστηµα της Alpha στο Πασαλιµάνι. Για να τα έχουµε και τα δύο για να 

µπορούµε να µιλάµε µε τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί άλλα πάµε και λέµε από 

εδώ, άλλα λέµε από εκεί. Συµφωνούµε να µεταφερθεί ο λογαριασµός από τη µία 

Alpha Bank στην άλλη που είναι και ο άλλος; Ωραία.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι ενιαίος, δύο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ύο. Παραµένουν δύο. Το αναφέρω. Αυτό αν θέλετε, πάρτε το, 

βγάλτε φωτοτυπία, να το δείτε ότι παραµένουν. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Οµόφωνα η απόφαση. Οπότε το υπογράφω. 

Συµφωνούµε οµόφωνα για το εκτός ηµερησίας θέµα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Θέµα, τώρα πάµε στο τελευταίο θέµα. Α, θέµα δέκατο. 

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Ενηµέρωση  για την αποστολή στεφάνου στην κηδεία της συζύγου του 

συναδέλφου µας στο Πέραµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό στείλαµε ένα στεφάνι, η κα Βούλα θα το ξέρει που ήταν και 

στο Πέραµα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήταν συνάδελφός µας, όλοι το γνωρίζετε µέσω τηλεόρασης, µέσω 

τηλεόρασης ότι έγινε, του κ. Πολυµενάκου Ηλία η σύζυγος,  που έχασε τη ζωή 

της από αυτό το τραγικό συµβάν µε τη χύτρα ταχύτητος, που εκτοξεύτηκε και 

της πήρε το κεφάλι και στείλαµε  ένα στεφάνι για την κηδεία της συζύγου. 

Εντάξει; Συµφωνούµε;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν έχουµε τελειώσει. ∆ύο ερωτήσεις να κάνω... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό. Το ένα είναι σε σχέση µε το σάϊτ του Συλλόγου, 

αν το φτιάξαµε και αν µπορούµε να στέλνουµε και κάποιες ανακοινώσεις δικές 

µας σαν παράταξη, να τις βάζουµε και το άλλο είναι, είχαµε πάρει απόφαση, για 

αυτό είπα από προηγουµένως εδώ πέρα ότι δεν γράφονται οι αποφάσεις που 

παίρνουµε, σε σχέση µε τις καθαρίστριες και µε το γάλα που είχαµε πει ότι να 

φτιάξει ο Κούβαρης, ο Γραµµατέας ... το είπα και την προηγούµενη φορά και 

µου είπε θα το φτιάξω. ∆εν έχει φτιάξει τίποτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε για το πρώτο... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δηλαδή παίρνουµε κάποιες αποφάσεις, τελικά 

υλοποιούνται αυτά τα πράγµατα; Έτσι δεν είναι; 



 

 

36 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ σωστά. ∆εν µπορώ να σας απαντήσω για το δεύτερο 

σκέλος της ερώτησής σας, για το γάλα δεν µπορώ να σας απαντήσω. Θα σας 

απαντήσω για το πρώτο. Βρισκόµαστε στη διαδικασία, φτιάχνεται η σελίδα, έχει 

επικοινωνία συνέχεια ο κ. Ζαγκλής, αλλά µέχρι να στηθεί, γιατί είναι βοη... είναι, 

θα τη δείτε, είναι πολύπλοκη γιατί έχει νοµοθεσία, οπωσδήποτε θα ανεβάζετε τις 

ανακοινώσεις µέσα εκεί, γιατί περιλαµβάνεται ήδη, του έχουµε δώσει ότι είναι η 

∆ΑΣ-ΟΤΑ περιλαµβάνει αυτούς, φτιάχνεται αυτό, θέλει ένα χρονικό διάστηµα. 

Φτιάχνεται, αυτό είναι προς την υλοποίηση. Το άλλο να ο κ. Κούβαρης.  

Ψηφίστηκε το 10ο Θέµα οµόφωνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση, όπως λέει και ο κ. Φερεντίνος. 
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