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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα βάσει του άρθρου, παράγραφος του καταστατικού μας 

καλείστε στη συνεδρίαση, μάλλον, σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 20/10/2017, βάσει 

του άρθρου 30, §1 του καταστατικού μας και ώρα 12:00 στα γραφεία του συλλόγου 

μας έχουμε την  μηνιαία συνεδρίαση, όπως ορίζει το καταστατικό μας.  

Παρόντες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Παυλάκος 

Παναγιώτης, είναι απών, κάποιες εξετάσεις κάνει, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, 

Κοντογιάννη Δικαία, απούσα,  Σκιζοπούλου Σταματίνα, παρούσα, Φερεντίνος 

Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, απούσα για λόγω υγείας, είναι 

ασθενής. Και Ζουρδός Κωνσταντίνος, παρών. 

 

1
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή και διαγραφή μελών στο 

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα έχει ο κ. Κούβαρης. Λόγω απουσίας του το παίρνω εγώ. 

Έχουμε τη διαγραφή την κα Ευστρατία Κρομμύδα, και έχουμε και δύο εγγραφές, τη 

κα Πρασσά Σταυρούλα και Αναστασίου Ελευθέριος.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είχα δει εγώ αυτό.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε άλλο σύλλογο.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι ομόφωνα υπέρ των εγγραφών των δύο και υπέρ 

της διαγραφής της κα Ευστρατίας Κρομμυδά. 

 

2
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για τα θέματα ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, την 

προηγούμενη βδομάδα, το θέμα αυτό, θα σας το πω ποιο είναι και τι είναι, θέλω να 

κάνω μία ενημέρωση, όμως, τι αναρτά η σελίδα μας στην ιστοσελίδα μας. Απ’ ό,τι 

όλοι, δεν ξέρω αν την παρακολουθείτε, αν συχνά την παρακολουθείτε ή σε τι βαθμό 

την παρακολουθείτε τη σελίδα μας, η σελίδα μας ανεβάζει όλες τις παρατάξεις που 

ανήκουν στον σύλλογό μας, να μου πείτε ποιες παρατάξεις, και αυτές που δεν έχουν 
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βγει, καθώς ανεβάζει και ό,τι είναι στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΠΟΕ ΟΤΑ, την 

ίδια, δηλαδή, την ΠΟΕ ΟΤΑ ανεβάζει καθώς και τις παρατάξεις που υπάρχουν, το 

μετά ΟΤΑ που είναι το β’ βάθμιο όργανο που συμμετέχει στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, τη ΔΑΣ-

ΟΤΑ τη β’ βάθμια, τη συνδικαλιστική ανατροπή, τη ΔΑΚΕ, και αγωνιστικές 

συσπειρώσεις που είναι ένα αριστερό τέτοιο που είχε πάρει και μου φαίνεται μία 

έδρα πρέπει να έχει. Και την ΑΔΕΔΥ. Και τις παρατάξεις που αποτελούν την 

ΑΔΕΔΥ. Απ’ ό,τι βλέπετε, και παρακολουθείτε, είναι τόσο... ό,τι είναι τα 90% τα 

ανεβάζουμε. Θα σας πω τώρα από εδώ και πέρα τι δεν θα ανεβάζουμε.  

Και να ξέρετε και κάτι άλλο, το λέω στον Κώστα και στην κα Αργυροπούλου που 

δυστυχώς δεν είναι εδώ, αλλά είναι εκπρόσωπος της ΔΑΣ-ΟΤΑ ο Κώστας, ότι την 

εκάστοτε σελίδα ή εφημερίδα, ή οτιδήποτε άλλο του Συλλόγου, την πολιτική την 

ασκεί η διοίκηση του συλλόγου. Αυτή που έχει την πλειοψηφία, πάντοτε έτσι γίνεται, 

έτσι είναι η δημοκρατία και έτσι θα γίνεται. Δεν γίνεται να μας στέλνει η κα 

Αργυροπούλου Σταυρούλα το τι είπε ο γραμματέας Τύπου του ΚΚΕ να ανεβάσουμε. 

Και το ανεβάσαμε και το κατεβάσαμε μετά από τρεις μέρες. Το τι κάνει το ΠΑΜΕ. Το 

ΠΑΜΕ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αφορά μόνο 

μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι γραμμένοι στο ΠΑΜΕ.  

Καθώς και το συνδικάτο ΟΤΑ που μας έστειλε και δεν ανεβάσαμε και το ανεβάσαμε 

μετά. Το συνδικάτο, τώρα θα πάμε στην ουσία  γιατί δεν θέλαμε να την ανεβάσουμε. 

Γιατί πρέπει να καταλάβει η κα Σταυρούλα, το συνδικάτο του ΟΤΑ έχει τη δική του 

σελίδα, τα δικά του ΜΜΕ, όπως... που συνεργάζεται και με την Αυτοδιοίκηση gr και  

έκανε το θέμα αυτό το γύρο της Ελλάδας. Σε εμάς εδώ τι μας αφορά ; Tο συνδικάτο 

του ΟΤΑ συμμετέχει σε εκλογές εδώ: Συμμετέχει στον δήμο του Πειραιά; Δεν μπορεί 

να συμμετάσχει. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί να συμμετάσχει; Γιατί είναι μόνο μέλη από 

τον κομμουνιστικό χώρο. Γιατί να ανεβάζουμε εμείς τα δικά τους και ξέρετε τι της 

είπα της κα Αργυροπούλου; Κάνε μία δικιά σου ανακοίνωση – δελτίο τύπου του ΔΑς 

– ΟΤΑ  και φέρτει μου και θα την ανεάσουμε. Και μου απαντά δεν θα μου πεις εγώ τι 

θα κάνω. Εγώ γιατί να το ανεβάσω του ΠΑΜΕ και πείτε μου, παιδιά, εσείς, λίγο, να 

καταλάβω. Αν κάποιος δεν έχει άλλος άποψη, να πάρει ο Κωστής Ζουρδός τον λόγο 

να μας πει. Γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα συνδικαλιστικά όργανα που είναι 

κομματικά.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρόεδρε, να πω το εξής, είπες ότι δίνεται χώρος και πολύ καλά γίνεται, 

στις παρατάξεις, εν πάση περιπτώσει, και στους χώρους που ανήκουν στον 

σύλλογο και ανέφερες και κάποιες άλλες. Ναι, σύμφωνοι. Όταν δίνεις χώρο στις 
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παρατάξεις να ανεβάσουν κάτι, δεν λέω ότι το κάνεις, το λέω γενικά, το αναφέρω... 

γιατί δεν το έχω ψάξει να δω αν το κάνεις, πιστεύω ότι δεν το κάνεις, όταν, λοιπόν, 

τους δίνεις το δικαίωμα να ανεβάσουν κάτι, τους δίνεις το δικαίωμα χωρίς να το 

λογοκρίνεις. Γενικά το αναφέρουμε τώρα. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύει ότι ανεβάζουμε 

κάτι με βάση τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Δηλαδή εσείς αν θέλετε να 

ανεβάσετε κάτι που να έχει την υπογραφή του Γαλάνη και της παράταξης και να... 

είναι για οποιοδήποτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η υπογραφή του Γαλάνη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου, 

εκπροσωπεί και είναι υπεύθυνος σε όλα τα νομικά πρόσωπα παντού για τον 

Σύλλογο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, ναι, γενικά λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, άμα υπάρχει υπογραφή του Γαλάνη πρέπει βεβαίως να 

αναρτηθεί γιατί είναι ο πρόεδρος του συλλόγου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, λέω, αν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρόεδρος του συλλόγου εκπροσωπεί τον σύλλογο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σύμφωνοι, λέω ότι αφού δίνεις το δικαίωμα στις παρατάξεις να 

ανεβάζουν πράγματα, ανεβάζουν ό,τι θέλουν, χωρίς να λογοκρίνονται. Γενικός 

κανόνας είναι αυτός, για όλους, όχι για τη ΔΑΣ, για όλους. Λέω, γενικά, λέω, δεν 

είπα ότι το έκανες, λέω ότι γενικός κανόνας, άρα λοιπόν και εσύ και αν κάποιος 

άλλος εκτός από τη ΔΑΣ ανεβάσει κάτι, εγώ δεν έχω ... να τον λογοκρίνω, το 

ανέβασε... ωραία. Όχι, να το βάλουμε σε μία βάση. Νομίζω ότι θα έπρεπε, για να 

μην υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις, είτε οι επόμενες που μπορεί να 

δημιουργηθούν, είτε οι προηγούμενες, να υπάρχει ένας χώρος για κάθε παράταξη, 

τα λεγόμενα banner, αν τα λέω σωστά, που εκεί κάθε παράταξη να βάζει ό,τι θέλει 

και να είναι και υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Διότι αλλιώς θα υπάρχουν 

προβλήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άκου, δεν πρόκειται να ξανανέβει είτε του ΠΑΜΕ, είτε του ΚΚΕ. Εδώ 

δεν έχει ανέβει ούτε της Ν.Δ. ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε τίποτα. Ούτε του ΚΚΕ ο 

εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου, ούτε του συνδικάτου του ΟΤΑ. Που δεν είναι 

παράταξη συνδικαλιστικού οργάνου. Είναι κομματικό όργανο, το συνδικάτο του ΟΤΑ 

όπως είναι κομματικό όργανο και το ΠΑΜΕ. Αν θέλετε εσείς σαν ΟΤΑ-ΔΑΣ ή σαν 

ΔΑΣ του δήμου, όχι το β’ βάθμιο ΟΤΑ-ΔΑΣ που λέω, σαν ΔΑΣ του Δήμου Πειραιά 

να φέρετε τις απόψεις σας, ότι έκανε το συνδικάτο τάδε, τάδε, κανένα πρόβλημα. 
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Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η ΔΑΣ του Δήμου Πειραιά. Αλλά θα λέει ΔΑΣ του 

Δήμου Πειραιά, ή θα λέει ΟΤΑ-ΔΑΣ. Αυτά υπάρχουν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σύμφωνοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι η ΔΑΣ-ΟΤΑ για να μην κρυβόμαστε, 

είναι μία παράταξη που ανήκει στο ΚΚΕ, άρα, λοιπόν, σου απαντάω γιατί ανεβάζει 

πράγματα που αφορά το ΠΑΜΕ ή το ΚΚΕ, τα ανεβάζει γιατί απευθύνεται στη 

συγκεκριμένη μερίδα που θέλει να τα διαβάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν θα μου στέλνετε όμως δελτίου Τύπου του ΠΑΜΕ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν ξέρω τι ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό μου στέλνετε. Δελτίο Τύπου του ΠΑΜΕ και δελτίο Τύπου... να το, 

αυτό μου στείλατε και το ανέβασα εγώ γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά το 

ανέβασα, αλλά δεν θα ξανανέβει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση έχει νόημα για το από εδώ και πέρα, όχι για 

το πριν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το από εδώ και πέρα σου λέω. Από εδώ και πέρα λέω. Για το από 

εδώ και πέρα λέω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, μην ψάχνεις, σε πιστεύω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, περίμενε. Και μετά θα πάμε και με την ουσία. Και με την ουσία 

του θέματος. βρες το. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, σε πιστεύω, δεν υπάρχει λόγος, αλλά τη γνώμη μου θα 

μπορούσε να υπάρχει ένα banner για κάθε παράταξη που ανεβάζει εκεί πέρα ό,τι 

ακριβώς θέλει και να μην εμπλέκεσαι εσύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, κάτι άλλο, αν έχετε δει, κάτι άλλο, οι ανακοινώσεις που έχει 

βγάλει ο σύλλογος, άσχετα από άλλες φορές θέλω ... να βγάζαμε περισσότερες. 

Αυτό είναι. Αυτό εδώ έτσι δεν πρόκειται να ξανανέβει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δηλαδή αν είχε πάνω Δήμος Πειραιά, θα μπορούσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αν είχε πάνω ΔΑΣ-ΟΤΑ Δήμος Πειραιά, θα μπορούσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αμέ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό είναι τέχνασμα, όμως. Η ουσία είναι ίδια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τέχνασμα. Μου το στέλνει... όχι, μα δεν θέλω εγώ να κρύψω 

τίποτα. Αυτό σου λέω. Εγώ θέλω να μου λέει ΔΑΣ-ΟΤΑ του Δήμου Πειραιά, ότι το 

συνδικάτο ΟΤΑ, σήμερα, τάδε του μηνός πραγματοποίησε το ένα, το άλλο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η ουσία δεν αλλάζει όμως, είναι τεχνικό ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τεχνικό. Είναι ότι μου το στέλνει μία παράταξη που έχει λάβει 

μέρος στις εκλογές και έχει βγάλει εκπροσώπους του και βεβαίως να το ανεβάσω. 

Αυτό σου λέω. Που αφορά. Εγώ δεν είχα, που μου λέει η Σταυρούλα δεν το 

ανεβάζεις γιατί αφορά τον Δήμο Πειραιά. Και θα σου πω τώρα και επί της ουσίας γι’ 

αυτό το πράγμα. Εδώ έρχεται ο καθένας, ο κάθε ένας συνάδελφος και λέει ο χ, ο ψ, 

ο ω με κυνηγάει, ο χ, ο ψ, ο ω δεν μου κάνει εκείνο, δεν μου κάνει το άλλο, δεν μου 

βάζει, και κάνει ένα κάρο πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε μία 

ανακοίνωση αν δεν διασταυρώσουμε την πραγματικότητα. Εδώ, στην ουσία αυτό 

εδώ που έχει βγάλει το συνδικάτο συκοφαντεί και θα ψηφίσουμε τώρα αν 

συμφωνούμε, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, θα σας το διαβάσω όμως εγώ εν τάχει, 

για να δείτε.  

Σήμερα, Παρασκευή 13/10 πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας η 

διευθύντρια καθαριότητας του Δήμου Πειραιά προκειμένου να πάρει πίσω την άδικη 

κλίση απολογίας συναδέλφου. Η διευθύντρια... δεν παίρνω θέση υπέρ της 

διευθύντριας τίποτα, κάλεσε έναν οδηγό σε απολογία. Ο συνάδελφος εγκαλείται λέει 

τώρα το δελτίο τύπου, επειδή δεν δούλευε όλες τις μέρες της βδομάδας, χωρίς ρεπό 

και ξεκούραση, αλλά επειδή διαμαρτυρήθηκε για τις συνεχόμενες, για δύο χρόνια 

απασχόλησή του ως οδηγός στη νύχτα στα απορριμματοφόρα.  

Τι μας λέει εδώ; Ότι δούλευε εφτά μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό και ξεκούραση 

και δούλευε για δύο χρόνια πάντοτε τη νύχτα. Αυτό δεν μας λέει; Και μετά λέει, κατά 

τη διάρκεια... δείξαμε ... την ..., διπλοβάρδιες, αυταρχισμό, για τον δήμο του Πειραιά, 

απειλές, αφετέρου ότι η δημοκρατία σταματάει στην πύλη του αμαξοστασίου αφού 

εκεί μετά ισχύει ο άγριος νόμος των απειλών, των ύβρεων, της αυθαιρεσίας. Ο 

συνάδελφος με αυτά τα στοιχεία απέδειξε ότι όχι μόνο ήταν συνεπής... τα στοιχεία 

αυτά ποτέ δεν μας τα έδειξε. Τα στοιχεία, το λοιπόν, εδώ, είναι του 2016, για τον 

συγκεκριμένο οδηγό, το 2017. Αν δείτε ότι έχει δουλέψει παραπάνω από τρεις ώρες 

και αν πούμε δύο χρόνια συνέχεια νύχτα που λέει, και αν είναι ότι δουλεύει εφτά 

μέρες την βδομάδα, πείτε μου το. Χωρίς να ελέγξουν τίποτα, ανέβασαν αυτό που 

πλήττει και συκοφαντεί συναδέλφους. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κάνει συγκεκριμένο δρομολόγιο ο συνάδελφος; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Όχι, δεν κάνει συγκεκριμένο. Ανάλογα τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας, και έτσι πρέπει να είναι. Άρα, εγώ, να βγάλουν και να λένε τα 

προβλήματα βεβαίως. Μας βοηθάνε, οποιοσδήποτε να είναι. Αλλά να μην 

συκοφαντείς.  

Μου ανέφερε και για ένα άλλο εργάτη η κα Σταυρούλα αλλά δεν είναι εδώ. Αλλά θα 

το αναφέρω. Για τον κ. Μουσαΐλοφ. Ο κ. Μουσαΐλοφ επειδή ανήκει στο δικό μου 

τμήμα είναι εργάτης καθαριότητας στον β’ τομέα από το 2015 έως 2,5 μήνες... ναι, 

έως αρχές Σεπτέμβρη 2017. Πήγε στον γ’ τομέα. Ο κ. Μουσαΐλοφ, λοιπόν, ήταν 

εργάτης απορριμματοφόρου, δούλευε 3, 3,5 ώρες, έπαιρνε όλα, τις υπερωρίες του 

και με το παραπάνω, δηλαδή δεν έκανε το ωράριό του που είναι 6,5 ώρες, έπαιρνε 

και υπερωρίες στο μέγιστο που μπορεί να κάνει και όταν τον κάναμε μετακίνηση να 

πάει στον γ’ τομέα καθαριότητας και τον βάλαμε να δουλέψει 6,5 ώρες στο ωράριό 

του, τον κυνηγάγαμε και τον συκοφαντούμε. Αν έτσι γίνεται συνδικαλισμός με αυτά 

εδώ και να συκοφαντούμε ανθρώπους γιατί είναι μέλη μας στο συνδικάτο του ΟΤΑ 

και λαμβάνουν μέρος στις πορείες όπως μας λέει εδώ ότι είναι αγωνιστές και το ένα 

και το άλλο, και πρωτοπόροι στην αγωνιστική δράση, να μου το πουν να μιλάμε για 

άλλο επίπεδο συνδικαλισμού και για άλλο επίπεδο διοίκησης των συναδέλφων μας. 

Αν το θέλουμε αυτό, να το κάνουμε και εμείς αυτό. Αυτά είχα να πω και όποιος 

θέλει, παίρνει τον λόγο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ, για να τα βάλω όλα σε μία σειρά, προηγουμένως δημιουργήθηκε 

ένα θέμα με κάποια χ, ψ, ανακοίνωση που φέρεται πως ανέβηκε στο site μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δελτίο Τύπου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ναι, λοιπόν, αν ανοίξουμε την κερκόπορτα να ανεβάζουμε 

οποιαδήποτε συνδικαλιστική παράταξη εκτός από αυτές που είναι εδώ στον 

σύλλογο ανακοινώσεις, θα έρθει και η ΔΑΚΕ, θα έρθει και η ΠΑΣΚΕ, θα έρθει και η 

Χρυσή Αυγή, και τότε τι θα τους πεις, δεν σας ανεβάζουμε; Εγώ θεωρώ πως μέσα 

στο site του συλλόγου πρέπει να ανεβαίνουν είτε οι παρατάξεις που είχαν λάβει 

μέρος στις εκλογές, άσχετα αν δεν έχουν βγει, είτε ανακοινώσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ είτε 

μέχρι την ΑΔΕΔΥ, μέχρι εκεί πέρα και κανενός άλλου. Συμφωνώ απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζουρδός. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όσον αφορά το προηγούμενο θέμα που αναφέρατε, κ. Πρόεδρε, εγώ 

δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες των περιστατικών, ούτε τους ανθρώπους, τη 

διευθύντρια, ούτε τον συνάδελφο που επικαλεστήκατε, ούτε και τα δρομολόγια αυτά 
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που φέρεται γιατί πρέπει να τα εξετάσει κανείς να δει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. 

Ούτως ή άλλως ο ρόλος μιας παράταξης και ενός Δ.Σ. δεν είναι ανακριτικός. Θα 

επιληφθούν τα όργανα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο ή όχι και σε ποιον βαθμό. Ο 

τρόπος ο οποίος χειρίζεται μία παράταξη ένα θέμα αφορά αποκλειστικά και μόνο 

την ίδια και από τη στιγμή που βάζει την υπογραφή της έχει και την ευθύνη του 

αποτελέσματός της το οποίο θα δούμε αν θα δικαιωθεί με βάση τον χρόνο. Δεν 

μπορούμε να μπούμε σε μία ανακριτική διαδικασία.  

Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Νίκος το γνωρίζει ενδεχομένως, και ο Γιάννης, και 

κάποιοι άλλοι, ίσως, και στο δικό μου τμήμα ακριβώς υπάρχει μία διένεξη δύο 

υπαλλήλων με αναφορές, μηνύσεις και εγώ δεν το έφερα καν στον σύλλογο γιατί 

πιστεύω, παρόλο που έχω άποψη προσωπική γιατί πιστεύω ότι ο σύλλογος και εγώ 

προσωπικά δεν μπορώ να κάνω τον ανακριτή, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Από 

εκεί και πέρα, όμως, αν μπω σε ένα τέτοιο λάθος και βγάλω μία ανακοίνωση ως .. 

ΔΑΚΕ ή ως ΔΑΚΕ ή ως ΠΑΣ ή οτιδήποτε, ή ως ΠΑΣ-ΟΤΑ, αναλαμβάνω και την 

ευθύνη της ανακοίνωσής μου.  

Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις οι οποίες φαίνονται απλές αλλά τελικά στο βάθος του 

χρόνου δεν είναι, διότι με αυτά που αναφέρατε εσείς το πράγμα είναι απλό έτσι 

όπως το θέσατε, ή η διευθύντρια λέει ψέματα, ή ο συνάδελφος, κάποιος από τους 

δύο λέει ψέματα αναγκαστικά, ή εν πάση περιπτώσει ο καθένας φωτίζει τη δική του 

αλήθεια, εκείνη που τον συμφέρει. Γι’ αυτό, λοιπόν, ας αφήσουμε να τα λύσει αυτά 

αυτοί που θα τα λύσουν. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας, δεν 

μπορούμε να μπούμε σε μία διαδικασία αλήθειας, δεν ξέρουμε ποια είναι, και ας 

αφήσουμε τους ανθρώπους που βγάζουν ανακοινώσεις και γνωρίζουν τα στοιχεία 

αν και εφόσον είναι πραγματικά, να πάρουν και την ευθύνη. Σε γενικές γραμμές. Δεν 

μπαίνω στο περιστατικό, δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο Κώστας. Εγώ τι σας είπα στο 

τέλος; Ότι πριν βγει μία ανακοίνωση καλό είναι να μην συκοφαντούμε. Αυτό είπα. 

Εγώ προσπαθώ και απ’ ό, τι είδατε τις δηλώσεις θα είναι όλες οι ανακοινώσεις οι 

δικές μας ή τα δελτία Τύπου είναι αμυντικά. Δηλαδή μας λένε και απαντάμε. Δεν 

θέλω ούτε να σταθώ, συμφωνώ απόλυτα που λέει ο Κώστας, και είπαμε από εδώ 

πέρα κάναμε από εδώ και πέρα γνωστό τι θα ανεβαίνουν. 

Πάμε στο θέμα 3. 
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3
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την αξιολόγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα πάρα, πάρα πολύ τεράστιο θέμα. όπως 

όλοι γνωρίζουμε, ο σύλλογός ήταν πρωτοπόρος και στην ενημέρωση των μελών, 

και στην ενημέρωση όλων για να μην συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, με 

επιχειρήματα, αυτά που μας έδινε οι δικηγόροι, αυτά που μας έδιναν οι νομικοί 

σύμβουλοι της ομοσπονδίας μας, της ομοσπονδίας της γ’ βάθμιας που ανήκουμε, 

κ.λπ.. Είχαμε πριν, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, κάναμε και μία γενική συνέλευση και 

πήραμε και απόφαση γενικής συνέλευσης ότι απέχουμε από την αξιολόγηση, την 

πρώτη φορά που ήταν. Μετά στο τέλος με το τελευταίο που ήρθε το εκβιαστικό, την 

οποία ονομάσαμε ντροπολογία, όχι τροπολογία, ντροπολογία, ντροπή, δηλαδή, που 

εκβίαζε τους προϊστάμενους και τους διευθυντές ότι για να θέλουν να κριθούν στο 

υπηρεσιακό θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, και αφού το σχολιάσαμε όλοι εδώ, 

πήραμε μία θέση όλοι που ήμαστε εδώ στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ 

του συλλόγου μας δεν ήταν ο Κώστας εδώ, ο κ. Ζουρδός, και πήραμε μία ομόφωνη 

απόφαση ότι απέχουμε. Τα λέω σωστά; Έλα, ντε, όμως που αυτή η ομόφωνη 

απόφαση πολλοί από εδώ έκαναν και δεν μιλάω για τον κ. Φερεντίνο, γιατί ο 

Φερεντίνος ήταν από τους πρώτους που είχαν κάνει χωρίς να ξέρουν, πριν ξεκινήσει 

ότι απέχουμε, που το είχε στείλει στο αθλητικό. Τον κ. Φερεντίνο τον βγάζω γιατί 

ήταν το πρώτο που είχε στείλει στις αρχές-αρχές πριν καν τα ζητήσουν τα είχαν 

στείλει... πού τα είχαν στείλει. 

Οι υπόλοιποι εδώ πήραμε μία απόφαση, και το ωραίο, θα σας πω ποιοι έκαναν και 

ποιοι δεν έκαναν γιατί πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Ας πούμε...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, οι υπόλοιποι, τα μέλη του Δ.Σ. λέω. Πάμε τώρα ποιοι δεν έκαναν. 

Ο κ. Καλογερόγιαννης δεν έκανε. Ο κ. Γαλάνης δεν έκανε. Ο κ. Κούβαρης δεν έκανε, 

ο κ. Παυλάκος δεν έκανε, η κα Αργυροπούλου δεν έκανε. Και πάμε τώρα, και θα 

πάμε τώρα λίγο να καταλάβω τότε γιατί πήραμε την απόφαση; Αυτό εγώ δεν μπορώ 

να καταλάβω. Ομόφωνα κιόλας την πήραμε.  

Η κα Σχιζοπούλου έτσι όπως ξεκινάμε έκανε. Ο κ. Στεφάνου έκανε. Ο κ. 

Καραμολέγκος έκανε. Η κα Κοντογιάννη έκανε. Και λέω, τι σκεπτικό είχαμε όταν 

καθίσαμε εδώ και πήραμε μία απόφαση; Όχι, ναι, ούτε ο κ. Ζουρδός έχει κάνει. 

Σωστά, ναι. Επειδή δεν ήταν την προηγούμενη φορά, αλλά όχι, πρέπει να το πούμε. 
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Όντως δεν έχει κάνει. Και λέω εγώ τώρα, το ωραίο είναι ότι όλοι έχετε ενημερωθεί. 

Μάλλον εκτός από την κα Σχιζοπούλου. Η κα Σχιζοπούλου λέει της είπαν, έκανε, 

λέει, γιατί, λέει, δεν θα μπορούσε να κάνει, λέει, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να 

αιτηθεί, να κάνει μετάταξη άλλο. Πράγμα που δεν το λέει ούτε καν ο νόμος, ούτε 

αυτός που ψηφίστηκε το άρθρο 38.  

Δηλαδή, εδώ έχουμε μέλη του Δ.Σ. που παίρνουν μία απόφαση και δεν την τηρούν, 

και μέλη του Δ.Σ. που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη. Να πω ότι η κα Σχιζοπούλου ήταν 

προϊσταμένη και ήθελε να ξανακριθεί διευθύντρια, να πω υπήρχε κάποιος λόγος. 

Από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο ή δεν είναι ενημερωμένη, ή δεν έχει καταλάβει. 

Τώρα, να πάμε στον κ. Στεφάνου, στον κ. Καραμολέγκο. Η κα Κοντογιάννη δεν 

είναι. Παιδιά, γιατί ψηφίσατε τότε; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τα ίδια λέγαμε, όταν πήγαμε ήταν για το άρθρο 38 που 

ψηφίστηκε. Γι’ αυτό ήταν.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραμολέγκος τον λόγο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την αξιολόγηση, 

καινούριες, από το υπουργείο και αναγκαστήκαμε, επειδή κάναμε όλοι εδώ πέρα 

μέσα, να κάνουμε και εμείς. Όλοι εδώ πέρα μέσα στο κτίριο κάναμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθώ αργότερα. Ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εδώ πέρα όταν λάβαμε την απόφαση ήταν μία απόφαση, με μία 

απόφαση που είχε παρθεί από την ΑΔΕΔΥ και από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και ήρθαμε εμείς 

και την επικυρώσαμε. Μιλάω για το άτομό μου, δεν ξέρω το σκεπτικό των 

υπολοίπων. Εγώ θεώρησα σωστό τότε να ψηφίσω υπέρ, διότι δεν ήταν σωστό σαν 

σύλλογος να υπάρχει έστω και ένας που μειοψήφησε σε κάτι το οποίο το έλεγε η 

ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ. Όταν ήρθε η ώρα όμως και έμαθα εγώ πως το 95% των 

διοικητικών υπαλλήλων έχουν κάνει αξιολόγηση, γιατί το ποσοστό στον δήμο αυτή 

τη στιγμή στους διοικητικούς είναι πάνω από 95%, είναι 98% για όσους δεν το 

ξέρουν, είναι τεράστιο το ποσοστό, παιδιά, και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο σύνολο είναι 70%.  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ναι, περίμενε. Εγώ μιλάω για τους διοικητικούς. Εμένα με 

ενδιαφέρουν οι διοικητικοί. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο σύνολο 70% ... . 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ναι, είναι μέσα και οι συνάδελφοι που είναι στην καθαριότητα οι 

εργάτες οι οποίοι δεν κάνουν, καλά κάνουν και δεν κάνουν... ναι, εντάξει, αλλά στην 

ειδικότητα τη δική μου είναι το 98%. Είναι το 98%. Καλώς ή κακώς και γι’ αυτόν τον 

λόγο έκανα και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, τον σύλλογο τον εκφράζουν τα μέλη, δεν είναι γενικά ένα 

αόριστο πράγμα. Δεν παίρνουμε μία απόφαση σαν σύλλογος και μετά βγαίνει έξω ο 

Γαλάνης και κάνει κάτι άλλο. Εσείς τι νομίζετε; Δεν ήθελα εγώ να κριθώ που δίνω 

δύο διατροφές; Που δεν μου φτάνουν να την βγάλω το μήνα; Εγώ δεν ήθελα; Ή 

πιστεύουμε ότι κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερα προσόντα από μένα; Όμως εγώ 

έκρινα ότι όλο αυτό που κάνω θα πρέπει να δείχνουμε και το καλό παράδειγμα. Και 

το λέω, αφού τότε, και το ξαναναφέρουμε, πείτε, παιδιά, ξέρετε κάτι; Όχι, δεν θέλω, 

ο καθένας έχει τους λόγους του και είναι σεβαστοί. Αλλά αυτό που δεν ήταν άλλα να 

λέμε, άλλα να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να γίνω σύλλογος αορίστου και μονίμου που 

κάνουν γενική συνέλευση με θέμα αυτό και μετά από δύο μέρες να βγαίνουν 

πρωτοκλασάτοι και να πιέζουν τους υπαλλήλους να κάνουν και όποιος ασκεί 

κριτική, να τους κάνουν και μετακίνηση, γιατί θα βγει και ανακοίνωση και γι’ αυτό το 

πράγμα που έχει γίνει με τη διοίκηση. Και να γυρίζουν και μέχρι πρότινος κάποια 

άλλα στελέχη να γράφουν εκεί στο Facebook και να κάνουν και κριτική ότι απέχουμε 

και κάνουμε και ράνουμε. Εκεί, και μετά να πηγαίνουν σαν τις σουπιές και να το 

κάνουν. Εδώ, παιδιά, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όποιος θέλει θα είναι αυτό 

που θα λέμε θα το κάνουμε, αλλιώς δεν θα το λέμε. Και όποιος θέλει και έχει 

διαφορετική άποψη είναι σεβαστή, θα την καταθέτει και θα είναι αυτή η άποψή του. 

Και δεν είμαστε κατά των διαφορετικών. Αλλά αυτό που θα λέμε και θα είναι, θα 

είναι και θα το κάνουμε.  

Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είμαι ο Γιώργος Κούβαρης, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν θα 

μπω σε ονοματολογία συναδέλφων, το ποιοι έκαναν και ποιοι δεν έκαναν, εγώ έχω 

να σας πω κάτι, ότι ο ρόλος του συνδικαλιστή έχει κόστος, έχει, είναι στάση ζωής και 

έχει και θυσίες. Και όσοι συνάδελφοι δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το γνωρίζουν 

από εδώ και πέρα.  

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι πρότυπα για τους 

άλλους συναδέλφους. Και πρότυπα με στάσεις και συμπεριφορές αγωνιστικές και 
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όταν εδώ παίρνουμε μία ομόφωνη απόφαση, μέσα σε ένα Δ.Σ. έχω την αίσθηση ότι 

αυτή η ομόφωνη απόφαση τους ακολουθεί και μετά τη λήξη του Δ.Σ.. 

Εγώ θέλω να σας επικεντρώσω κάπου το ενδιαφέρον. Όταν είχε το φλέγον θέμα του 

ταμείου του αλληλοβοηθείας, κάποιοι συνάδελφοι εδώ εκλέχτηκαν με αυτόν τον 

σύλλογο και οι συνάδελφοι τους έδωσαν την ψήφο εμπιστοσύνης και το Δ.Σ. τους 

έδωσε και θέση για να είναι υπεύθυνοι στη διαχείριση του ταμείου αλληλοβοηθείας. 

Και κάποιοι τότε επειδή θα έβαζαν την υπογραφή τους και θα διαχειρίζονταν ένα 

φλέγον θέμα, μία καυτή πατάτα, δεν αποδέχτηκαν τη θέση αυτή, αποχώρησαν και 

πήραν θέση σε κάποιους άλλους συλλόγους. Την ίδια θέση, σε μικρότερους. 

Μην καταντήσουμε σαν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μόνο έχω να πω. Πιστεύω 

ότι εδώ εμείς πρέπει να φέρνουμε το παράδειγμα, πρέπει να είμαστε τα πρότυπα 

και όταν παίρνουμε αποφάσεις αγωνιστικές και καταδικαστέες, πρέπει... οι πρώτοι 

που πρέπει να τις τηρούμε. Ευλαβικά και αμετάκλητα. Αυτά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσω κάτι. Αυτοί που το έχουν ψηφίσει το θέμα. Αυτοί 

που δεν το έχουν ψηφίσει, είπαμε, δεν είμαστε κατά της διαφορετικής άποψης. Άρα, 

σας παρακαλώ πολύ τελευταία φορά αυτοί που θα ψηφίζουν αυτό και θα είναι, 

τελευταία φορά σας το λέω, θα πρέπει και να το πράττουν.  

 

4
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τελευταίου τιμολογίου  της  Cοsmote 

της τηλεφωνικής γραμμής 210 – 4172079. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που πληρώνουμε, το 210-4172071. Πριν πάρει τον λόγο ο κ. 

Καραμολέγκος που είναι ο ταμίας και θα μας πει, θέλω να σας πω κάτι, ότι ήδη έχει 

γίνει πληρωμή. Το γιατί, την προηγούμενη φορά που περιμέναμε να γίνει Δ.Σ. μας 

το έκοψαν το τηλέφωνο, γιατί η Cosmote στέλνει το τέτοιο ανά δίμηνο, δεν είναι ανά 

μήνα, και μας το είχαν κόψει και ήμαστε δύο μέρες χωρίς τηλέφωνο, χωρίς αυτή τη 

γραμμή που μπορούμε να πάρουμε εξωτερικά τηλέφωνα με αυτή τη γραμμή. Και 

έτσι τι έχουμε κάνει; Ό,τι όποτε έρχεται θα το πληρώνουμε και μετά το βάζουμε και 

σας ενημερώνουμε.  

Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν, έχουμε, όπως σας ανέφερε και ο πρόεδρος το θέμα της 

πληρωμής του τιμολογίου της Cosmote, αξίας 68,50€, για το διάστημα 23/07 έως 

22/09/2017.  Εγκρίνεται; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Και κάτι άλλο. Εκτός ημερησίας. 

 

1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της Clevermedia, 

εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Για την πληρωμή ενός τιμολογίου της Clevermedia για τις 

συνεδριάσεις 28/06. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να το βάλουμε αυτό; Συμφωνούμε άπαντες.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 39,24€ που αφορά τις συνεδριάσεις, τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων 28/06 και 27/07/2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξέρετε κάτι άλλο, να συμπληρώσω, ότι όσο πιο μικρά είναι τα 

πρακτικά, τόσο πιο λίγο κοστίζουν. Μπορεί να τύχει ένα πρακτικό που έχει πολλά 

θέματα και έχουμε πληρώσει και 80,00€ γι’ αυτό το πρακτικό. Για να το γνωρίζουμε. 

Γιατί ... ωραία, εγκρίνεται; Εκεί είναι δύο πρακτικά μέσα. Εγκρίνεται. 

Να σημειώσουμε, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Λήξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


