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ΓΑΛΑΝΗΣ: Σήμερα 21/06 σας έχω καλέσει για τη συγκρότηση του Προεδρείου, 

σύμφωνα με το Άρθρο 28 που αναφέρει τα εκλεγμένα μέρη του Δ.Σ. συγκροτούνται 

σε Σώμα μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ύστερα 

από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης στον συνδυασμό που πλειοψήφησε.  

Και σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παράγραφος 4, με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο 

πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο αναπληρωτής γραμματέας, ο ταμίας 

και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.  

Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να συγκροτηθεί το Δ.Σ.. 

Πάμε για την πρόταση ποιος θέλει να προταθεί για πρόεδρος. Τον λόγο έχει ο κ. 

Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ στους συναδέλφους που επανεκλέγηκαν 

και στους νέους συναδέλφους που εκλεγήκαν, ανεξαρτήτως παρατάξεων καλή 

δύναμη, καλή πορεία, και καλό συνδικαλιστικό αγώνα.  

Κυρίες και κύριοι, έχω να προτείνω για πρόεδρο του Σωματείου μας τον κ. Κώστα 

Γαλάνη. Ευχαριστώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τη δέχομαι την πρόταση και πάμε για ψηφοφορία. Υπάρχει άλλη 

πρόταση; Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς θα κάνουμε πρόταση σαν ΔΑΣ. Εσείς ως ενωτική κίνηση 

συγκεντρωμένα για όλες τις θέσεις δεν έχετε κάποια πρόταση; Για να την πούμε 

ολοκληρωμένα, κάποιος, εσύ, που είσαι εκπρόσωπος, επικεφαλής, θα την πεις 

ολοκληρωμένα, και να πούμε και εμείς τη δική μας. Θέλετε να την πούμε πρώτα; Να 

την πείτε εσείς πρώτα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ακόμα καλύτερα είναι αυτή. Επειδή πρέπει να την γράψουμε ,να 

πηγαίνουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Πάμε για πρόεδρο. Τι προτείνετε εσείς;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς ως παράταξη, ως ΔΑΣ, όπως είναι η τακτική μας σε όλα 

τα σωματεία, είτε έχουμε την πλειοψηφία, είτε είμαστε μειοψηφία, είναι το 

αντιπροσωπευτικό αναλογικό προεδρείο. Για εδώ, λοιπόν, λέμε για πρόεδρος από 

τη δική σας παράταξη, εμείς για αντιπρόεδρος, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι 

είναι δύσκολο για τον γενικό γραμματέα, σύμφωνα των αναλογιών, οπότε εμείς 

προτείνουμε για την παράταξή μας να δοθεί ο αντιπρόεδρος και τα άλλα να τα έχετε 

εσείς. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ: Ωραία, πηγαίνουμε για ψηφοφορία για τον πρόεδρο.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να απαντήσεις καταρχήν αν δέχεστε το 

αντιπροσωπευτικό προεδρείο. Έτσι πάει. Όχι, δεν πάει στην ψηφοφορία. Δεν γίνεται 

αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ακούτε. Άρθρο 28, Παράγραφος 4. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται 

για το κάθε ένα, εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, 

αναπληρωτής γραμματέας, ο ταμίας και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ... αυτό λέει και σωστά το λέει, αλλά όμως όταν υπάρχουν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Θα έπρεπε να είχαμε συμφωνήσει πιο πριν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είναι πιο πριν. Εμείς κάνουμε εδώ πέρα τώρα 

προτάσεις. Κάνετε εσείς την πρότασή μας, εμείς κάνουμε την πρότασή μας. Δεν 

γίνεται έτσι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Και σου λέω εγώ πάμε για ψηφοφορία για τον πρόεδρο. Αν θέλετε, μην 

συμμετάσχετε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, μα δεν πάει έτσι. Γιατί μπορεί να αλλάξει εδώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Πολύ ωραία. Πάμε για ψηφοφορία του προέδρου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Διαφορετική πρόταση και πρέπει να το δεχτείτε αυτό το 

πράγμα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είναι αντιδημοκρατικό, δεν το 

καταλαβαίνεις, Κώστα; Είναι αντιδημοκρατικό. Υπάρχει μία πρόταση. Μπορεί  να 

υπήρχαν και δύο προτάσεις και τρεις προτάσεις. Πρέπει να τις βάλουμε σε 

ψηφοφορία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Οι προτάσεις θα πρέπει να έχει γίνει το Δ.Σ.. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, πριν το Δ.Σ.. Δεν ισχύουν μετά οι προτάσεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Απουσιάζει από την ψηφοφορία ο κ. Καλογερόγιαννης Γιάννης για 

προσωπικό πρόβλημα, λόγω ασθένειας. 8 πρόεδρος... πες τα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είναι 8 ψήφοι υπέρ του κ. Γαλάνη Κώστα για πρόεδρος,  ψηφοδέλτια 

άκυρα, και 1 απών που είναι του κ. Καλογερόγιαννη λόγω ασθένειας στο 

νοσοκομείο, στο χειρουργείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα να ορίσουμε ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος. Προτείνω εγώ 

για τη θέση του αντιπροέδρου τον κ. Καλογερόγιαννη Γιάννη. Υπάρχει άλλη 

πρόταση; 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς δεν συμμετέχουμε από τη στιγμή που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό το Δ.Σ., που δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας για Δ.Σ., για να είναι 

αντιπροσωπευτικό και αναλογικό, δεν συμμετέχουμε. Δεν συμμετέχουμε στην όλη 

διαδικασία γιατί είναι τελείως αντιδημοκρατικό αυτό που έγινε και εμείς θα το 

καταγγείλουμε στους εργαζόμενους. Έπρεπε να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή μας 

και το αντιπροσωπευτικό. Έτσι είναι οι διαδικασίες οι δημοκρατικές που γίνονται. Να 

μπουν και μετά να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε την πρόταση, δηλαδή, αν θα είναι 

αντιπροσωπευτικό ή όχι και μετά να μπούμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας 

κανονικά και να πάει όπως γράφει μέσα το καταστατικό. Αυτό πρώτη φορά γίνεται. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αντιδημοκρατική είναι η σκέψη σου, Σταυρούλα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου αντιδημοκρατική δεν είναι η σκέψη μου. Μιλάμε για τις 

διαδικασίες που θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έχει οριστεί πρόεδρος πλέον, τη συζήτηση και τη Διοίκηση την 

ασκεί ο πρόεδρος όπως γνωρίζετε, βάσει του καταστατικού. Ακούτε, λοιπόν, όπως 

και τα τρία προηγούμενα χρόνια, πήγαμε για ψηφοφορία σύμφωνα με τα Άρθρα του 

Καταστατικού μας. Τώρα, εσύ, αν θες να το αλλάξεις, άλλαξέ το μόνη σου.  

Για να τελειώνουμε, ποιος συμφωνεί με την πρόταση της... Πηγαίνουμε, για την 

διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου. Που είναι 8 υπέρ του κ. Καλογερόγιαννη που 

είναι ένα απών που είναι ο ίδιος για λόγους υγείας, και έχουμε αποχή της ΔΑΣ-ΟΤΑ 

από τους δύο εκπροσώπους της. 

Να απαντήσουμε λίγο πιο πριν. Το ποιο είναι δημοκρατικό και τι είναι δημοκρατικό 

το έδειξε με την ψήφο μας οι συνάδελφοί μας με τις 300 ψήφους διαφορά. Τώρα, για 

να κερδίσει τις εντυπώσεις η κα Σταυρούλα, καλή είναι η κα Αργυροπούλου, ας λέει 

ό,τι θέλει. Εμείς βαδίζουμε σύμφωνα με το καταστατικό μας και συνεχίζουμε 

σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παράγραφο 4. Για τη θέση του γραμματέα προτείνω τον 

κ. Κούβαρη Γεώργιο. Την αποδέχεται ο κ. Κούβαρης; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αποδέχομαι. Ευχαριστώ. Είναι 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ψήφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για την ψήφιση του γραμματέα δέχτηκε ο κ. Κούβαρης οκτώ 

ψήφους. Ο κ. Καλογερόγιαννης είναι απών, και η αποχή της ΔΑΣ-ΟΤΑ. 

Πηγαίνουμε για τη θέση του αναπληρωτή γραμματέα. Προτείνω για τη θέση του 

αναπληρωτή γραμματέα την κα Κοντογιάννη Δικαία. Την αποδέχεστε, κα 

Κοντογιάννη; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Την αποδέχομαι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Κοντογιάννη πήρε 8 ψήφους, ο κ. Καλογερόγιαννης είναι απών, και 

η αποχή της ΔΑΣ-ΟΤΑ με τους δύο εκπροσώπους της.  

Πηγαίνουμε τώρα για την εκλογή του ταμία. Προτείνω για την εκλογή του ταμία τον 

κ. Φερεντίνο Κωνσταντίνο. Την αποδέχεστε, κ. Φερεντίνο; Ναι. Υπάρχει κάποια 

άλλη πρόταση; Πάμε για την ψηφοφορία. Για τη θέση του ταμία ήταν με 8 ψήφους ο 

κ. Φερεντίνος, ο κ. Καλογερόγιαννης απουσιάζει λόγω υγείας, και οι δύο 

εκπρόσωποι της ΔΑΣ που δεν ψήφισαν, απέχουν. 

Πηγαίνουμε για τη θέση του υπευθύνου για τις δημόσιες σχέσεις. Προτείνω για τη 

θέση αυτή τον κ. Καπετανάκο Γιάννη. Την κάνετε δεκτή, κ. Καπετανάκο; Την κάνει 

αποδεκτή. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση; Πηγαίνουμε για ψηφοφορία. Για τη θέση 

του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων ο κ. Καπετανάκος έλαβε 7 ψήφους και υπήρχε 

και ένα λευκό. Ο κ. Καλογερόγιαννης απουσιάζει λόγω υγείας, και οι δύο 

εκπρόσωποι της ΔΑΣ-ΟΤΑ απέχουν από την ψηφοφορία. 

Λήγει η Συνεδρίαση.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δεν έχουμε αναπληρωτή δημοσίων σχέσεων; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει αναπληρωτής δημοσίων σχέσεων. Πριν λήξει η 

Συνεδρίαση, τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στους νεοεκλεγέντες στο 

Δ.Σ., και θα ήθελα να δώσω μία απάντηση προς τη  ΔΑΣ-ΟΤΑ που κατήγγειλε για 

μη δημοκρατική διαδικασία. Η μη δημοκρατική διαδικασία είναι αυτή που νοείτε 

εσείς. Τη διαδικασία τη δημοκρατική την επέλεξαν οι εργαζόμενοι του Δήμου 

Πειραιά, έβγαλαν τους εκπροσώπους της σε διαφορετικά ψηφοδέλτια και 

διαφορετικές... ψηφοδέλτια, και η πρότασή σας δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν. 

Το επίπεδο εφόσον το δικό μας ψηφοδέλτιο ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει το 

Καταστατικό. Και είμαστε με βάση... και της πλειοψηφίας. Με βάση το Καταστατικό 

και της πλειοψηφίας μας. Οπότε είναι άκυρο και άλογο, θα έλεγα, το μη 

δημοκρατικό, κα Αργυροπούλου. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για λύση. Κα Αργυροπούλου, ζητήστε τον λόγο. Πριν 

απαντήσετε, πρέπει να παίρνετε τον λόγο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, ζητάω τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχετε. Περιμένετε να σας τον δώσουμε. Κα Αργυροπούλου, τον 

λόγο. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Ο κ. Κούβαρης έφυγε, όμως. Το τι είναι δημοκρατία το ξέρουμε 

πάρα πολύ καλά και μπορεί οι συνάδελφοι να σας έδωσαν την πλειοψηφία, αλλά 

αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν δύο παρατάξεις και το 

δημοκρατικό είναι να αντιπροσωπεύονται στο προεδρείο του Διοικητικού 

Συμβουλίου και οι δύο παρατάξεις. Εμείς κάναμε την πρότασή μας, περιμέναμε και 

από εσάς αυτή η πρόταση να μπει σε ψηφοφορία όπως είναι το δημοκρατικό και ή 

να ψηφιστεί ή να μην ψηφιστεί και μετά να προχωρήσουμε στην όλη τη διαδικασία. 

Αυτά.  

Και ένα δεύτερο. Θα ήθελα να μας κάνει μία ενημέρωση σχετικά με το τι γίνεται με 

την αξιολόγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα Αργυροπούλου, αυτό το Δ.Σ. ήταν για συγκρότηση προεδρείου. 

Σας το κάνω off the record ευχαρίστως. Λύεται η Συνεδρίαση. Καλορίζικοι το νέο 

προεδρείο. Τα είπαμε πιο πριν. Ξεκινάμε όπως ήμασταν δυνατοί την προηγούμενη 

τριετία.  

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


