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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06.11.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση του κ. Παπαδάτου 

Αλέξανδρου, µέλους του Συλλόγου µας για τη διάκρισή του στην 

Ελληνορωµαϊκή πάλη.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου µας στις αγωνιστικές 

διεκδικήσεις που έλαβαν χώρα  από το Σάββατο έως την Πέµπτη 

19/10/2019-24/10/2019, κατά της ψήφισης του άρθρου 179 του 

Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου (Αποχή – Γενική Συνέλευση – 

Απεργίες). 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου µας στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, που πραγµατοποιήθηκε στις 29/10/2019 ηµέρα Τετάρτη, για 

την ψήφιση του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις αγωγές του επιδόµατος των 176 ευρώ.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση ή µη ∆.Σ. ψηφίσµατος συµπαράστασης για το Αυτοδιοικητικό 

του ΚΕΘΕΑ.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Ενηµέρωση ∆.Σ. &  έγκριση γενόµενων δαπανών για την εκδροµή του 

Συλλόγου µας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αγόριανη στις 20/10/2019.   

Εισηγητής : ∆ηµοσίων Σχέσεων Καπετανάκος Ιωάννης  

 



 

4 

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση ή µη ∆.Σ. εκδήλωσης για τα τέκνα των µελών του Συλλόγου 

µας  την Κυριακή 17 Νοεµβρίου στο Πάρκο Σµυρλή.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου της 

Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για το Πούλµαν και το 

Πανό που χρησιµοποιήθηκαν στην Απεργιακή Κινητοποίηση στις 

24/10/2019 κατά της ψήφισης του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού 

Πολυνοµοσχεδίου 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 10Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επισκευή ή µη των Η/Υ, που 

απέκτησε ο Σύλλογος από την  δωρεά της Τράπεζας  Eurobank. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 11Ο : ‘Εγκριση γενόµενης ανάληψης  µετρητών Συλλόγου για τις τρέχουσες 

ανάγκες του. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 06/11/2019, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα γραφεία του 

συλλόγου µας βάσει του Άρθρου 30§1 του Καταστατικού µας έχουµε τη µηνιαία 

συνεδρίαση του συλλόγου µας. 

Πάµε για τις παρουσίες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Καπετανάκος Ιωάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη 

∆ικαία, απούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, απών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Άρα, έχουµε απαρτία και πηγαίνουµε προς συζήτηση των θεµάτων. 

 

1ο Θέµα ΕΗ∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση του κ. Παπαδάτου 

Αλέξανδρου, µέλους του Συλλόγου µας για τη διάκρισή του στην 

Ελληνορωµαϊκή πάλη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ήθελα να βάλουµε ένα Εκτός Ηµερήσιας Θέµα προς συζήτηση. 

Πρώτα απ’ όλα, είναι ένα συνάδελφός µας, έφερε κάποια µετάλλια στην Ελλάδα και 

είναι και συνάδελφός µας. Πρώτα απ’ όλα, να το βάλουµε για τη συζήτηση. 

Ενηµέρωση θέλω να σας κάνω και να τον βραβεύσουµε για τα Χριστούγεννα. 

∆έχεστε να το συζητήσουµε; ∆εχόµαστε.  

Προσήλθε και η κα Αργυροπουλου Σταυρούλα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Ο συνάδελφός µας λέγεται Αλέξανδρος Παπαδάτος. Είναι ΑµεΑ, έχει µπει στην 

καθαριότητα. Είναι ένας γίγαντας και στο κορµί και στην ψυχή, δουλεύει στο 

απορριµµατοφόρο, είναι κωφάλαλος, δουλεύει σε απορριµµατοφόρο και είναι προς 

τιµήν του, δηλαδή, που δουλεύει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων σε 

απορριµµατοφόρο. Ο άνθρωπος αυτός πριν δυο-τρεις µέρες στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθληµα που έγινε στη Λευκορωσία, στην Ελληνορωµαϊκή µας έφερε το χρυσό 

µετάλλιο και στην Ελευθέρα έφερε το χάλκινο. Πριν δυο χρόνια στους Ολυµπιακούς 

είχε φέρει το Χρυσό που έγινε µέσα στην Τουρκία, το χρυσό στην Ελληνορωµαϊκή, 

το αργυρό στην Ελευθέρα Πάλη.  

∆εν είναι µέλος του συλλόγου µας, ούτε το κάναµε για να γίνει µέλος, ούτε τον έχω 

δει. Εγώ προτείνω για όλη αυτήν την τιτάνια προσπάθεια που κάνει χρόνια τώρα, 

καθώς, γιατί είναι ένα παιδί που δεν έχει δηµιουργήσει, σας λέω, µπορούσε να µην 

δουλεύει, και πηγαίνει και σπρώχνει τους κάδους και πιάνει στις δώδεκα η ώρα το 

βράδυ και σχολάει στις έξι. Στον πρώτο. Είναι πίσω από ένα αέριο, κάνει δύο 
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δροµολόγια κάθε µέρα. Γι’ αυτό λέω, πέρα από την ενηµέρωση, να τον φωνάξουµε 

στη γιορτή. 

Βραβεύουµε τα παιδιά, να φτιάξουµε κάτι ανάλογο και στον άνθρωπο αυτόν και να 

τον τιµήσουµε για όλη αυτήν την προσπάθεια που κάνει  και για τη ζωή του, στη ζωή 

του, αλλά και για τα µετάλλια που φέρνει στην Ελλάδα µας. 

Συµφωνούµε; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

1ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου µας στις αγωνιστικές 

διεκδικήσεις που έλαβαν χώρα  από το Σάββατο έως την Πέµπτη 19/10/2019-

24/10/2019, κατά της ψήφισης του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού 

Πολυνοµοσχεδίου (Αποχή – Γενική Συνέλευση – Απεργίες). 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο σύλλογός µας ξεκίνησε µαζί µε συνεννόηση και µε τους άλλους 

συλλόγους, καταλαβαίνοντας τη σπουδαιότητα αυτού του αναπτυξιακού 

πολυνοµοσχεδίου και ξεκινήσαµε από το Σάββατο κάνοντας, στην ουσία ξεκινήσαµε 

από την Κυριακή, το Σάββατο ήταν που κάναµε τις πρώτες επαφές οι τρεις σύλλογοι 

που λάβαµε µέρος, εµείς, το Μηχανικών µε επικεφαλής τον κ. Κιτάγκο και τον κ. 

Μαριόλη, Οδηγών-Χειριστών, έγιναν οι συναντήσεις το Σάββατο. Την Κυριακή 

απείχαµε από την εργασία µας και βγήκαν ελάχιστα για νοσοκοµεία. Τη ∆ευτέρα 

που ήταν παρούσα και η κα Αργυροπούλου έγιναν εκτεταµένες συζητήσεις και 

ενηµερώσεις στον χώρο του γκαράζ από τα µέλη των συµβουλίων. Παραβρέθηκαν 

και άλλοι εκπρόσωποι από το Εργατικό Κέντρο, από τη Μειοψηφία της ΛΑΪΚΗΣ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, και έδωσαν αγωνιστικούς χαιρετισµούς. Οι µόνοι, ναι, οι µόνοι. 

Την Τρίτη, αυτή η Γενική Συνέλευση που έγινε, θέλω να σας ενηµερώσω, που έγινε 

στο γκαράζ, φτάσαµε τον αριθµό των 300 τόσο, 20, 30, δεν θυµάµαι, 328. Ή 328 ή 

327, που δεν έχει ξαναγίνει. Είχαµε µία µεγάλη συµµετοχή τις πρώτες µέρες. Έτσι 

φάνηκε. Οι Κήποι συµµετείχαν, δεν βγήκαν για δουλειά, ένα µέρος του 

ηλεκτρολογικού δεν βγήκε για δουλειά, η Καθαριότητα εκεί, αλλά λόγω επειδή είναι 

τριών ηµερών, χάθηκε λίγο η µπάλα. Άλλοι µετά µάθαινα ότι έπαιρναν ασθένειες, 

άλλοι σταµατούσαν την απεργία. Πάντως, από τις τελευταίες απεργίες που έχουµε 

κάνει, ήταν η συµµετοχή πολύ µεγαλύτερη των εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά.  

Την Τετάρτη λάβαµε µέρος στη µηχανοκίνητη πορεία που έγινε. Η Οµοσπονδία, 

ξεκινήσαµε από τα γραφεία της Οµοσπονδίας και φτάσαµε στα υπουργεί και 

φτάσαµε µέχρι τον Πατούλη. Και την Πέµπτη που ήταν η µέρα της απεργίας 

συµµετείχαµε περίπου όλοι οι σύλλογοι µε δύο πούλµαν, τα οποία δεν ήταν γεµάτα 
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γιατί πήγαν και πολλοί µε το τέτοιο τους, αλλά είχαµε κόσµο. Ήταν πρώτη φορά που 

είχαµε πάλι τόσο κόσµο, και µε ένα δικό µας πανό που έλεγε «Σωµατεία ∆ήµου 

Πειραιά».  

Πιστεύω από αυτήν την παρουσία που είχαµε κερδίσαµε όλοι. Τι θέλω να πω ότι 

κερδίσαµε; Κερδίσαµε και σαν σύλλογος, κερδίσαµε και στα µέλη του συλλόγου που 

είδαν για πρώτη φορά τέτοια συµµετοχή. Υπήρχε παλµός, υπήρχε συµµετοχή. 

Τώρα, άσχετα αν εκείνη τη µέρα περάστηκε το νοµοσχέδιο και έγινε νόµος του 

κράτους. Πέρασε.  

Αυτά ήθελα να σας ενηµερώσω. Τώρα, όποιος θέλει άλλος να προσθέσει τίποτα 

άλλο αν έχω ξεχάσει, τον ακούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για το ποσοστό, ποιο ήταν το ποσοστό της απεργίας στον ∆ήµο 

γενικότερα, εκτός από Καθαριότητα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ποσοστό δεν το ξέρω. Θα το ξέρει ο κ. Καραµολέγκος που ήταν 

στη µισθοδοσία. Τι να σας πω τώρα; 

 

2ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για την παρουσία του Συλλόγου µας στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, που πραγµατοποιήθηκε στις 29/10/2019 ηµέρα Τετάρτη, για την 

ψήφιση του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχαµε στείλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... να 

σας ενηµερώσω, την βδοµάδα που ήταν οι αγωνιστικές διεκδικήσεις, είχαµε στείλει 

στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχα µιλήσει εγώ µε τον ίδιο τον κ. 

Αβραµίδη και ζητούσαµε έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, από εκεί ξεκινήσαµε, έκτακτο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι δύο διαφορετικά, άµα τα δεις, έγγραφα, είναι... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Εκεί σου έχω στείλει και σένα. Εντάξει, εσύ µπορεί να το ξέρεις, 

άλλοι από εδώ δεν πιστεύω να το ξέρουν.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο χαρτί; Όχι, δεν ξέρετε. Εδώ σας κάνουµε ενηµέρωση. 

Ενηµέρωση θα δεις πολλά. Όχι αυτό, υπάρχει και άλλο. Υπάρχει το µετέπειτα από 

αυτό. Κοίτα, υπάρχει µετέπειτα. Αυτό το κάναµε στις 22. Το πρώτο που στείλαµε. 

Στις 22. Και επειδή αρνητικούς τους είδαµε, την Πλειοψηφία, τότε πήγα και έκανα... 

θα σας πω, αυτό κάνουµε, ενηµέρωση, στις 22 το πρώτο το στείλαµε. Επειδή είδαµε 

ότι δεν πάει για να συζητηθεί, πήγαµε να επιβάλουµε να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µε 14 υπογραφές από τις Μειοψηφίες. Πήγα κατευθείαν και έκανα συνάντηση µε τον 

κ. Μπελαβίλα, είναι προς τιµήν του ο άνθρωπος, µόλις τον ειδοποιήσαµε, ήρθε σε 
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µισή ώρα, έβαλε την παράταξή του υπόγραψε κατευθείαν εκείνη τη µέρα. Η Βούλα 

µας έδωσε, µίλησε, είχε µιλήσει µε την κα Μανωλάκου, στείλαµε ένα e-mail προς 

τιµήν της και αυτή ήταν, δέχτηκε αµέσως τις υπογραφές, γιατί έπρεπε να πιάναµε τις 

14, έκανα µία συνάντηση µε τον κ. ΑΝΤΑΡΣΙΑ, τον εκπρόσωπο του ΑΝΤΑΡΣΙΑ τον 

κ. ∆ιαβολάκη, και αυτός δέχτηκε, και µας έµειναν τέσσερις ψήφοι. Αυτοί όλοι είναι 

10. Και πήρα τον κ. Βλαχάκο. Ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος µόλις τον πήρα, βγήκε 

απέξω µετά από κανά µισάωρο, µε πήρε, του είπα τι είναι, τι δεν είναι, µου είπε θα 

το κοιτάξει µε ενδιαφέρον, το κοίταξε, µε ενηµέρωσε, ανέβα πάνω να τα πούµε, µου 

λέει, και στο γραφείο της τέτοιας, στο γραφείο της Πλειοψηφίας. Αλλά δυστυχώς δεν 

βρήκαµε ποτέ τους τέσσερις σταυρούς. Έτσι δεν µπορέσαµε να το επιβάλλουµε. 

Την επόµενη βδοµάδα, στις 30/10,  στις 29/10, είχαµε ξαναστείλει πάλι και 

ζητούσαµε να συζητηθεί. ∆εν συζητήθηκε από εµάς, συζητήθηκε, το είχαµε βάλει, η 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, δεν θέλω να λέω Μπελα... έχει 

κάποια ονοµασία, δεν θυµάµαι τώρα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ήταν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήταν. Τώρα το δώσαµε το λιµάνι, δεν υπάρχει αγωνία. Τώρα είµαστε 

ευτυχισµένοι όλοι. Και η ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Να µην τα πολυλογώ τώρα, το είχαν βάλει για 

θέµα. Εµένα µας ενηµέρωσαν, ενηµέρωσε ο κ. Αβραµίδης τον κ. Γκιτάκο στις 

τρεισήµισι η ώρα, τέσσερις παρά µε ενηµέρωσαν εµένα. Είχε ενηµερώσει ο κ. 

Γκιτάκος και την κυρία τη Ρούλα, τη Ζιώτη... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα δεν ψηφίζουµε, ενηµέρωση κάνουµε. Είδες που δεν τα ήξερες 

αυτά; Είχε ενηµερωθεί και ο κ. Μαργιόλης. Επειδή εκείνη τη µέρα είχαν δύο 

δηµοτικά συµβούλια, είχαν το πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που γίνονταν για τα 

πεπραγµένα και µετά ήταν το άλλο. Περιµέναµε, ήρθαν εδώ πέρα και κάθισαν κατά 

τις τέσσερις και κάτι εδώ, καθίσαµε εδώ, περιµέναµε, κατά τις έξι η ώρα ανεβήκαµε 

πάνω. Πήραµε τον λόγο, µας τον έδωσαν τον λόγο, µίλησε και ο Γκιτάκος, µίλησα 

και εγώ, είπαµε γιατί πρέπει να το καταψηφίσουν, γιατί το ένα. Αυτοί που το 

καταψήφισαν το Άρθρο 178 ήταν πάλι ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ και η 

παράταξη του κ. Μπελαβίλα. Η παράταξη του κ. Μόραλη και του κ. Βλαχάκου ήταν 

υπέρ. Και λέει... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τεκµηρίωσαν γιατί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. ∆εν θέλουν να το καταψηφίσουν, γιατί αυτό το 

παραθυράκι που τους δίνει ο νόµος, ότι αν, που τους δίνει ότι µπορεί να µπει 
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ιδιώτης, αν δεν πηγαίνει καλά η καθαριότητα, να κάνουν χρήση γιατί είναι υπόλογοι 

στον πειραϊκό λαό.  

Αυτά για την ενηµέρωση των ψηφισµάτων.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το Άρθρο πέρασε. Τώρα, να σας πω κάτι. Έχουµε πάρει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι πρόεδροι πήγαν. Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ γιατί δεν την ενηµέρωσε. 

Εγώ δεν το ξέρω. Εµένα µε ενηµέρωσε ο Γκιτάκος, τον πήρε ο Αβραµίδης, όπως 

ενηµέρωσε την κα Ζιώτη, και επειδή είναι τρεις πρόεδροι... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ το δώσανε, ... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... και δεν είχε καµία δουλειά και αυτή να µας πάρει. ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς έτσι το µάθαµε. Έτσι το µάθαµε και εµείς. Αυτό σου λέω. Εµείς 

το µάθαµε κανα τέταρτο πιο νωρίς από τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Μα, να σου πω 

κάτι, άκου, µα µόνο αυτοί µπορεί να µιλήσουν. Μόνο αυτοί µιλούν.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Χρειάζεται να έχεις κόσµο από κάτω και σαν παράταξη που 

είναι ... µέσα στο συµβούλιο να .. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ . Γιατί και σε άλλα 

πράγµατα δεν ενηµερωνόµαστε. ∆εν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό το 

πράγµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι σωστό.  

 

Αφήνουµε το θέµα 3 γιατί δεν έχει βγει τα απαραίτητα για να σας διαβάσω, από ό,τι 

βλέπω εδώ. 

Πάµε στο 4. Αφήνουµε το 3, θα επανέλθουµε σε λίγο. 

 

4ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση ή µη ∆.Σ. ψηφίσµατος συµπαράστασης για το Αυτοδιοικητικό του 

ΚΕΘΕΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκείνη τη µέρα στις 29/10 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προσπαθήσαµε 

να βάλουµε και αυτό το θέµα, αλλά δεν µπήκε, γιατί δεν προλαβαίναν, γιατί, όχι ότι 

ήταν, από ό,τι κατάλαβα δεν ήθελαν να µπει, αλλά για κάποιους λόγους δεν µπήκε 

και είπαν να µπει στο επόµενο. Έτσι συνειδητοποίησα και εγώ ότι πρέπει να 

πάρουµε και εµείς, όποιος θέλει, να πάρουµε µία απόφαση και θέση, για το ΚΕΘΕΑ. 

Και επειδή έχω την τιµή εγώ µε το ΚΕΘΕΑ εδώ και είκοσι... το 1993 τελείωσα το 
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ΚΕΘΕΑ, τη θεραπευτική κοινότητα «Έξοδος» και είµαι και συναισθηµατικά 

φορτισµένος, έπρεπε ακόµα πιο πολύ.  

Κοιτάτε, το ΚΕΘΕΑ υπάρχει 36 χρόνια. Το ΚΕΘΕΑ έχει όλες αυτές τις επιτυχίες γιατί 

είναι αυτοδιοίκητο και είναι ένα στεγνό πρόγραµµα. Είναι στεγνό. Απαγορεύεται η 

οποία ασπιρίνη, δεν πίνεις ασπιρίνη. 40 πυρετό να έχεις, δεν πίνεις ασπιρίνη. Είναι 

ένα στεγνό πρόγραµµα. Έχει από... εδώ και 36 χρόνια έχει χιλιάδες ανθρώπους 

σώσει. Ξαφνικά, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί, όχι, δεν το καταργούν, πάνε να 

βάζουν, όχι, θα φέρουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να είναι από αυτούς διορισµένο, 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως, γι’ αυτό σας λέω, όλο αυτό το 

οικοδόµηµα που έχει γίνει εδώ περίπου και τέσσερις δεκαετίες, είναι ότι είναι 

αυτοδιοίκητο και δεν υπάρχει και είναι, σας λέω, είναι στεγνό πρόγραµµα, είναι ένα 

πολύ δύσκολο πρόγραµµα και είναι πολύ... Και έτσι έχω φέρει ένα σχέδιο... δεν 

υπάρχουν γιατροί στο ΚΕΘΕΑ, δεν υπάρχουν, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, 

κοινωνιολόγοι και πρώην χρήστες που είναι στο θεραπευτικό έργο. 

Εργασιοθεραπεία, οµάδες ψυχοθεραπείας, αυτά. Και να συµµετέχεις ενεργά στην 

κοινωνία. Τίποτα άλλο. ∆εν έχει τίποτα άλλο. 

... την πρόσθετη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του τάδε, 145/30-09-2019 που 

αντικαθιστά το άµισθο και εκλεγµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΘΕΑ µε ένα 

έµµισθο και διορισµένο καταδικάζουµε τη βίαιη παρέµβαση του αυτοδιοίκητου του 

ΚΕΘΕΑ, ενός καταξιωµένου οργανισµού που εδώ και τέσσερις δεκαετίες έχει 

αποδεδειγµένα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους µε πρόβληµα εξάρτησης και τις 

οικογένειές τους. Εκφράζουµε την υποστήριξή µας στο ΚΕΘΕΑ και στο µοντέλο 

λειτουργίας τους που θέτει στο επίκεντρο τους ίδιους τους εξυπηρετούµενους και 

διασφαλίζει συµµετοχικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία µε το δηµοκρατικά εκλεγµένα 

από τη βάση εθελοντικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Ζητάµε την άµεση απόσυρση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που θα 

οδηγήσει σε γραφικοποίηση το ΚΕΘΕΑ και σε πολιτικές παρεµβάσεις στο εσωτερικό 

του. Αποκοπή από την κοινωνία και αλλοίωση του θεραπευτικού του µοντέλου µε 

αρνητικό αντίκτυπο στο έργο της απεξάρτησης και της επανένταξης στην κοινωνία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν το ξέρω. Ούτε και εκείνοι το ξέρουν. Θα το δούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα δεν το ξέρουµε. ∆εν το ξέρουµε αυτό. Στο ΟΚΑΝΑ είναι 

διαφορετικό.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα το γράψει γιατί θέλω να πω δύο-τρία πράγµατα να διαβάσω. 

Καταρχήν συγχαρητήρια στον Κώστα που έβαλε αυτό το θέµα. Εγώ πραγµατικά 

συγκινήθηκα πάρα πολύ, και είναι προς τιµήν του. Η θέση η δική µας απέναντι στο 

νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ καθαρή και σαφής. Υποστηρίζουµε τα προγράµµατα 

του ΚΕΘΕΑ τα οποία οδηγούν σε σωµατική και ψυχική απεξάρτηση των ανθρώπων 

που έχουν πρόβληµα. Τα προγράµµατά του είναι στεγνά προγράµµατα, έχουν 

δοκιµαστεί εδώ και 30 χρόνια και έχουν αποδειχθεί ότι πρέπει να είναι, και 

επιµένουµε σε αυτό, η επίσηµη πολιτική της κυβέρνησης, να είναι, δηλαδή, στεγνά 

προγράµµατα. Αυτό το προεδρικό διάταγµα της κυβέρνησης στοχεύει στην πιστή 

εφαρµογή της δήθεν αντιναρκωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

υποβαθµίζει τα στεγνά προγράµµατα και στρώνει τον δρόµο στον απόλυτο 

συµβιβασµό µε το κοινωνικό φαινόµενο της τοξικοεξάρτησης. Θεωρούµε ότι 

απέναντι στον χρήστη πρέπει να υπάρχει επιείκεια, γνωρίζοντας ότι στην ουσία είναι 

θύµα µίας ολόκληρης κατάστασης, αλλά η καλύτερη επιείκεια είναι να του δοθεί η 

δυνατότητα να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και να επανενταχθεί κοινωνικά και να 

δουλέψει. Αυτή είναι η καλύτερη λύση και όχι η συντήρηση και η δια βίου 

υποκατάσταση µε µεθαδόνες ή µε οτιδήποτε άλλο θέλουν. 

Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης της Ν.∆. είναι η συνέχεια της κυβέρνησης του 

ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε τον δρόµο στο ΚΕΘΕΑ από αυτόνοµο οργανισµό να µετατραπεί 

σε υποστηρικτική δοµή των προγραµµάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Το 

ΚΕΘΕΑ έχει δώσει στις τέσσερις δεκαετίες δράσης του δείγµατα γραφής και είναι 

χιλιάδες οι ναοί που από τον δρόµο των ναρκωτικών σήµερα είναι λειτουργικά 

ενταγµένοι στην κοινωνία, στην κοινωνική ζωή και δράση. Σαν συνδικαλιστικό 

κίνηµα πρέπει να πρωτοστατήσουµε για να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, 

αλλά και για να ενισχυθεί η δράση του µε νέες µονάδες µε επαρκές προσωπικό, µε 

πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.  

Εδώ να πούµε ότι τα τελευταία χρόνια και µε ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της 

Ν.∆., η χρηµατική κρατική χρηµατοδότηση ολοένα και λιγοστεύει. 

Στον Πειραιά επίσης να πούµε ότι από το 2016 δεν υπάρχει τµήµα εφήβων στο 

ΚΕΘΕΑ του Πειραιά. Που αυτό καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά, γιατί τώρα ξεκινάνε από 

12 και 13 χρονών τις χρήσεις και των ναρκωτικών αλλά και του αλκοόλ, κ.λπ.. 

Σήµερα, στον Πειραιά, ακριβώς, θέλουν την νεολαία να είναι κοιµισµένη και να µην 

σκέφτεται τίποτα και να µην ενεργεί. Σήµερα, ∆ιστόµου κάτι, δεν θυµάµαι ακριβώς τη 

διεύθυνση, έχει µία σύσκεψη που διοργανώνουν σύλλογοι, το ΚΕΘΕΑ, και άλλοι 

σύλλογοι που είναι κατά των ναρκωτικών και νοµίζω ότι αυτό το ψήφισµα που 
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συµφωνώ σαν παράταξη, συµφωνούµε, θα πρέπει, θα είναι καλό να το δώσουµε σε 

αυτήν την συγκέντρωση που γίνεται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το δώσουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ∆ιστόµου κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι εκεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... γιατί έχουν προσφύγει στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας κατά της πράξης του νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα ήθελα να σας 

πω... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ . Κωνσταντόπουλος Νίκος. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. 

... Γιώργος, ηθοποιός, Μιχαλακόπουλος ... θεατρική οµάδα κουστούµια δώρο. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... Παντελής, ... Μαρία, ..., ... Ανδρέας, εισαγγελέας εφετών, 

Μαρίνος Ιωάννης, εκδότης, διευθυντής «Ταχυδρόµου», Γουλανδρή Νίκη. ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...  

Το ψήφισµα οµόφωνα το ψηφίζουµε. Πολύ ωραία.  

 

5ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. &  έγκριση γενόµενων δαπανών για την εκδροµή του 

Συλλόγου µας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αγόριανη στις 20/10/2019. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Είναι για τα έξοδα που κάναµε για την εκδροµή, την οποία 

κάποιοι ήρθαν, κάποιοι δεν ήρθαν. Όσοι δεν ήρθαν έχασαν, µπορεί και να κερδίσαν. 

∆εν είµαι απόλυτα βέβαιος. Πάντως, ωραία ήταν. Ήταν ένα µέρος της χώρας µας 

πανέµορφο. Το σαββατοκύριακο αυτό είχα πάει Ορεινή Ναυπακτία. Τι να πω, τι να 

πω.  

Τα έξοδα αυτού, της εκδροµής, τα έχω δώσει στον ταµία µας, θα σας ενηµερώσει. 

∆εν θυµάµαι ακριβώς τι ήταν. Ήταν τα νεράκια που πίναµε, που είχαµε µέσα στο 

πούλµαν, είχαµε κάτι µεζεδάκια πήγαινε-έλα... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κεράσµατα, δεν ήταν µεζεδάκια. 

 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Εντάξει, τα ποτά που κεράσαµε στο µαγαζί. Ήταν, νοµίζω, µία 

ωραία εκδροµούλα. ∆εν έχουµε ξανακάνει, ούτε εγώ έχω ξανακάνει. Πρώτη φορά 

έκανα. Με άλλους πηγαίνω, άλλοι τα κάνουν αυτά. Πρώτη φορά τα έκανα εγώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ο οδηγός εντάξει; Γιατί .. άγχος; 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Εντάξει, δεν υπήρχε άγχος. Το άγχος ήταν λίγο µε την ταβέρνα. 

Μείναµε πολύ ευχαριστηµένοι, αλλά τι γίνεται τώρα, όταν κλείνεις το µαγαζί από εδώ 

σε ένα µέρος... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Είµαι ο ταµίας του συλλόγου, ο Φερεντίνος, παίρνω τον λόγο στο 

θέµα 5 να ενηµερώσω το Σώµα ότι η συνολική δαπάνη, πριν ζητήσουµε την 

έγκριση, ανήλθε στο ποσό των 160,00€ βάσει των αποδείξεων των οποίων πήρα. 
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Και θα ενηµερώσω στη συνέχεια, και θα το συνδέσω µε την ανάληψη των µετρητών, 

για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά το ταµείο του συλλόγου. Ζήτα την έγκριση, 

Γιάννη. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Ζητώ την έγκριση της δαπάνης. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Παµψηφεί εγκρίνεται, λοιπόν, και ο ταµίας µας ας µας 

ενηµερώσει για τα έξοδα αναλυτικά τι κάναµε.  

 

7ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών  στο Σύλλογο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πάµε στο 7ο θέµα, σχετικά µε τα άτοµα που γράφτηκαν στον σύλλογό 

µας που είναι Παπαχριστοφίλου Βασίλης, Πισούδης Χρήστος, Γραβατέλης Γιώργος, 

Ηλιόπουλος Βασίλης, Χατζηδηµητρίου Βασίλη, Σταυρινίδης Κυριάκος, Χέλης 

Χαράλαµπος, Σιράγας Νικόλαος, Κονίδης Κωνσταντίνος, Πρέκας Ιωάννης, Τζιώτα 

Γκιόξαλ, Μεχµέτογλου Σεϊτά, Σαρηγιαννίδης ∆ηµήτριος, Καριτσουνάκη Ανδρονίκη, 

Μαραγκοδιανού Αικατερίνη, Αποστολάκη Ιουλία, Τζανετουλάκου Ειρήνη, 

Τραγότσαγλου Ελένη, Τραγόσαγλου λέω εδώ, Τραγότσαλου Ελένη. ∆ακουτρού 

Αναστασία, Γκίβαλου Παναγιώτα, Μιχελή Χαρίκλεια, Κορεντίου Νικολέτα, Φλώρου 

Αθηνά, Μεταξαράκη Ευαγγελία, Βασιλείου Μαρία, Φράγκου Κυπαρισσώ, Χανιώτου 

Άννα, Φατούρου Αικατερίνη, Βαρελά Ελπίδα, Μακαραντζή ∆έσποινα, Μπούγια 

Κωνσταντίνα, Πάφου Ευαγγελία, Κάτη Θωµαή, Καρατζιώτας Ευάγγελος, Πηλίτσης 

Γιώργος, Κοκολάκης Ευτύχιος, ... Παναγιώτα, Βρετάδου Ευαγγελία, Κοκρίνη Ειρήνη, 

Σούτα Σωτήρης, Γαλετάκης Γεώργιος, Παγώνης Μάρκος, Μιρκοκεφαλτάκης 

Χρήστος, Πανταζής Γιώργος, Παπαρίζος Ιωάννης, Σπορίδης Σαράντης, Τσαγανίδης 

Γεώργιος, Μαργαρώδης Θεοδόσιος, Ατζουλάκος Κωνσταντίνος, Γκίζη ∆έσποινα, 

Μαθιού Μαρία. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Εγκρίνονται όλες οι εγγραφές. 

 

3ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις αγωγές του επιδόµατος των 176 ευρώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξαναγυρίζουµε στο θέµα 3. Όπως γνωρίζετε παλιότερα χρόνια µε την 

κυρία, θυµίστε µου πώς την έλεγαν, την κα Κοντού, και την άλλη κυρία, την κα Ρήγα, 

είχαν γίνει κατά κόρον το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζοµένων του ∆ήµου το είχαν 

πάρει η κα Κοντού και η κα Ρήγα που περιµέναµε, ήµαστε σε διαβούλευση µε τον 
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δήµαρχο καιρό, µιλάγαµε, κάναµε, ράναµε, και βγήκε η απόφαση του Συµβουλίου 

της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και τις χάσαµε.  

Κάποιοι, όµως, είχαν προσφύγει στον κ. Σπηλιόπουλο και Συνεργάτες, τα οποία µε 

ενηµέρωσαν, πριν καµία βδοµάδα, ότι συζητιέται η αγωγή, δηλαδή στον β’ βαθµό, 

που είχε προσφύγει τότε ο ∆ήµος, για το επίδοµα των 176,00€ και µου είπαν, κ. 

Γαλάνη, επειδή δεν εισέρχεται καθόλου, ούτε καν συζητιέται, µου λέει, έρχεται 

απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν συµφέρει να τους πείτε, γιατί µε τα 

παράβολα περίπου θα στοιχίσει γύρω στα 500,00€. Και έτσι έχει στείλει ποια άτοµα 

ήταν και βλέπω εδώ... µα δεν... Καλογερόγιαννης Γεώργιος είναι το...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια λεφτά; Τα έχασαν. Χάθηκαν αυτά. Αυτό σας λέω. Εσύ τι νοµίζεις; 

Όχι, µα δεν αξίζει να τα δώσουµε, µας είπε, δεν αξίζει γιατί ούτε καν συζητιέται, 

µπαίνει απόφαση, αυτό που σας έλεγα τότε, µπαίνει απόφαση...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι; Γιατί δεν είχε βγει του Συµβουλίου της Επικρατείας και ήταν 

αορίστου χρόνου. Και ήρθαν σε συνεννόηση µε τον ∆ήµαρχο. Τα είχαµε πει και τότε. 

Στον α’ βαθµό τα έχει κερδίσει ο άνθρωπος. Στον β’ σου µιλάω. Όχι, στον β’ είναι 

που χάνονται και παίρνει απόφαση. Αφού στο λέει. 

 

6ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση ή µη ∆.Σ. εκδήλωσης για τα τέκνα των µελών του Συλλόγου µας  την 

Κυριακή 17 Νοεµβρίου στο Πάρκο Σµυρλή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μας έκανε εκεί πέρα ο παιδότοπος στο Πάρκο Σµυρλή µία προσφορά, 

σε καµία, το µεγάλο πάρκο είναι αυτό, δεν θυµάµαι τώρα πώς το λένε, δεν έχω 

κατέβει.  

Αν θέλει ο καφές ή το αναψυκτικό του συνοδού ή το παιδί σε όλα τα παιχνίδια που 

έχει µέσα, την Amita του και το τοστάκι του 8,00€. Ή το ένα, ή το άλλο. Εντάξει; 

Αυτήν την προσφορά έκανε. Για εκδήλωση 17 Νοέµβρη στον παιδότοπο του 

Πάρκου Σµυρλή, 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αν θα συµφωνήσουµε να πάνε τα παιδιά των µελών του συλλόγου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν είπαµε τα παιδιά. Αυτός µας έκανε µία προσφορά για τις 17 

Νοέµβρη, όσοι θέλουν να πάνε που είναι µέρα 17, Κυριακή, να πάνε τα παιδιά τους 

εκεί, ισχύει αυτή η τιµή. Εκεί έχει είσοδο 10,00€ το παιδάκι. Εντάξει;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς δεν συµφωνούµε για ∆ΑΣ, για τη συγκεκριµένη µέρα. Όχι 

για την εκδήλωση. Η εκδήλωση µπορεί να γίνει, αν και το καλύτερο θα ήταν κάποιο 
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παιδικό θέατρο να τους πάµε, κάτι τέτοιο. Ναι, υπήρχε προσφορά. Το ζήτηµα είναι 

ότι δεν είναι σωστό στις 17 Νοέµβρη που γιορτάζουµε την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου, την ηρωική στιγµή αυτή των Ελλήνων ενάντια στη ∆ικτατορία, να 

κάνουµε εµείς ένα happening για τα παιδιά. Ένα happening. Μπορούµε να το 

κάνουµε την επόµενη βδοµάδα.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι αυτοί του Πολυτεχνείου είναι εκατοµµυριούχοι. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε να ενηµερώσουµε τα µέλη µας όσοι θέλουν να πάνε 

εκείνη την µέρα, κοστίζει αυτή η τιµή. Αυτό είναι. Εκτός από τη Βούλα. Εκτός από τη 

∆ΑΣ. Η κα Μπαΐρα και η κα Αργυροπούλου. ∆εν είπα εγώ κάτι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για την ηµέρα να τονίσεις. Για την ηµέρα. Για τις 17 Νοέµβρη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπαµε, για την ηµέρα, αφού ακούστηκες, Βούλα. Ακούστηκες.  

 

8ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου της Clever 

Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για την πληρωµή του τιµολογίου στην 

Clevermedia η οποία αφορά την αποµαγνητοφώνηση της συνεδρίασης 13/09/2019. 

Το ποσό είναι 25,41€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

9ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για το Πούλµαν και το Πανό 

που χρησιµοποιήθηκαν στην Απεργιακή Κινητοποίηση στις 24/10/2019 κατά 

της ψήφισης του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Στα πλαίσια της συµµετοχής του δικού µας συλλόγου στις 

απεργιακές κινητοποιήσεις χρειάστηκε να συµµετέχουν στα έξοδα κατά το 1/3, τα 

οποία ήταν 20,00€ για τον δικό µας σύλλογο στη δαπάνη για το πανό και 60,00€ η 

συµµετοχή του δικού µας συλλόγου για τα πούλµαν. Το συνολικό κόστος 80,00€. 

Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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10ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επισκευή ή µη των Η/Υ, που απέκτησε 

ο Σύλλογος από την  δωρεά της Τράπεζας  Eurobank. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάρει τον λόγο για το ποσό ο κ. Φερεντίνος, θέλω να κάνω µία 

υπενθύµιση εδώ. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πώς δεν ήσουν ενήµερος; Το είχατε πει µε τον κ. Καπετανάκο και σου 

είχε πει να το βάλεις.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, το ποσό, δεν µπαίνει ποσό, µισό λεπτό, θα πάρεις τον λόγο. Ένα 

λεπτουδάκι. Όταν είχαµε, περίµενε, Γιάννη, θα πεις, όταν είχαµε κάνει µία 

µισθοδοσία στη Eurobank, τους είχα πιέσει εγώ για να µας δώσουν κάτι στον 

σύλλογο. Με τα πολλά µας έδωσαν 10 υπολογιστές. Πήγε ο Γιάννης επάνω στην 

Αµυγδαλέζα, Αµυγδαλέζα είχες πάει; Κάπου εκεί κοντά ήταν. Στο Μενίδι, στο Μενίδι, 

στις αποθήκες, για τέσσερις είχαµε πει, στις αποθήκες τις Eurobank. Μας πήραν 

δέκα. Αυτοί οι υπολογιστές τους πήραµε µε σκοπό να τα δώσουµε στα µέλη. Να 

κάνουµε, να τραβήξουµε λαχνό. Αυτοί οι υπολογιστές, όµως, πέραν από τον σκληρό 

δίσκο το σπάσαµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, όχι, δεν ... δίσκο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, παίρνετε τον λόγο. Πρέπει λιγάκι να φτιαχτούν και να 

προστεθούν και κάποια πράγµατα που λείπουν, όπως είναι πληκτρολόγια, ποντίκια 

και οθόνες. Τώρα, τα υπόλοιπα θα µας τα πει ο κ. Καπετανάκος που είναι πιο 

ενήµερος. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: ... δωρεά από τη Eurobank, είναι 10 και τον έναν που έχω ανοίξει 

εγώ πληροί τις προϋποθέσεις να έχει λειτουργικό Windows ’07, κάτι το οποίο, 

εντάξει, πολύ χρηστικό είναι, εύκολο είναι, οι περισσότεροι το γνωρίζουµε. Λοιπόν, 

από εκεί και πέρα τι γίνεται; Από τα δέκα κοµµάτια αυτά κάποια στιγµή που θα 

χαλαρώσουµε τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πάνω έχουµε πολύ δουλειά µε κάτι 

καινούριους υπολογιστές που έχουν έρθει, θα τους ανοίξω όλους και αν δουλεύουν 

και οι 10 θα χρειαστούµε 10 οθόνες και 10 σετ πληκτρολόγια ποντίκια. Αυτό είναι 

ένα έξοδο, το οποίο εγώ δεν µπορώ να σας πω τώρα πόσο, αλλά µπορούµε να 

πάρουµε µεταχειρισµένες οθόνες σε καλή κατάσταση µε µία εγγύηση έξι µήνες ή 

έναν χρόνο, µε τα µισά χρήµατα από ό,τι έχει µία καινούρια. Τώρα, πληκτρολόγιο, 
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ποντίκι είναι 10,00€, 12,00€ από το «Πλαίσιο», δεν είναι τίποτα. Συν τη δαπάνη που 

θα χρειαστεί για να γίνουν, αυτά δεν έχουν λειτουργικό, βασικά. Θέλει το 

λειτουργικό. Θέλει τη σουίτα του Office, αυτά τα εργαλεία. Εντάξει. Θα έχουµε και 

εκεί κάποια εξοδάκια, τα οποία όλα αυτά έρχονται σε οικονοµική τιµή. ∆εν είναι 

ακριβά. 

Αυτό που θα χρειαστεί είναι να πάρουµε την προέγκριση να τα φτιάξουµε τα 

µηχανάκια και στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή θα τα διαθέσουµε; Θα κάνουµε µία 

κλήρωση; Αν συµφωνήσουµε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Όσα φτιαχτούν. Μπορεί να φτιαχτούν και τα δέκα. Μπορεί να 

είναι και τα δέκα χρήσιµα. Όχι, όσα δουλεύουν σωστά, όσα δεν δουλεύουν, θα 

κανιβαλιστούν, θα φύγουν. Όσα δουλεύουν. Μιλάµε για όσα δουλεύουν. 

Συµφωνούµε να τα φτιάξουµε και να τα κάνουµε δωρεά; 

Θα πρέπει να κάνουµε µία έρευνα, για να µην µιλήσουµε τώρα αέρα ότι περίπου 

τόσο, θα κάνουµε µία έρευνα να δούµε η Cosmos που προµηθεύει εµάς, την 

τελευταία προµήθεια των υπολογιστών που κάνουµε εδώ και δύο χρόνια, τρία, µας 

τη κάνει µία Cosmos εταιρεία η οποία είναι κάπου ... . Να ρωτήσουµε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Μπράβο. Από την ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουµε την Cosmos 

πόσο θέλει για πληκτρολόγιο, ποντίκια, οθόνη και να έχουµε µία τιµή συγκεκριµένη 

για να µιλήσουµε πάνω σε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, εδώ πήγαµε στου διαόλου τη µάνα και πήραµε τα δέκα. 

∆ηλαδή αν στοιχίσουν και δύο χιλιάρικα, εµείς θα τα κάνουµε αυτά τι; Λέω, εγώ. 

Λέω. Και να...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με δέκα; Τι είναι αυτά που λες, Βούλα µου; Εδώ πάµε για να 

δώσουµε... δεν πρέπει να τα φτιάξουµε; Γι’ αυτό δεν τα πήραµε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι καλύτερα να φτιάξεις... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, το ίδιο είναι να πάρουν δέκα και το ίδιο είναι να πάρουν 

τέσσερις; Αυτό το δικό µας τότε που το πήραµε, που πληρούσε το Turbo X το 

πήραµε 1.200,00€ από το «Πλαίσιο».  

Εγώ λέω να προχωρήσει, να το δει και µετά από εκεί και πέρα να έχουµε την 

επόµενη ενηµέρωση. Εγώ λέω να προχωρήσεις, µαζί, στον Τόλη, να δώσεις στον 

Τόλη να προχωρήσει και να µας πάει στο επόµενο, να γίνει ... µπράβο, να το 

τσεκάρουµε και µετά να δούµε πόσο θα στοιχίσουν οι τέτοιες και να βρούµε και 
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µεταχειρισµένα. Και να τα βρούµε και µεταχειρισµένα. ∆εν χάλασε ο κόσµος. 

19άρες, είκοσι τέτοιο. Με 80, 90 βρίσκεις µεταχειρισµένους και πιο φθηνά. 

Πολύ ωραία, άρα συµφωνούµε. Να ξεκινήσουµε και βλέπουµε το κοστολόγιο. 

Υπάρχει καµία διαφορετική γνώµη; 

 

11ο Θέµα Η∆ 

Έγκριση γενόµενης ανάληψης  µετρητών Συλλόγου για τις τρέχουσες ανάγκες 

του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω την έγκριση για την ανάληψη 250,00€ µετρητών. Στο 

προηγούµενο ∆.Σ. είχαµε πάρει απόφαση για 300,00€ µετρητά, τα οποία τα 160,00€ 

πήγαν για τις ανάγκες της εκδροµής. Τα 80,00€ πήγαν για τις ανάγκες της απεργίας, 

τα 30,00€ κάλυψαν το κενό το οποίο υπήρχε στο µείον του ταµείου και χρειάστηκε, 

λοιπόν, για να µπορέσει το ταµείο να έχει χρήµατα, να κάνουµε την ανάληψη των 

250,00€. Ζητώ την έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα.  

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κώστα, θα µας κάνει µία ενηµέρωση για την υπόθεση µε το 

ΕΣΠΑ, τι γίνεται µε τον ∆ήµαρχο. Αν µας έκλεισε ραντεβού, αν θα µας κλείσει, τι θα 

γίνει, γιατί η κατάσταση είναι πια µία κοροϊδία σκέτη. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λήξη της Συνεδρίασης. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


