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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20.04.2017  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

ΘΕΜΑ  2ο: Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  το  αίτημα  παροχής

Ιατροφαρμακευτικού  Υλικού  παροχής  Α΄  βοηθειών  του  Τμήμα

Επισκευής  και  συντήρησης  Οχημάτων  –  Μηχανημάτων  της  Δ/νσης

καθαριότητας. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση  και  έγκριση  Δ.Σ.  για  το  ποσό δαπάνης  76,00€   για  την

επισκευή και συντήρηση των Η/Υ του Συλλόγου μας και 35,00€ μνήμες

2 υπολογιστών. 

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση Δ.Σ. για την παράδοση από μια φιάλη κρασί στους εργάτες 

που ασχολήθηκαν για την μεταφορά τους στα γραφεία του Συλλόγου. . 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και  λήψη απόφασης για  την  πληρωμή του τιμολογίου  της

Cοsmote για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού

63,50€, περιόδου 23/01/2017 – 22-03-2017.

ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση  Δ.Σ.  για  την  προσφορά  του  Συλλόγου  μας  προς  τους

εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας.

.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 20/04/217, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:30 στα γραφεία του

συλλόγου μας, βάσει του άρθρου 30, §1 του καταστατικού μας έχουμε καλεστεί σε

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.  

Παρόντες είναι οι εξής: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης,

απών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Παυλάκος

Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα,

Σκιζοπούλου  Σταματίνα,  παρούσα,  Φερεντίνος  Κωνσταντίνος,  παρών,

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Ζούρδος Κωνσταντίνος, απών

Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας να σας κάνω μια...  όχι,  μάλλον

είμαστε σχεδόν όλοι παρόντες ... ήρθε και στη Συνεδρίαση ο κ. Καλογερόγιαννης

Γιάννης, και συζητάμε θέμα 1ο.

1  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο γραμματέας ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. Πριν ...

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ... τον αντιπρόεδρο για τις νέες εγγραφές. Γιάννη, θα σε κεράσουμε

στο τέλος, ό,τι θέλεις. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα δούμε,  μπορούμε να το κάνουμε.  Λοιπόν,  ενεργοποιήθηκε ο κ.

αντιπρόεδρος  εδώ,  μας  έφερε  κάποιες  εγγραφές  καινούριες,  χρόνια  πολλά  σε

όλους,  Χριστός  Ανέστη.  Οι  καινούριες  εγγραφές  είναι  Κωστοπούλου  Βασιλική,

Γκιτάκου Σπυριδούλα, Μακρή Αγγελική, Ραζή Μαρία, Δαμίγου Βαρβάρα, Χατζηδάκη

Χρυσάνθη, Ζέβλα Χριστίνα, Μωνιάτου Παναγούλα, και ο κ. Μεσολογγίτης Ηλίας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γυναίκα είναι. Μεσολογγίτου Ηλία.

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχει γραφεί λάθος. Είναι Μεσολογγίτου Λεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, εγκρίνεται ομόφωνα.

2  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα παροχής Ιατροφαρμακευτικού

Υλικού παροχής Α΄ βοηθειών του Τμήμα Επισκευής και συντήρησης

Οχημάτων – Μηχανημάτων της Δ/νσης καθαριότητας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Θυμάστε στις αρχές της χρονιάς, όχι του ’17, του

’16, που είχαμε πάρει κάποια φαρμακεία και τα είχαμε μοιράσει στους κήπους και

στην καθαριότητα. Τώρα έχουμε ένα αίτημα από το συγκεκριμένο τμήμα γιατί αυτοί

δεν έχουν φαρμακείο και γιατί πήραν οι υπόλοιποι και σας έφερα να πάρουμε την

απόφαση  να  τους  δώσουμε  και  αυτών  που  μας  το  ζήτησαν  γιατί  πήραν  οι

προηγούμενοι. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, εγκρίνεται ομόφωνα.

3  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης 76,00€  για την επισκευή

και συντήρηση των Η/Υ του Συλλόγου μας και 35,00€ μνήμες 2 υπολογιστών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής  είναι  ο  ταμίας  του  συλλόγου,  ο  κ.  Καραμολέγκος.  Ένα

λεπτό μόνο, έχουν, στους δύο υπολογιστές δεν έχουν μπει έξτρα μνήμες γιατί δεν

μπορούμε  να  βάλουμε  γιατί  θα  χάσουμε  στον  κεντρικό  υπολογιστή  αυτά  που

περνάνε τους οδηγούς που είναι  για τους εκτυπωτές για τα email,  και  ούτε εδώ

έχουν  μπει.  Έχουν  γίνει  καινούριοι  καθαρισμοί,  προγράμματα  για  να  τρέχουν

περισσότερο, και όντως τρέχουν, και δεν έχουν μπει μνήμες στις άλλες δύο. Στους

δικούς μου έχουν μπει μνήμες.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι για την πληρωμή των 76,00€ συν 35,00€, 110,00€, στον

συνάδελφό μας κ. Σπύρου Βασίλειο. Να ψηφίζουμε τώρα.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και την άλλη φορά δεν είχαμε δώσει κάποια λεφτά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 50,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, εγκρίνεται ομόφωνα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

4  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για την παράδοση από μια φιάλη κρασί στους εργάτες που

ασχολήθηκαν για την μεταφορά τους στα γραφεία του Συλλόγου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήθελα να σας ενημερώσω, και δεν έχω και την κατάσταση, αλλά τώρα

μπορεί  να  μου  ξεφύγει,  ότι  δώσαμε  από  μία  φιάλη  κρασί  σε  αυτούς  που  τα

κουβαλήσαν, που δεν ήταν μέλη μας, καθώς...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης,  δώσαμε  στην  κα  Χαρβαλάκου  που  ήταν  εδώ  πέρα,  την

αντιδήμαρχο, επίσης δώσαμε στην κα Αντωνάκου Σταυρούλα που μας εξυπηρετεί

συνέχεια  μας  δίνει  το  ΣΙΝΕΑΚ,  δώσαμε  στον  κ.  Καλογερόγιαννη  Παναγιώτη,

δώσαμε στον γενικό γραμματέα, δώσαμε στο γραφείο δημάρχου στην ιδιαιτέρα του

και  στον  δήμαρχο,  δώσαμε  στον  Δαβάκη  τον  πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου,

δώσαμε στον κ.  Βοϊδονικόλα Σταύρο,  πού δεν δώσαμε;  Μπορούμε να  δώσουμε

στην κα Ζηλάκου να κατεβούμε να της δώσουμε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά, κ. Γαρβουνάς Νικόλαος. Αναστάσιος Κάρλες. Στη μειοψηφία

θα δώσουμε τρία λέω εγώ να δώσουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Από ένα στην κάθε ένα μειοψηφία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε λιγάκι. Πού αλλού είπαμε; Στην κα Ζηλάκου.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στην κάθε μειοψηφία ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε βάλει, παιδιά, από τα μέλη μας είχαμε βάλει 20 παραπάνω,

από τα μέλη μας. Πάνω-κάτω είμαστε στα 12. 11 λέει εδώ, μήπως έχω ξεχάσει και

κανέναν, 12.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τον επίτιμο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν δώσαμε. Δεν πειράζει. Αυτά ήθελα να πω. Έχουν μείνει καμιά

150αριά μπουκάλια, είναι μία κατάσταση όσων δεν έχουν υπογράψει. Καλό είναι να

ρίξετε μια ματιά. Εσύ δεν έχεις πάρει; Πήρες; Δεν υπέγραψες όμως. Εγώ το θυμάμαι

ότι πήρες. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρίξετε μία ματιά θέλω στην κατάσταση όποιον είναι και γνωρίζετε

να τους λέτε να έρχονται από εδώ, να μην τα παίρνετε εσείς, για να γνωρίζουν και

τον σύλλογο. 

6



5  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της Cοsmote

για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 63,50€, περιόδου

23/01/2017 – 22-03-2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό  που  πληρώνουμε  πάντα  το  πάγιο  που  είναι  δίμηνο  εκεί.

εισηγητής ο από 21/01-22/03 εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι η πληρωμή της Cosmote, όπως σας είπε και ο πρόεδρος

από 21/01-22/03, 63,50€.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πολλά είναι.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι πρόγραμμα. Εγκρίνεται.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

6  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για την προσφορά του Συλλόγου μας προς τους

εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το θέμα είπαμε όπως, μάλλον, η λογική εδώ πέρα του Δ.Σ. εδώ

του συλλόγου μας και από εδώ την πλειοψηφία και τη μειοψηφία και της Βούλας η

μεριά είναι όπου μπορούμε να είμαστε ανταποδοτικοί προς τους συναδέλφους μας.

Υπάρχει  ένα  μεγάλο  πρόβλημα,  δεν  υπάρχουν  γάντια  για  τους  εργάτες

καθαριότητας. Επειδή θα αργήσει να γίνει ο διαγωνισμός, εγώ προτείνω...

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μία παρένθεση. Έχει γίνει, δυστυχώς στις ενστάσεις γίνεται ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εγώ προτείνω να, σαν... να πάρουμε 500 ζευγάρια γάντια και να

μοιράσουμε.  Δείχνουμε και την αλληλεγγύη μας,  και  την υποστήριξή μας και  τον

νοιάξιμο ως προς τους συναδέλφους τους εργαζόμενους της καθαριότητας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το κόστος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος είναι 1.090,00€ τα 500 κομμάτια, μαζί με το ΦΠΑ μιλάω.

Τον λόγο έχει ο κ. ... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Διαφωνώ σε αυτό γιατί θα βρεθούν και άλλες Υπηρεσίες και ξέρουμε

πολύ καλά ότι  δεν έχει  καμία Υπηρεσία γάντια.  Εντωμεταξύ υπάρχει  και  μεγάλο

πρόβλημα και με τους 8μηνίτες που πήραμε πρόβλημα. Ούτε εκεί πέρα έχουμε να
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τους δώσουμε, όχι μόνο γάντια, ούτε παπούτσια, ούτε τίποτα. Και θα δημιουργηθεί

μεγάλο πρόβλημα και θα αρχίσουν να ζητάνε όλοι. Και έτσι το κόστος θα ανέβει

πολύ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Διεύθυνση Καθαριότητας, διότι αν

αυτός βάζει  τα χέρια του ...  με τον κάδο, γεια σας. Κατά καιρούς η διευθύντρια,

αντιδήμαρχος, είναι στο ...

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εντάξει, τώρα μην το πάρουμε έτσι γιατί και εγώ να σου πω...

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ... εγώ συμφωνώ με τον κ. Παυλάκο σε αυτό που λέει, και με αυτό που

είπες και εσύ στο τέλος, ότι δεν είναι υποχρέωση του συλλόγου ούτε η δουλειά η

δική μας είναι αυτή, σε κάθε υπηρεσία που λείπει κάτι να βάζουμε από τα λεφτά του

συλλόγου, από των εργαζομένων και να παίρνουμε ή γάντια ή φαρμακεία, ή ξέρω

εγώ  ποδιές.  Και  στους  παιδικούς  σταθμούς  οι  καθαρίστριες  δεν  έχουν  ποδιές.

Έχουν κάτι ποδιές... όχι, μιλάω στους παιδικούς σταθμούς. 

Αυτό είναι υποχρέωση του δήμου να παρέχει τα είδη ατομικής προστασίας και η

δική μας δουλειά είναι  να προσπαθούμε να πιέζουμε τον δήμο ώστε έγκαιρα να

έρχονται αυτά τα υλικά. Δεν είναι δουλειά δική μας να βάζουμε από τα λεφτά των

εργαζομένων να παίρνουμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... υπάρχει και ο διαγωνισμός

που έχει βγει σε εκκρεμότητα, έτσι δεν είναι; Υπάρχει ο διαγωνισμός αυτός;

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Υπάρχει, είναι στην Περιφέρεια σε...

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα περιμένουμε τον διαγωνισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε να καλύψουμε έναν μήνα.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Για έναν μήνα,  μετά να σου πω κάτι;  Μετά όμως οι  από πάνω, η

Δημοτική Αρχή σου λέει αφού είναι ο σύλλογος, κ.λπ.. Μα θα το μάθει, δεν γίνεται να

μην το μάθει αυτό το πράγμα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και η δουλειά η δική μας είναι ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... δυνατή η

φωνή μου. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κάνουμε, έγινε μία πρόταση εδώ από

τον  πρόεδρο  για  500  ζευγάρια  γάντια  για  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  των

εργαζομένων στον ήδη υπάρχοντα διαγωνισμό που τρέχει, είναι στην Περιφέρεια για

κάποιες ενστάσεις εκεί, γιατί είναι όλα τα υλικά, τα είδη ατομικής προστασίας μαζί.

Μέχρι που να βγει το αποτέλεσμα και να πάρουμε τα υλικά από τον διαγωνισμό,

είναι  μία μεταβατική περίοδος, υπάρχει  μία μεγάλη έλλειψη την οποία μπορεί  να

καλύψει  ο  σύλλογος.  Το  κόστος  νομίζω  είναι  1.000,00€,  δεν  υπερβαίνει  τα

1.050,00€. 1.090,00€ και καλύπτει 500 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων σε ένα

ζευγάρι γάντια το οποίο, εντάξει, δεν βρίσκω τον λόγο για να μην γίνει αυτό. Δηλαδή

ήταν προτιμότερο να τους δώσουμε ένα κρασί παρά να τους λείπει στην εργασία

τους,  στην  καθημερινότητά  τους  ένα  ζευγάρι  γάντι;  Το  οποίο  δεν  είναι...  δεν

αντικαθιστάμε εδώ πέρα ούτε τη Δημοτική Αρχή, ούτε τα είδη ατομικής προστασίας

που πρέπει, ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων, ούτε... κάνουμε μία μεσολάβηση

για να καλύψουμε μία ανάγκη των εργαζομένων η οποία είναι στην καθημερινή τους

βάση. Και αυτά τα λεφτά των εργαζομένων είναι ανταποδοτικά. Εγώ είμαι υπέρ της

απόφασης πάντως. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κα Κοντογιάννη.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ...  από τον Γιάννη,  μίλησε η κα Αργυροπούλου προηγουμένως

στο ότι  από τα λεφτά τους, θα τους δώσουμε τα λεφτά των εργαζομένων για να

πάμε να αγοράσουμε γάντια. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή από την τσέπη τους

αγοράζουν γάντια, οπότε θεωρώ ότι καλό τους κάνουμε πάνω σε αυτό και είναι ένα

μεταβατικό στάδιο για έναν μήνα, αν μπορούν να εξυπηρετηθούν, έχουν να κάνουν

με την καθαριότητα της πόλης, είναι βασικό αυτό, άλλο να πιάνεις το σκουπίδι, και

άλλο να πιάνεις το κλαδί. Και άμα θέλει και το κλαδί, δεν το συζητάμε, δεν το πάμε...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ το είπα γιατί υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.

Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή αύριο που θα σου έρθει κάποιος που

είναι στον σύλλογο γραμμένος στην οδοποιία ή στο ηλεκτρολογικό ή στους κήπους

και σου πει θέλω και εγώ γάντια, τι θα αρχίσουμε να κάνουμε; Θα αρχίσουμε να

μοιράζουμε γάντια σε όλους; 
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Εντωμεταξύ υπάρχει και το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε για...

και το ξαναλέω, χωρίς να θέλω, κάποιοι το παρεξήγησαν και λέει δεν μας νοιάζει για

τους 8μηνίτες. Δεν μας νοιάζει για τους 8μηνίτες, αλλά γυρνάω και λέω ότι αυτή τη

στιγμή δεν έχουμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εδώ, κ. Παυλάκο, Τάκη, άκουσέ με να σου πω κάτι. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ... συγνώμη μπορείς να το πάρεις και να μιλήσεις εσύ.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι οκτώ ψηφίζουν υπέρ της πρότασης,  ο κ. Παυλάκος παρών,

και η κα Αργυροπούλου κατά. 

Λύεται η Συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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