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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22.01.2020   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση ∆.Σ. και έγκριση δαπάνης για την επισκευή 10 

υπολογιστών δωρεά της Eurobank. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενηµέρωση ∆.Σ. για τον έλεγχο της  Εκθέσεως της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, που αφορά την οικονοµική διαχείριση από 17/05/2018 – 

31/12/2018 & 01/01/2019 - 31/12/2019 .    

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2ο : Έλεγχος και έγκριση του  ∆.Σ. για τον Οικονοµικό Απολογισµό  του 

έτους 2019 & Προϋπολογισµός του 2020. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3Ο   : Έλεγχος και έγκριση του ∆.Σ. για τον ∆ιοικητικό Απολογισµό του έτους 

2019. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4Ο: Ενηµέρωση και απόφαση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης  τον 

Φεβρουάριο του 2020 βάση του 17ου άρθρου. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 5Ο: Ενηµέρωση και συζήτηση για το επικείµενο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης 

για το ασφαλιστικό.   

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

ΘΕΜΑ 6Ο: Ενηµέρωση και συζήτηση για τα θέµατα : 

1. Πειθαρχικές διώξεις και πρόστιµα σε βάρος υπαλλήλων στην ∆/νση 

Καθαριότητας και  
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2. Τριτοκοσµική κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο του 

Αµαξοστασίου.   

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

ΘΕΜΑ 7Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την εγγραφή µελών στο 

Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 8Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την συµµετοχή 4 

µελών του Συλλόγου στο 47Ο  ενδιάµεσο Συνέδριο της ΠΟΕ – ΟΤΑ.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 9ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή της 

ιστοσελίδας.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 10Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την     επισκευή 

του φωτοτυπικού του Συλλόγου. 

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 11Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για κατάθεση    

στεφάνου στην επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας & 

στην µνήµη του Π. Βλαχάκου που έπεσε στα Ίµια. 

  Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 12Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την εξόφληση των 

ηµερολογίων 2020. 

  Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 13Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την  εξόφληση           

του κυλικείου  του ΣΙΝΕΑΚ, που πραγµατοποιήθηκε η  

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των τέκνων καθώς και για  τα 

αναµνηστικά δωράκια για τα παιδιά και εξόφληση του µέλους του 

Συλλόγου µας που ντύθηκε  Αγ. Βασίλης. 

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 14Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την    

 πρωτοχρονιάτικη πίτα 2020. 



 

5 

 

 Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 15Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την εξόφληση του  

τιµολογίου της εταιρείας Σοφός (αγαλµατιδία για την βράβευση των 

τέκνων και του Παπαδάτου Αλέξανδρου). 

ΘΕΜΑ 16Ο :  Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την έκδοση 26  

επιταγών των 100,00€   για την βράβευση των τέκνων, που 

εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα.  

  Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 17Ο : Συζήτηση  και λήψη απόφασης για την βράβευση πέντε ακόµα  

Τέκνων, κατασκευή 5 ακόµα αγαλµατιδίων στην εταιρεία Σοφός 

  & πίστωση ανάλογων ποσών.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 18Ο : Συζήτηση  και λήψη απόφασης για την πληρωµή της οµοσπονδίας  

ΠΟΕ – ΟΤΑ, από 09/2019-12/2019. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 22/01/2020, βάσει του Άρθρου 30§1 του Καταστατικού µα 

έχουµε το µηνιαίο µας ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

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

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

Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη 

∆ικαία, παρούσα, έχει πάει να πάρει ένα µπουκαλάκι νερό, Παυλάκος Παναγιώτης, 

παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, 

Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Όλοι είµαστε παρών και παρούσες.  

Να φέρουµε ένα Προ Ηµερήσιας, γιατί το ξεχάσαµε να το βάλουµε, µία που τα 

περισσότερα είναι γενόµενες δαπάνες. 

 

1ο Θέµα ΕΗ∆ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση ∆.Σ. και έγκριση δαπάνης για την επισκευή 10 

υπολογιστών δωρεά της Eurobank.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι γνωρίζουµε ότι µας είχε κάνει µία δωρεά οι Eurobank 10 

υπολογιστές οι οποίοι τις κρατήσαµε για να τις κληρώσουµε την Πέµπτη, όµως 

έπρεπε να µπουν λειτουργικά προγράµµατα. Τα έχει αναλάβει ένα µέλος του 

συλλόγου µας, ο κ. Καραστάθης,  όπως µας είχε φτιάξει τα άλλα, και είχε βάλει 

Windows 10. Γι’ αυτά τα 10 είπαµε να του δώσουµε 25,00€ το καθένα, δηλαδή 

250,00€ για τα 10 κοµπιούτερ. Όχι, δεν είχαν λειτουργικά συστήµατα, έτσι µας τα 

είχε δώσει. Είµαστε σύµφωνοι; Εγκρίνεται. 

∆εν µπαίνει στην Ηµερήσια. Συζητάς Προ Ηµερησίας και το πήγα και πιο πέρα, αν 

το εγκρίνουµε. 

Πάµε στα Θέµατα Ηµερήσιας: 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τον έλεγχο της  Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

που αφορά την οικονοµική διαχείριση από 17/05/2018 – 31/12/2018 & 

01/01/2019 - 31/12/2019. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να ενηµερώσω το Σώµα ότι στις 15/01/2020 καλέσαµε την 

Ελεγκτική Επιτροπή να ελέγξει τα βιβλία του συλλόγου ως οφείλουµε κάθε χρόνο. 

Σας διαβάζω την έκθεση τους που είναι υπογεγραµµένη και από τους τρεις: 

«Σύµφωνα µε το Άρθρο 37§1,2 και 3 του Καταστατικού του Συλλόγου, κατόπιν του 

υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 03/08/2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του 

Συλλόγου για τη συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής µε θέµα την οικονοµική 

διαχείριση του συλλόγου για το διάστηµα από 01/01/2019 έως και 31/12/2019, σας 

γνωρίζουµε ότι η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόµενη από τα µέλη: α) Πρόεδρο 

Ανδρουάκη Εµµανουήλ, β) µέλη, Μπάκα Ελένη και Βενιέρη Γεωργία, συνεδρίασης 

στις 15/01/2020, ηµέρα Τετάρτη, και πραγµατοποίησε έλεγχο στα οικονοµικά βιβλία 

του συλλόγου διαπιστώνοντας τα κάτωθι: 

1) Ταµείο Σ∆ΥΠ. Για το χρονικό διάστηµα 01/02/2019-31/2/2019 διαπιστώθηκε 

κατόπιν ελέγχου ότι το ταµείο Σ∆ΥΠ συµφωνεί µε τα βιβλία του συλλόγου. Για την 

Ελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος και Μέλη», µε υπογραφές. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και προϋπολογισµό, γράψ’ το, γιατί δεν έχει 

κακώς, και προϋπολογισµό του έτους 2020. 

 

2ο Θέµα Η∆ 

Έλεγχος και έγκριση του  ∆.Σ. για τον Οικονοµικό Απολογισµό  του έτους 

2019 & Προϋπολογισµός του 2020. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ενηµέρωση για τον απολογισµό του ταµείου του 2019. αυτό το 

οποίο έχω να πω, ότι το συνολικό ποσό των εξόδων που πραγµατοποιήθηκε για τον 

σύλλογο για το 2019 ανέρχεται στο ποσό των 22.403,78€. Τα, δε, έσοδα, τα οποία 

είχαµε για το 2019, ανέρχονται στο ποσό των 24.554,66€. Άρα, το ταµείο κατά την 

διάρκεια χρήσης του ’19 υπήρξε ένα πλεόνασµα της τάξης των 2.150,88€. Το 



 

8 

 

σηµερινό ποσό το οποίο υπήρχε 01/01, υπάρχει 01/01 στο ταµείο, ανέρχεται 

υπόλοιπο στις 14.020,89€. 

Όπως µπορείτε να δείτε και να καταλάβετε, ότι τον προηγούµενο χρόνο καταφέραµε 

να είµαστε πλεονασµατικοί, δηλαδή τα έσοδα µας να είναι περισσότερα από τα 

έξοδα τα οποία πραγµατοποιήσαµε, και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: α) Ότι 

αυξήσαµε την µηνιαία συνδροµή µε απόφαση την οποία είχαµε πάρει σε Γενική 

Συνέλευση από τα 2,50€ στα 3,00€, και επίσης στη µεγάλη αύξηση των µελών του 

συλλόγου. Άρα καταφέραµε τη χρονιά την οποία κλείσαµε να έχουµε περισσότερα 

έσοδα από τα έξοδα τα οποία πραγµατοποιήσαµε και έτσι το ταµείο ξεκινάει την 

01/.01 µε το ποσό των 14.020,89€. 

Αν θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήθελα να συµπληρώσω ότι είναι η πρώτη φορά που κλείνουµε 

απολογισµό που κάνουµε µε συν, δηλαδή... ανέφερε και τους λόγους για τους 

οποίους είναι... ήταν η µεγάλη αύξηση των µελών, µεγάλη αύξηση των µελών, 

είµαστε περίπου στα 800 άτοµα, και 0,50€ επί 800 είναι ένα κάποιο ποσό, τα οποία 

έγιναν και λίγο πιο ορθολογική χρήση αυτόν τον χρόνο, για να είµαστε, έχει βάλει το 

στίγµα του ο ταµίας ο καινούριος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: και µία αναφορά, λοιπόν, για τη χρήση του ’18. Κατά τη διάρκεια του 

‘18 υπήρξαν αρκετά έξοδα στον σύλλογο της τάξεως των 40.000,00€. Τα έσοδα του 

έτους... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πω κάτι, είναι από τον 05/2018 έως τέλη του ’18. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: ... όλο το έτος. Ωραία. Ας αναφέρω, λοιπόν, το χρονικό διάστηµα το 

οποίο έχουµε. Θα γνωρίζετε, λοιπόν, για το χρονικό διάστηµα από 17/05/2018-

31/12/2018 ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων ήταν ότι το ταµείο µας ήταν 2.000,00€ 

πλην. Τα έξοδα τα οποία πραγµατοποιήσαµε ήταν κατά 2.000,00€ περισσότερα 

από τα έσοδα που υπήρχαν το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.  

Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να συνεχίσω µε τον προϋπολογισµό του έτους του 

2020. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ‘Ένα λεπτό, να παρέµβω λίγο, επειδή δεν είµαστε από ό,τι βλέπω για 

να δώσουµε πλήρη στοιχεία από 17/05/2018-31/12/2018, θα τα ετοιµάσεις, Κωστή, 

θα τα στείλεις µε ένα e-mail στη κα Αργυροπούλου και θα τα παρουσιάσουµε µετά 

στη Γενική Συνέλευση. Εντάξει; Γι’ αυτό το διάστηµα. Τα άλλα και αυτά πρέπει να 
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της τα δώσεις, να τα ζητήσεις να τα έχει. Και πηγαίνουµε για τον προϋπολογισµό 

του ’20. Είδα έπρεπε να έχεις κάνει έναν απολογισµό από 31/05/2018 µέχρι... 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Αν µε παρατήρησες ότι για το χρονικό διάστηµα το οποίο 

αναφέροµαι είπα ότι... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... των εξόδων, ήταν κατά 2.000,00€, 

ήταν 14.000,00€ ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, εντάξει. Αυτό λέω, πιο ακριβές να ήταν τα ποσά. Αυτό εννοώ. 

Εντάξει.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Συνεχίζω µε τον προϋπολογισµό για το 2020. Όπως µπορείτε να 

γνωρίζετε, στον προϋπολογισµό κάνουµε µία πρόβλεψη και προσπαθούµε κατά 

προσέγγιση να είµαστε µέσα στα ποσά. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά ποιες είναι 

οι βασικές δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται στη διάρκεια του έτους για τον 

σύλλογο, όπως, για παράδειγµα, να µπω και να αναφέρω νούµερα για το κάθε; Οκ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, οι εκδηλώσεις µας είναι και πάνω-κάτω ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, έχουµε το σταθερό µας τηλέφωνο που θέλουµε 240,00€. 

Έχουµε την πληρωµή της... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τον χρόνο. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, ετήσια. Ετήσια τα νούµερα για να µην µπαίνουµε σε 

λεπτοµέρειες. Έχουµε την ΠΟΕ-ΟΤΑ η οποία περίπου µας πηγαίνει γύρω στις 

4.500,00€ το χρόνο. Έχουµε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... τα µέλη θα αυξηθεί και άλλο η ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Εξαρτάται από τον αριθµό των µελών. Έχουµε τις δωροεπιταγές τις 

οποίες δίνουµε στα µέλη µας και υπολογίζουµε ότι είναι γύρω στις 3.000,00€ 

ετησίως. Έχουµε τη βράβευση των τέκνων που για το ’19 χρήση ήταν η διπλάσια 

της προηγούµενης και κυµάνθηκε γύρω στα 32 άτοµα, προς 100,00€, 3.200,00€. 

Έχουµε τα έξοδα για τις αναµνηστικές πλακέτες. Έχουµε τα έξοδα των 

ηµερολογίων. Υπάρχουν, επίσης, έξοδα, τα οποία αφορούν διάφορα αναµνηστικά 

δώρα. Τη βασιλόπιτα του συλλόγου. Μία εκδροµή την οποία µπορεί να κάνουµε για 

τον σύλλογο. Τα στεφάνια που κατά καιρούς χρειαζόµαστε για τους συναδέλφους 

που χρειάζεται να έχουµε παρουσία στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Για γραφική ύλη. 

Έχουµε τις αποµαγνητοφωνήσεις που έχουµε του συλλόγου µας. Υπάρχει η 

ανανέωση της ιστοσελίδας που κάνουµε κάθε χρόνο. Υπάρχει η χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση των παιδιών που πραγµατοποιούµε. Υπάρχει η εκδήλωση της 
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Τσικνοπέµπτης και διάφορα έξοδα. Αν κάνουµε, λοιπόν, µία άθροιση των ποσών 

αυτών που είναι ένας προϋπολογισµός που δεν τηρείται ποτέ απόλυτα, είµαστε της 

τάξεως των 29.000,00€ και µε αναµενόµενη είσπραξη για το σύλλογο, βάσει των 

µελών και της καινούριας συνδροµής που έχουµε, αντίστοιχα γύρω στα 28.800,00€ 

µε συνετή, βέβαια, διαχείριση, θα επιδιώξουµε και αυτή τη χρονιά ώστε το ταµείο 

µας να είναι πλεονασµατικό και όχι αρνητικό. Αυτά έχω να πω. ∆έχοµαι ερωτήσεις, 

αν χρειάζεται.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να ρωτήσω κάτι; Επειδή δεν το άκουσα καλά. Οι 14.000,00€ 

είναι από συνδροµές τον Γενάρη που είπες; Το υπόλοιπο στο ταµείο; Οκ. Λοιπόν, 

εντάξει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει αυτά εδώ τα στοιχεία να 

τα βγάλουµε φωτοτυπία και να τα δώσουµε στους συναδέλφους, γιατί από ό,τι 

είδαµε και πέρυσι, έκαναν παράπονα ότι δεν µπορούσαν να τοποθετηθούν για τον 

οικονοµικό απολογισµό γιατί δεν είχαν τα στοιχεία να τα δουν, ένα είναι αυτό. 

Και το δεύτερο, εµείς σαν ∆ΑΑΣ θα ψηφίσουµε παρών αυτή τη στιγµή για την 

έγκριση του προϋπολογισµού, γιατί θέλουµε να δούµε τις αποδείξεις των εξόδων 

που έχουµε κάνει. Πρέπει σε σένα, στην Ελεγκτική Επιτροπή; πού πρέπει; Ωραία, 

στην Ελεγκτική Επιτροπή. θα µας δώσετε και τον οικονοµικό απολογισµό και τις 

αποδείξεις, γιατί καταλαβαίνετε  ότι είναι πολλά τα χρήµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποδείξεις να έρθεις εδώ να πεις ό,τι θέλεις, Βούλα µου, αποδείξεις 

δεν παίρνει. Ποτέ δεν παίρνει κανένας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είπα θα τις πάρω εγώ στο σπίτι µου. Θα κάνουµε αίτηση 

στην Ελεγκτική Επιτροπή µία µέρα εδώ πέρα να µας τις δείξει και να τις δούµε. Αλλά 

θα πρέπει να τον δώσουµε τον οικονοµικό απολογισµό να τον δουν οι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οικονοµικό απολογισµό δεν δίνεται πουθενά, ούτε σε β’ βάθµια, ούτε 

α’ βάθµια, υπάρχει το αρµόδιο Όργανο που ψηφίζεται γι’ αυτό, για να γίνεται ο 

έλεγχος. Και γι’ αυτό βάζουν και υπογραφές και για οτιδήποτε άλλο.  

Πριν 4χρόνια το είχαν δώσει, κακώς, δεν ήξεραν να διαβάσουν και το Καταστατικό. 

Ούτε στο β’ βάθµιο Όργανο γίνεται, ούτε στο γ’ βάθµιο. ∆εν ήµασταν εµείς, δεν 

είχαµε δώσει τίποτα εµείς. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. ∆εν είχαµε δώσει. ∆εν 

είχαµε δώσει. ∆εν είχαµε δώσει τίποτα. Αυτά, άµα θέλετε, ρωτήστε παραπάνω τα 

αρµόδια Όργανα. Ούτε το Εργατικό Κέντρο δίνει πουθενά, ούτε τίποτα. Ούτε το 

Εργατικό Κέντρο δίνει. 
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3ο Θέµα Η∆ 

Έλεγχος και έγκριση του ∆.Σ. για τον ∆ιοικητικό Απολογισµό του έτους 2019. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλεγχος... όχι έλεγχος, ενηµέρωση και έγκριση για τον ∆ιοικητικό 

Απολογισµό του έτους 2019. Από 31/05/2018-31/12/2019. Σύµφωνα µε το 

Καταστατικό του συλλόγου µας, Άρθρο16§1, όπως ισχύει ως σήµερα, σας 

παρουσιάζουµε τον παρακάτω απολογισµό που αφορά τον διοικητικό απολογισµό 

του συλλόγου µας για την περίοδο 17/05-31/12/219 όπως προείπα.  

Με ευθύνη για την Προεδρία του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά ο 

σύλλογός µας συνεχίζει να λειτουργεί και να διοικείται εντός των προβλεπόµενων 

διατάξεων του Καταστατικού του και εντός ενός υγιούς συνδικαλιστικού πλαισίου µε 

την τακτική σύγκληση συνελεύσεων για τη σωστή και διάφανη λειτουργία του. Ο 

σύλλογος κατά τη διάρκεια της περιόδου 17/05/2018-31/12/219 προέβη στις κάτωθι 

ενέργειες: 

Αύξησε το µητρώο µελών µε νέες εγγραφές, κατά 400 περίπου άτοµα. 

Καταγράφηκαν όλα τα νέα µέλη του συλλόγου. Ενηµερώθηκαν και τηρούνται τα 

βιβλία µητρώου µελών. Ενηµερώνονται το ηλεκτρονικό αρχείο µητρώου µελών. 

Τηρείται το αρχείο πρωτοκόλλου. Τηρείται µηνιαίο αρχείο µελών και διασταυρώνεται 

η συµφωνία του µε το Τµήµα Μισθοδοσίας και τις πιστώσεις στον λογαριασµό στην 

Τράπεζα. Λειτουργούν e-mails, ιστοσελίδα, σελίδα, στο Facebook καθώς και 

ενηµέρωση όπως χρειαστεί µε µηνύµατα στα κινητά τηλέφωνα των συναδέλφων. 

Αυξήθηκε ο αποθηκευτικός χώρος της σελίδας του συλλόγου, για να µπορεί να 

αντεπεξέλθει στις τωρινές συνθήκες και ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση και από 

ειδικότερη ενηµέρωση των µελών µας. Αποτελεί πλέον συνδετικό κρίκο µε τα µέλη 

µας. Αποστέλλονται καθηµερινά e-mail προς ενηµέρωση όλων των µελών, τόσο για 

τις δράσεις του συλλόγου όσο και για θέµατα συµµετοχής στα δρώµενα και της 

κοινωνίας µας, καθώς και της πειραϊκής κοινωνίας. Γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο 

όλων των προσφορών, παροχών και ανακοινώσεων του συλλόγου, και όχι µόνο τις 

παρατάξεις τις δικές µας, γίνεται και για της ∆ΑΣ-ΟΤΕ, γίνεται και για άλλες 

παρατάξεις του β’ βάθµιου, αν θα µπείτε στη σελίδα, υπάρχει ειδικός χώρος. 

Συγκεντρώνονται νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και τηρείται 

σχετικό αρχείο στον σύλλογο. Τηρείται αρχείο µε όλα τα έγγραφα του συλλόγου, 

εισερχόµενα, εξερχόµενα. Κατά την περίοδο αυτή που σας έχω προαναφέρει, 



 

12 

 

πραγµατοποιήθηκαν 16 συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µία Τακτική 

Γενική Συνέλευση οι οποίες µαγνητοφωνήθηκαν, αποµαγνητοφωνήθηκαν και 

τηρήθηκε στο αρχείο των επισήµων πρακτικών του ∆.Σ. και των γενικών 

συνελεύσεων καθώς και είναι στην ιστοσελίδα µας εύκαιρη να τη διαβάσει το 

οποιοδήποτε µέλος µας καθώς και να την κατεβάσει. 

Αρχειοθετήθηκαν όλα τα ∆.Σ., δηµοσιοποιήθηκαν όλα τα ∆.Σ. και Γενικές 

Συνελεύσεις στην ιστοσελίδα που σας είπα προηγουµένως. Εξοφλήθηκε, και αυτό 

έχει γίνει και το ανεβάζουµε, για να υπάρχει διαφάνεια, να µπορεί το κάθε µέλος να 

µπορεί και να βλέπει. Εξοφλήθηκε η Οµοσπονδία και δεν χρωστάει ο σύλλογός µας 

ως και τον Αύγουστο του 2019. Λέµε Αύγουστο, γιατί στη Γενική Συνέλευση θα 

πούµε όλο το ’19, γιατί ένα παρακάτω θέµα σήµερα είναι για την πληρωµή της ΠΟΕ-

ΟΤΑ έως τέλος του ’19. Έχουµε ενεργό δράση µε την ΠΟΕ-ΟΤΑ και σε όλες τις 

απεργίες. Συµµετείχαµε σε έξι πορείες, απεργίες, τέσσερις στάσεις εργασίας, και ένα 

είχαµε φτιάξει µε όλους τους συλλόγους µία κοινή κάθοδο. Παρέχουµε σε 

καθηµερινή βάση συνεχή ενηµέρωση για θέµατα συνδικαλιστικά, εργασιακά και 

φοροτεχνικά και έχουµε λάβει µέρος σχεδόν σε όλες τις δράσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και 

της Α∆Ε∆Υ.  

Ακόµα, στο ’19 πραγµατοποίησε, στις 16/01/2019 κοπή της πίτας για το νέο έτος 

όπου µεταξύ των άλλων βραβεύτηκαν —αυτό είναι το περσινό, δεν έχουµε βάλει το 

φετινό, γιατί το φετινό θα γίνει του χρόνου— 17 τέκνα, ενώ τώρα 36... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 32. 32 τώρα φέτος, βραβεύτηκαν 17 πέρυσι. Μάνι-µάνι είναι 

1.600,00€ επιπλέον. Μελών του συλλόγου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα 

ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και έλαβαν χρηµατικό έπαθλο επιταγής 

ύψους 100,00€, καθώς και αναµνηστική πλακέτα. Κληρώθηκαν 110 δωροεπιταγές 

των καταστηµάτων «Σκλαβενίτης», 10, δηλαδή, των 50,00€ και 100 των 30,00€ στα 

µέλη µας και 8 tablets των 150,00€ έκαστο. ∆εν µιλάω για φέτος, µιλάω για το ’19.  

Επίσης, 28/02/2019, Τσικνοπέµπτη, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη συµµετοχή η 

χοροεσπερίδα µας η οποία έχει γίνει σταθµός πλέον, του συλλόγου µας, στον 

Πολυχώρο Πειραιώς, χίλια εννιακόσια έντεκα, που έγινε συνήθεια και κάθε χρόνο 

πραγµατοποιήθηκε, κληρώθηκαν 4 υπολογιστές στα µέλη του συλλόγου. 
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Στις 28/02/2019 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η χριστουγεννιάτικη 

παιδική παράσταση για τα τέκνα των µελών µας και ήταν όλα πληρωµένα για τα 

παιδιά... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με δωράκια και... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και στο κυλικείο. Ως προς... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... για πρώτη 

φορά µέλος του συλλόγου µας έχει εκλεγεί στο Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τον 

Ιανουάριο του ’19 συµµετείχαµε στο ενδιάµεσο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο 

«Novotel» της Αθήνας µε θέµα... συµµετείχαµε, ναι, τον Ιανουάριο, δεν ήταν το 

ενδιάµεσο, λάθος το έχω γράψει, συµµετείχαµε στο σεµινάριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο 

«Novotel» της Αθήνας µε θέµα «Ηµερίδα στην υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων στους ΟΤΑ Α’ βαθµού».  

Τον Απρίλιο του ’19 συµµετείχαµε στο 47ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που 

πραγµατοποιήθηκε στα Γιάννινα που βραβεύτηκαν οι σύνεδροι Γαλάνης, Κούβαρης, 

Καπετανάκος, και Καλογερόγιαννης Ιωάννης. Ο σύλλογος προέβη και σε άλλες 

διάφορες ενέργειες που αφορούσαν το γενικό σύνολο των εργαζοµένων για την ίδια 

περίοδο, όπως συµµετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Α∆Ε∆Υ στις 

17/01/2019, για την άµεση απόσυρση του συστήµατος διορισµών στην εκπαίδευση. 

Συµµετοχή στη στάση εργασίας και διαµαρτυρία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη στήριξη 3Κ και 

στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ στις 23/01/2019. 

Συµµετοχή στη στάση εργασίας της Α∆Ε∆∆Η για τα βαρέα και ανθυγιεινά στις 06/02 

και στις 21/02. Για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόµατος. Συµµετοχή στη στάση 

εργασίας 05/03/2019 για τη χορήγηση αναδροµικών 13ου και 14ου µισθού. Ενέργειες 

και επαφές του συλλόγου µας στις 02/09, ηµέρα ∆ευτέρα και 05/09 ηµέρα Πέµπτη 

για τους εργάτες Ι∆ΟΧ µε ασφαλιστικά µέτρα που εργάζονται στην καθαριότητα του 

∆ήµου µας.  

Συµµετοχή του συλλόγου µας στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που έλαβαν χώρα από 

το Σάββατο έως την Πέµπτη, όχι από το Σάββατο έως την Πέµπτη, από ∆ευτέρα 

έως 24/10 κατά της ψήφισης του Άρθρου 179 του αναπτυξιακού πολυνοµοσχεδίου. 

Ξεκινήσαµε µε γενικές συνελεύσεις στον χώρο της ... αυτοκινήτων, Τρίτη, Τετάρτη, 

Πέµπτη, είχαµε απεργία, Τρίτη, Τετάρτη είχαν απεργία οι εργάτες καθαριότητας στα 

ανταποδοτικά τέλη, και Πέµπτη είχε πανελλαδική, η οποία είχε πάρα πολύ µεγάλη 

συµµετοχή γιατί είχαµε συµµετοχή ο σύλλογός µας. Και αφού είµαστε ο µεγάλος 

σύλλογος, είχε και πολύ κόσµο µέσα εκεί.  
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Συµµετοχή του συλλόγου µας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε 

στις 29/10, ηµέρα Τετάρτη, για την ψήφιση του Άρθρου 179 του αναπτυξιακού 

πολυνοµοσχεδίου, που δεν το ψήφισε η ∆ηµοτική Αρχή. ∆ηλαδή ψήφισε υπέρ της 

κυβέρνησης, ότι µπορεί να κάνει και χρήση. 

Παρεµβάσεις µε τον ∆ιευθυντή Οικονοµικών για υπερωρίες, Πράσινο, 

Ηλεκτρολογικό, Καθαριότητα, ΚΕΠ. Παρέµβαση µε τη διευθύντρια παιδικών 

σταθµών για τη συλλογική σύµβαση εργασίας καθώς και για τη νέα Κ.Υ.Α. 

παρέµβαση στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών για την καταβολή των δώρων σε 30 

συναδέλφους αορίστου χρόνου. Υπήρχε απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου, πριν τη 

γνωµάτευση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα. Το χρηµατικό αυτό είναι 

µοναδικοί που το πήραν στον ∆ήµο. Με παρέµβασή µας. 

∆υναµική συµµετοχή στο ηλεκτρολογικό και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τους 

λαµπτήρες LED που δόθηκαν σε ιδιώτη. Συναντήσεις µε τον διευθυντή κοινωνικών 

υπηρεσιών, κ. Πλατανιτσιώτη Νικόλαο για τη διενέργεια του εµβολιασµού κατά του 

τιτάνου και της ηπατίτιδας Β όλων των εργαζοµένων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας. 

Τρεις φορές έχω συναντηθεί µε τον κ. Πλατανιτσιώτη, άσχετα αν δεν έχουν γίνει 

ακόµα. 

Συµµετοχή του συλλόγου µας σε αγωνιστικές διεκδικήσεις που έλαβαν χώρα... το 

είπαµε αυτό. Συνάντηση µε την Αντιδήµαρχο των παιδικών σταθµών, κα Ζηλάκου, 

για τους υπαλλήλους µέσω υποπρογραµµάτων ΕΣΠΑ. Και εκπροσώπηση των 

εργαζοµένων που ασχολούνται στους παιδικούς σταθµούς, βρεφονηπιακούς 

σταθµούς του ∆ήµου µας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια του 

προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής από τον 

Σύλλογό µας, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 02/12/2019. 

Τις περισσότερες δράσεις που αναφέρω ήταν µαζί µας όχι µόνο η παράταξη η 

οποία διοικεί τον ∆ήµο, είχε συµµετοχή και η ∆ΑΣ-ΟΤΑ σε πάρα πολλά από αυτά. 

Μέληµα, επίσης, της ∆ιοίκησης του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική κρίση 

που βιώνουµε όλοι Να εκπονηθεί µελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και 

ανάδειξης ήταν η οικονοµική ανακούφιση των µελών µας, και των οικογενειών 

αυτών µέσω παροχών οι οποίες φέτος δεν πήγαµε και τόσο καλά, αλλά είχαµε 

κλείσει κάποια συνεργασία µε την παιδική κατασκήνωση το “Ranch”, εξασφαλίσαµε 

εκ νέου έκπτωση 10% για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των µελών µας και είχαµε µία πρόταση, 

όσοι ήθελαν, να πάνε την µισθοδοσία τους µε κάποια bonus στη Eurobank, το οποίο 

έτσι πήραµε και τα 10 που θα κληρώσουµε. 
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Έχουν πάει, από όσο γνωρίζω εγώ τότε, γιατί δεν έχω ξανά άλλη ενηµέρωση, είχαν 

πάει εκείνο το διάστηµα καµία 35αριά άτοµα. Τώρα, αν πήγαν και άλλοι, δε το 

γνωρίζω. Ο σύλλογός µας θα εξακολουθήσει και το 2020 να είναι το ίδιο δραστήριος 

και ενεργός προσφέροντας περισσότερη ενηµέρωση, παροχές και δράσεις. 

Και κάτι άλλο που λέει ο Γιώργος, σωστό, συµµετείχαµε για πρώτη φορά στο 

συνέδριο της Α∆Ε∆Υ µε σύµβουλο που είχε εκλεγεί για πρώτη φορά µε τον κ. 

Κούβαρη Γιώργο, για τις αρχαιρεσίες τις νέες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Α∆Ε∆Υ και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν, θα έπρεπε, νοµίζω, να την έχουµε πάρει την 

εισήγηση για να την έχουµε διαβάσει, για να είµαστε προετοιµασµένοι για να 

µπορέσουµε να τοποθετηθούµε εδώ πέρα. Έτσι γίνεται, ∆ικαία, κανονικά. Και τη 

ζητάµε.  

Και το δεύτερο είναι ότι για εµάς αυτή δεν είναι εισήγηση. Τα ¾... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απολογισµός είναι. ∆εν είναι εισήγηση. Απολογίζεις τι έχεις κάνει. 

∆ιοικητικός απολογισµός είναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, το ζήτηµα είναι ότι θα πρέπει να αναφερθούν ότι στη χώρα 

µας και ειδικά για τους εργαζόµενους φέτος είχαµε ένα σωρό χτυπήµατα. Είχαµε την 

καταστολή, το νοµοσχέδιο για την καταστολή της απεργίας, έχουµε το ασφαλιστικό 

τώρα και προηγουµένως, και τα προβλήµατα των εργαζοµένων στον χώρο µας εδώ 

πέρα στον ∆ήµο του Πειραιά δεν καταγράφονται καθόλου. Νοµίζω είναι ένας τελείως 

τυπικός απολογισµός, που αυτά για τα e-mail και για καταχώρηση των µελών, και 

αυτά, σε 10 γραµµές θα µπορούσαν να είχαν γραφτεί και να ασχοληθεί περισσότερο 

ο απολογισµός για τα προβλήµατα που έχουµε στον χώρο µας. Και τα γενικότερα, 

αλλά και τα ειδικότερα εδώ πέρα στον Πειραιά. Αυτά δεν γράφονται µέσα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και ούτε πρόκειται να γραφτούν γιατί είναι διοικητικός απολογισµός 

του τι έχει γίνει.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, συγνώµη, δεν πρέπει στον διοικητικό απολογισµό αυτά τα 

πράγµατα...; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, αναφέρουµε όλες αυτές τις δράσεις που έχει κάνει η Α∆Ε∆Υ και η 

ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα είναι απλώς ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ , εµείς ... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες υπήρχαν, λάβαµε µέρος, και 

δυναµικό µέρος. Τα περισσότερα µέλη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, εγώ ζητάω την εισήγηση και θα τοποθετηθούµε στη 

Συνέλευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Άλλος;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να προσθέσω και εγώ κάτι. Συµφωνώ µε τον πρόεδρο. Είναι λάθος η 

πρόταση της κα Αργυροπούλου. ∆εν υπάρχει έκθεση προβληµάτων εργαζοµένων 

στον διοικητικό απολογισµό. Ο διοικητικός απολογισµός είναι οι πράξεις και τα 

µέτρα που πήραµε στην περίοδο που πέρασε. ∆εν αναφέρονται όλα τα προβλήµατα 

που υπάρχουν, κ.λπ.. Αυτά δεν είναι διοικητικός απολογισµός.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το Άρθρο... η οποία, το Άρθρο 17 λέει, Τακτική Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται κάθε χρόνο µέσα στο πρώτο δίµηνο, η οποία θα αναγράφονται τα 

θέµατα της Η.∆., θα µοιράζεται στα µέλη, οκτώ τουλάχιστον µέρη πριν τη σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης και καταρχήν µπαίνουν τα θέµατα για έλεγχο, για έγκριση τα 

θέµατα, διοικητικός απολογισµός του ∆.Σ., οικονοµικός απολογισµός και 

προϋπολογισµός του τρέχοντος, η έκθεση της Ελεγκτικής Αρχής για την οικονοµική 

διαχείριση και ... άλλο που υποβάλλεται κάθε άλλο θέµα, εκτός ηµερήσιας, που 

υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία. 

Άρα, για να πάµε στο ετήσιο, πότε έχουµε, είπαµε; 20, Τσικνοπέµπτη. 

 

4ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και απόφαση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης  τον Φεβρουάριο 

του 2020 βάση του 17ου άρθρου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε, 1η Γενική Συνέλευση, θα ορίσουµε για τρεις µέρες, για να 

είµαστε σίγουροι. Εντάξει; 1η Γενική Συνέλευση 13 Φεβρουαρίου, Πέµπτη. Μετά 

πάµε, πότε είναι 20; Πέµπτη. Πάµε στις 19/02 η δεύτερη, και πάµε και η τρίτη και 

τελευταία και δυναµική, πάµε την Τρίτη στις 25 Φεβρουαρίου. Εγκρίνονται οι 

ηµεροµηνίες; Εγκρίνονται.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πάµε, έχει και θέµα, έχουµε θέµα. 25. Κυριακή.  
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5ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και συζήτηση για το επικείµενο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για 

το ασφαλιστικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής η κα Μπαΐρα Μαρία. 

ΜΠΑΪΡΑ: Μπαΐρα από ∆ΑΣ. Το ασφαλιστικό λίγο-πολύ κάτι ακούσαµε για το θέµα 

αυτό. Αλλά θα κάνω µία εισαγωγή. Η κυβέρνηση θέλει να µετατρέψει το ασφαλιστικό 

από κοινωνικό δικαίωµα σε ατοµική ευθύνη-υπόθεση. Θέλει να ξέρει ο εργαζόµενος 

τι εισφορές θα πρέπει να δώσει, αλλά όχι τι σύνταξη θα πάρει. Υλοποιεί στο ακέραιο 

τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µεγάλων επιχειρησιακών οµίλων. 

Εγώ δεν θα σας κουράσω µε όλα τα άλλα τα διάφορα εκεί που λέγονται. Άµεσοι 

στόχοι, λοιπόν, του ασφαλιστικού ποιοι είναι; Η παραµονή στην εργασία για 

µακρύτερο χρονικό διάστηµα, δηλαδή παραπέρα αύξηση της ηλικίας 

συνταξιοδότησης, οι µειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές ώστε να απαλλαγούν οι 

εργοδότες από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, η ελαχιστοποίηση των 

περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης, τόσο για όλους τους εργαζόµενους, όσο 

και για ορισµένα επαγγέλµατα, όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά, για ζητήµατα 

αναπηρίας από ένα ατύχηµα, µία επαγγελµατική ασθένεια, και άλλα. Και περαιτέρω 

ιδιωτικοποίηση της υγείας. 

Μετά τα παραπάνω, και γνωρίζοντας τι µας περιµένει και εµάς και τις επόµενες 

γενιές επιβάλλεται να αντιδράσουµε. Πώς τα ακούτε όλα αυτά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάρω λίγο τον λόγο εγώ. Ακούτε λιγάκι. Εγώ δεν διαφωνώ µε όλα 

αυτά που λέει η Μαρία, αλλά βιαστήκατε να το βάλετε θέµα. Για διαβούλευση βγήκε 

στις 19 του µήνα, προχθές. Βγήκε. Και εγώ, να συζητήσουµε, τι να συζητήσουµε, 

όταν δεν έχουµε πάρει το επίσηµο της κυβέρνησης, να συζητήσουµε από αυτές τις 

διαρρεύσεις που είχε στον Αυτιά και στον κάθε Αυτιά; Γιατί αυτό είχε γίνει. Εντάξει, 

σύµφωνα µε … έτσι έγινε. Όντως έτσι έγινε. Αλλάζει το ασφαλιστικό πάρα πολύ, 

αλλάζει αυτό που είπε, αυτοί που έχουν 30 χρόνια και πάλι θα δουν ωφέλειες, όµως, 

πιστεύω εγώ ότι θα είναι καλύτερο… 

ΜΠΑΪΡΑ: Θα είναι καλύτερο από το προηγούµενο; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος από του Κατρούγκαλου σε πάρα 

πολλά πράγµατα. Ότι θα παραµένει και αυτός ως αντιεργατικός, βεβαίως, γιατί θα 

πρέπει να παίρνεις σύνταξη κατευθείαν στον Κατσιάρα. 

Ωραία, φεύγουµε, τώρα. Εγώ, άµα θέλετε, µπορώ να σας στείλω το επίσηµο… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:Το επίσηµο το έχουµε και εµείς. Το ζήτηµα είναι ότι αυτοί µε το 

νοµοσχέδιο αυτό που πάνε να περάσουν συνθλίβουν τελείως και το ζήτηµα της 

συνταξιοδότησης, και το ζήτηµα της υγείας, πάνε για ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων 

νοσοκοµείων, όλα σε στυλ Σουηδίας, κ.λπ.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πάνε για ιδιωτικοποίηση… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:Πάνε για ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάνε, θα µπαίνει µέσα.. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µπαίνουν µάνατζερ, θα µπαίνουν ιδιώτες… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µπαίνουν µέσα και ιδιώτης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ιδιώτες γιατροί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που σου λέει πού θέλεις να πηγαίνεις, στο κρατικό ή στο… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και αυτό, δηλαδή, είναι σωστό; Είναι σωστό δηλαδή αυτό το 

πράγµα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και γιατί, είναι σωστό τα … ; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε, δηλαδή, τότε και στη δικιά µας την εργασία θα πούµε ναι, 

στους ιδιώτες που ήδη έχουν αρχίσει και µπαίνουν. Έτσι δεν είναι; Εµείς αυτό που 

λέµε είναι ότι είναι τελείως αντιεργατικό αυτό το νοµοσχέδιο και ζητάµε εδώ πέρα να 

πάρουµε απόφαση σαν σωµατείο ότι όταν θα µπει το νοµοσχέδιο στη Βουλή, 

αµέσως θα προκηρύξουµε απεργία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το σωµατείο µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το σωµατείο µας δεν µπορεί να προκηρύξει απεργία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν µπορεί να προκηρύξει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύµφωνα µε το καινούριο νόµο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σύµφωνα µε την Α∆Ε∆Υ, σύµφωνα µε την ΠΟΕ-ΟΤΑ, κ.λπ.. 

Μπορούµε να κάνουµε γενική συνέλευση… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ και να έχουµε το 51%. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:…και να έχουµε το 51%. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο, σωστά, τώρα µιλάς σωστά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ενηµερωθούν οι 

συνάδελφοι σωστά γιατί πρέπει να έρθουν στην συνέλευσή µας. ∆εν ξέρουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι συνάδελφοι, Βούλα µου, ενηµερώνονται πάρα πολύ έχε υπόψη 

σου. Και µην νοµίζεις ότι… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου, γιατί ούτε τα emails τα κοιτάνε, ούτε τίποτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί, πρέπει να τους τα διαβάζουµε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: όχι, δεν πρέπει να τους τα διαβάζουµε, πρέπει σαν ∆.Σ. να 

πάµε στους χώρους εργασίας και να ενηµερώσουµε τους συναδέλφους, κάτι που 

δεν έχουµε κάνει τα πέντε χρόνια ποτέ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να πούµε δύο κουβέντες; ∆εν έχουµε κανέναν λόγο διαφωνίας ότι θα 

είναι αντιεργατικό και… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει, τώρα θα το δούµε αυτό, θα το δούµε, γιατί και ο Νόµος 

Κατρούγκαλου, εντάξει, από του Κατρούγκαλου µπορεί να είναι και καλύτερο, 

εντάξει, τώρα, δεν θα διαφωνήσουµε το χείριστο από το… Τέλος πάντων, δεν είναι  

αυτό εκεί εκεί το θέµα µας. 

Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι στη Γαλλία έγινε δύο χρόνια αύξηση στο συνταξιοδοτικό 

και το έκαναν από 60, 62, και σηκώθηκε όλος ο κόσµος και το πήρε πίσω ο Μακρόν. 

Λοιπόν, εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουµε φτάσει τα 67, και είναι κατοχυρωµένη… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ… µιλάµε τώρα. Το θέµα µας, λοιπόν, δεν είναι αν είναι 

χειρότερο ή πιο χειρότερο από του Κατρούγκαλου, κ.λπ., το θέµα είναι ότι πρέπει να 

αντιδράσουµε δυναµικά, να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, τι µπορούµε να 

κερδίσουµε, και αυτό το πράγµα δεν θα γίνει µεµονωµένα σωµατεία, το σωµατείο 

µας, κ.λπ., αυτό παίρνουν αποφάσεις η Α∆Ε∆Υ, θα πάρει απόφαση η Οµοσπονδία, 

θα πάρει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, βεβαίως θα ενηµερωθεί ο κόσµος, και θα δούµε και θα 

λάβουµε και τις κατάλληλες κινητοποιήσεις. Απλά, θέλει δυναµική παρουσία και 

ανατροπή γιατί πιο κάτω δεν πάµε. Πιο κάτω δεν µπορούµε να πάµε. Στη Γαλλία 
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είναι 60 τα έτη, γιατί είπες για Ευρωπαϊκή Ένωση συνταξιοδότησης, εδώ είµαστε 

στα 67. Πόσα θα µας πάνε; Γεια σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: … λέει, για να έχεις όλες αυτές τις καλές προϋποθέσεις του νέου 

ασφαλιστικού, πρέπει να έχεις ασφαλιστικό βίο 40 χρόνια. Πιάσ’ το αυγό και… 

φεύγεις από εδώ… 

6ο Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και συζήτηση για τα θέµατα: 

1. Πειθαρχικές διώξεις και πρόστιµα σε βάρος υπαλλήλων στην 

∆/νση Καθαριότητας και 

2. Τριτοκοσµική κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο του Αµαξοστασίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγήτρια η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφοι, επανειληµµένως ως παράταξη έχουµε αναφερθεί 

στις άθλιες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας του γκαράζ, του ηλεκτρολογείου, 

του ξυλουργείου, και άλλων Υπηρεσιών µας. Η εικόνα που αντικρίσαµε πριν έναν 

µήνα και που υπάρχει µέχρι σήµερα στον χώρο του γκαράζ δεν περιγράφεται. Μία 

υγειονοµική βόµβα µε τις ευλογίες της ∆ηµοτικής Αρχής για τους εργαζόµενους που 

εργάζονται εκεί αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η χολέρα και ο τύφος και µία 

πιθανή φωτιά προ των πυλών µας. Το γκαράζ έχει γίνει χώρος µεταφόρτωσης 

απορριµµάτων εδώ και ένα δίµηνο. Για ποιον λόγο και για ποιο διάστηµα θα γίνεται 

αυτό, κανείς δεν απάντησε στο πρόσφατο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κερασάκι στην 

τούρτα όλων αυτών είναι και η παντελής έλλειψη µε προγραµµατισµό ιατρικών 

εξετάσεων και εµβολιασµών. Και φυσικά πώς µπορούν να γίνουν αφού εδώ και δύο 

χρόνια δεν υπάρχει γιατρός εργασίας στους χώρους δουλειάς, ούτε γι’ αυτό ήταν 

ενηµέρωση η ∆ηµοτική Αρχή, ρώταγε ο ένας τον άλλον στο πρόσφατο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο που είχαµε, αν υπάρχει γιατρός εργασίας, κ.λπ.. 

Μέσα ατοµικής προστασίας οι πιο πολύ εργαζόµενοι δεν έχουν πάρει, όχι µόνο στην 

καθαριότητα, αλλά και σε άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου. Μία βόλτα αν κάνουµε στους 

δρόµους του Πειραιά βλέπουµε τις καθαρίστριες της σκούπας, άλλες φοράνε γάντια, 

άλλες δεν φοράνε, άλλες δεν φοράνε παπούτσια. Κάποια που είπε ότι µέχρι και το 

γιλεκάκι πήγε και το έφτιαξε αυτή και το πήρε. 

Η εντατικοποίηση της εργασίας που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού δίνει και 

παίρνει. Μας έλεγαν συνάδελφοι το πλήρωσε από την τσέπη της, µας έλεγαν 

συνάδελφοι ότι δουλεύουν δύο βάρδιες συνεχόµενες, ότι έχουν µέχρι και τρία πόστα 
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να καθαρίσουν µε τη σκούπα, ότι υπάρχει, δηλαδή, ανισότητα στην κατανοµή 

εργασίας αλλά και στη υπερωριακή αµοιβή απασχόλησης. Επίσης, το τελευταίο 

διάστηµα η ∆ηµοτική Αρχή επέβαλε πειθαρχικές ποινές και πρόστιµα επί των 

αποδοχών σε εργαζόµενους για πράξεις που δεν ευθύνονται. 

Στο πρόσφατο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που έγινε ο δήµαρχος και αντιδήµαρχος 

καθαριότητας είπαν ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα και 

επιτέθηκαν κατά της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και το σωµατείο χειριστών και οδηγών 

του γκαράζ που έθεσαν το θέµα. Ζητάµε από την πλειοψηφία του ∆.Σ. του δικού µας 

σωµατείου να πάρει θέση γι’ αυτήν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στον χώρο 

του γκαράζ. Εµείς σαν ∆ΑΣ είµαστε ενάντια σε όλη αυτήν την κατάσταση, 

κατηγορηµατικά δηλώνουµε ότι θα αγωνιστούµε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση 

στον χώρο της καθαριότητας, και ότι δεν µπορούµε να καθόµαστε µε χέρια 

σταυρωµένα µπροστά στην κατάρρευση των Υπηρεσιών µας. Οι εργαζόµενοι µας 

ψήφισαν για να υπερασπιζόµαστε µαζί µε αυτούς τα δικαιώµατά τους για 

ανθρώπινους χώρους εργασίας, για δουλειά µε ίσα δικαιώµατα για όλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κάνω µία ερώτηση; Αυτό που έλεγαν και σου έλεγαν συγκεκριµένα 

στοιχεία έχεις να αναφέρεις; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εννοείς για τι; Για αυτά που είδα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σου πω τι εννοώ. Για τις διπλές βάρδιες, για ότι δεν έχουν ΜΑΠ, 

που όλοι έχουν πάρει ΜΑΠ µε υπογραφές. Από τους, το ξαναλέω, που είπαν και 

σου είπαν, καλό είναι… το άλλο που λες εσύ, που είπες τώρα προηγουµένως, 

περίµενε, την πειθαρχική δίωξη; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τρεις πειθαρχικές διώξεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που δεν φταίνε. Τι δεν φταίει; Που έπεσε πάνω στον πρώτο όροφο 

του άλλου και του κατέστρεψε το µπαλκόνι; Στο άλλο που πήγε και έχουµε µία 

εργαζόµενη, πρέπει να σε ενδιαφέρει, µε οδηγό τον Μοσυτάκα, που τιµωρήθηκε 

τρεις µέρες και σώθηκε η άλλη που έπεσε από το σκαλοπάτι που έτρεχε ο 

Μουστάκας, και δεν χτύπησε, κάναµε όλοι το σταυρό µας, που σύρθηκε, δεν 

χτύπησε στο κεφάλι και δεν έµεινε επί τόπου; Από το µου είπαν και σου είπα, καλό 

είναι να έπαιρνες και συγκεκριµένα στοιχεία να µας έλεγες. Γιατί σε πολλά συµφωνώ 

αυτά, αλλά όχι γενικά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, λοιπόν, σε σχέση, συγνώµη, να απαντήσω, στην 

περιοδεία, λοιπόν, εµείς που κάναµε σε χώρο του γκαράζ και σε κάποια 
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διαµερίσµατα, εκεί χωρίς να ρωτήσουµε, χωρίς, εκεί οι εργαζόµενοι, και µάλιστα 

ήταν και µία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις προάλλες πάνω, η οποία είχε έρθει για 

άλλο θέµα και ήταν µπροστά στο θέµα που κουβεντιάστηκε εκεί, και είπε ότι είναι 

οκτάµηνη, ότι τελειώνει σε δύο µήνες τη δουλειά της και ούτε έχει εµβολιαστεί, ούτε 

µέσα προστασίας έχει πάρει. Εκτός από κάτι γάντια, παπούτσια και µπουφάν και 

τέτοια που πρέπει κανονικά να πάρουν, δεν έχει πάρει, παρά µόνο κάτι γάντια. 

Άλλοι µας είπαν, εγώ δεν ρωτάω ονόµατα, δεν µπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να 

κάτσω να ρωτήσω τα ονόµατά τους, γιατί µπορεί και να µην θέλουν να τα πουν, ότι 

µε εµβολιασµούς δεν τους έχουν κάνει, γιατρός εργασίας όντως, όπως το ξέρουµε 

εµείς, δεν υπάρχει στον χώρο του γκαράζ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά είδαµε µία η οποία ήταν χωµένη µέσα σε ένα 

απορριµµατοφόρο και το καθάριζε, αυτή η γυναίκα. ∆εν συµβαίνουν αυτά τα 

πράγµατα; Ένα λεπτό να τελειώσω, να σου πω και για τα άλλα, και µετά λες. Και 

µετά µας έλεγαν µε έχει σερί εµένα και δουλεύω απόγευµα, νύχτα και µπορεί και την 

άλλη µέρα να µου πει δούλεψε και πρωί. Γιατί να τα λένε, όµως; Περίµενε, ένα 

λεπτό. Ή λένε ότι στους δικούς τους βάζουν όσες υπερωρίες µπορούν να βάλουν, 

και στους άλλους που δεν έχουν τα µέσα και δεν είναι κορόνια, έτσι ακριβώς, αυτήν 

την έκφραση, δεν µας βάζουν. Κορόνια Μανιάτες. Μανιάτες.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, να σοβαρευτούµε τώρα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά τα πράγµατα κυκλοφορούν σε όλους τους τοµείς. Και το 

άλλο, για τα ατυχήµατα, όχι, να σου πω και για τα ατυχήµατα, δεν µε ρώτησες και 

για τα ατυχήµατα; Το ένα ήταν µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία που πήγε ο οδηγός να 

µαζέψει στο παζάρι εδώ που γίνεται, το παραπάζαρο, έγινε, λέει, το ένα, εκεί πέρα 

που πάνε και µαζεύουν τα πράγµατα από τους πλανόδιους, τους παράνοµους, 

κ.λπ., και ήταν µία παράνοµη πλανόδια η οποία ήταν έγκυος, και ενώ λέει στον 

διπλανό δεν µαζέψανε τα πράγµατα, η ∆ηµοτική Αστυνοµία δεν του είπε φέρ’ τα να 

τα πετάξουµε στο απορριµµατοφόρο, πήγαν στη διπλανή και λέει ο οδηγός, εγώ 

σου λέω τώρα τι µας είπαν, ρε παιδιά, τώρα, από την έγκυο; Γιατί δεν µαζέψατε και 

από τον άλλον; Από την έγκυο τη γυναίκα εκεί; Και εκεί έγινε µία διαµάχη µε τον 

δηµοτικό αστυνόµο και είπε ο δηµοτικός αστυνόµος ότι τον χτύπησε, ενώ οι 

εργαζόµενοι που ήταν µαζί του στον απορριµµατοφόρο είπαν ότι δεν συνέβη 

συµπλοκή. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, Βούλα. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το δεύτερο, ένα λεπτό, το δεύτερο… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είδες; Λέω αλήθεια. Το δεύτερο λέει και αυτό το αυτοκίνητο που 

κατέβαινε την κατηφόρα και πήγε και έπεσε πάνω σε ένα σπίτι που έπεσε εκεί, ότι 

δεν υπήρχε, λέει, περίπτωση, αυτός πάνω από 10χλµ. να τρέξει σε αυτήν την 

κατηφόρα εκεί πέρα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξεκινήσουµε µε την κατάσταση στο γκαράζ, µε αυτό το 

πράγµα που έχει διαµορφωθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τα πάµε τα πράγµατα… Όχι, δεν είναι µεγάλη γυναίκα, 40 χρονών, 

δεν είναι µεγάλη, άκου, λίγο, να πάµε ένα-ένα και να συµφωνήσουµε, σε µερικά από 

όλα αυτά γιατί δεν µπορούµε να συµφωνούµε και σε όλα. Όντως, µέσα στον σταθµό 

αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνουν κάποιες συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες. Αυτό 

το λέµε. Ό,τι κατάσταση επικρατούσε πριν δύο µήνες, πριν πέντε µήνες, πριν έναν 

χρόνο, είναι το ίδιο και το αυτό. Και για να µην σου πω ότι είναι καλύτερη τώρα, 

εκτός από τα στρώµατα, να µην σου πω ότι είναι όλα καλύτερα. 

∆εύτερον, πού συµφωνούµε και πού διαφωνούµε. Για µένα, είµαι σύµφωνος, 

άσχετα τόσα χρόνια στο Πειθαρχικό Συµβούλιο που ήµουν, δεν είχα βάλει ούτε µία 

µέρα επίπληξη είχα προτείνει. Θα πρέπει, όµως, λίγο, η ασυδοσία να σταµατήσει. 

∆εν µπορεί ο άλλος να πάει να του δίνει µία κεφαλιά ενός διευθυντή της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας, κεφαλιά του έδωσε, Βούλα, κεφαλιά µέσα στο πρόσωπο, να του δίνει 

γιατί δεν συµφωνεί. Αν δεν συµφωνεί υπάρχει ο υπαλληλικός κώδικας, και όχι να 

του δίνει κεφαλιά. Μπορεί να είχε δίκιο ο συνάδελφος. Όχι να του δίνει κεφαλιά και 

να το πλακώνει στα µπινελίκια µπροστά στον κόσµο και να τον κοιτάει όλος ο 

κόσµος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο πράγµα; Κάνεις λάθος. Στο απορριµµατοφόρο; ∆εν σου µιλάω. 

Για τον άνθρωπο σου λέω που µίλησε, που τσακώθηκαν κάτω που είπες στο 

παζάρι. Σου ανέφερα τη µία περίπτωση που έκανα τον σταυρό µου και ευτυχώς 

αυτή ήταν γυναίκα, είχε, φαίνεται, δυνατά µπράτσα και κρατήθηκε και πίσταγε µε τα 

πόδια της και έφαγε τα πόδια της, γιατί, ναι, µετά έλειπε τρεις βδοµάδες από τη 

δουλειά της, και ήµουν τυχερός που δεν το άφησε, γιατί θα έσκαγε µε το κεφάλι και 

θα τη χάναµε, για µένα, όλα αυτά θα πρέπει να κοπούν κάποτε και θα πρέπει κάθε 
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ένας συνάδελφος να ξέρει, όπως έρχεται η κα Μπαΐρα και έρχεται στις εφτά και 

σχολάει στις τρεις, όπως εσύ φεύγεις από το Πέραµα και παίρνεις τρεις 

συγκοινωνίες, να ξέρει ότι έρχεται στη δουλειά του και έχει ένα ωράριο. 

Τώρα, σου είπα σε τι συµφωνώ. Για τον εµβολιασµό είναι καταφανέστατο ότι δεν 

έχουν γίνει εµβολιασµοί. Αυτό είναι γεγονός. Και για µένα, επειδή είχα ρωτήσει, αυτά 

δεν τα έκανε ο Βασίλης, ή δεν ήθελε, για να δείξει κάτι άλλο ο Βασίλης, δικό του 

θέµα είναι, ο κ. Πλατανιτσιώτης από τον 6ο µήνα που έχει στείλει µόλις βγήκε και 

αυτή η καινούρια Κ.Υ.Α. είναι τον 6ο µήνα βγήκε. Έχει στείλει στην Οικονοµική 

Επιτροπή όλη τη µελέτη η οποία ήταν λάθος. Και ορθώς του τη γύρισαν. Την 

ξανακάνει, την ξαναστέλνει τον Οκτώβριο, πάλι λάθος, την ξαναστέλνουν, δεν πάει 

να πει ότι πρέπει ο συνάδελφος ο άλλος που είναι στην Οικονοµική Επιτροπή, στον 

Φόρο Τελών ή στις προµήθειες να… να τον κρεµάσουν; Όχι, ρε, όχι, θα κάθονται να 

του τη φτιάχνουν, θα κάθονται να του τη φτιάχνουν. Όχι.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να κρεµάσουµε τον συνάδελφο λέω, ρε παιδί µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, άλλο λέω. Θα έπρεπε εκείνος να είχε βρει, δεν µιλάµε κατά 

προσωπικά, θα έπρεπε να έχει βρει διεύθυνση, να βρει, να κόψει τον κώλο της να τη 

φέρει σωστή. Για να µπορούν και οι άλλοι εργαζόµενοι, γιατί είναι αλυσίδα. Σε αυτό 

συµφωνούµε. 

Τώρα, τα καινούρια ΜΑΠ, επειδή τα έχω ασχοληθεί εγώ, έχουν µπει πράγµατα και 

θάµατα µέσα καινούρια. ∆ιαγωνισµός δεν έχει γίνει, γιατί είναι µεγάλος και θα γίνει. 

Αυτά τουλάχιστον θα έπρεπε να τα είχατε ρωτήσει. Στα υπόλοιπα δεν είδα… κάτι 

άλλο, δεν υπάρχει εργάτης, δεν ξέρω για οδηγός, εργάτης καθαριότητας που να 

ανήκει στο Τµήµα Αποκοµιδής που να µην έχει πάρει τα ΜΑΠ αυτά µε την παλιά 

Κ.Υ.Α., κανένας, και ποια είναι; Μποτάκια …, γάντια για τα απορριµµατοφόρα έχω 

κάνει και παίρνουν ειδικά γάντια, γιατί δεν τα φορούσαν η οδοσάρωση γιατί ήταν 

σκληρά, τους έχω πάρει ειδικά που φοράνε. Από πέρυσι είναι αυτό. Νιτσιράδα, 

γιλέκο, µάσκα, αυτά τα έχουν πάρει όλοι. Όλοι. Όλοι τα πήραν, είτε καινούριοι, είτε 

δίµηνοι, όσοι είναι στο τµήµα και υπάρχουν υπογραφές δικές τους. Το ξαναλέω, 

δικές τους. 

Τώρα, τα καινούρια που δικαιούνται, γιατί έχουν βγει µε την καινούρια, είναι µε 

γυαλιά, είναι µε µπουφάν, είναι µε καπέλο, τα έχουµε βάλει µε τις προδιαγραφές τις 

καλύτερες. Αυτά ήθελα να πω εγώ.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θες να σε πάω εγώ; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άκου το, λοιπόν, να τον, άκου, πριν έναν µήνα… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: … γιατί και εµάς στο σχολείο ήταν να µας φέρουν γάντια, να 

µας φέρουν µάσκες, ήταν να φέρουν παπούτσια αντιολισθιτικά, ήταν να φέρουν 

ποδιές. ∆εν έχουν φέρει τίποτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν έναν µήνα… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν έναν µήνα, δύο λεπτά, πριν έναν µήνα µέχρι έχω πάρει και 

καπελάκια κίτρινα, όχι τα τζόκερ, αυτά που πέφτουν για τα αντικείµενα, για την 

οµάδα µπαζών και αντικειµένων. ∆εν τα φοράει κανένας, και πήρα έξαλλος, γιατί 

διάβασα ότι έγινε ένα ατύχηµα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, και λέω δεν βγαίνει 

κανένας, κανένας, µέσα όλα. Και είπαν, πώς µε είπαν, όχι Παπαδόπουλο, ο άλλος, 

Παττακός, είµαι Παττακός, λέει, που θα τους κόψω, λέει, όχι, την ηµέρα.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σχετικά µε τα ΜΑΠ, µέσα στο ’19 πήραµε όπως είπε ο πρόεδρος 

νιτσεράδες, γαλότσες, µποτάκια. Αυτά υπάρχουν µέσα τιµολόγια, στο επίσηµο 

σύστηµα Genesis. ∆ιανεµήθηκαν στους εργαζόµενους. Για τη συγκεκριµένη που 

λες, γιατί µε ρώτησε προχθές, έχει από όλα. Το ότι ακόµα δεν έχουµε πάρει τα 

µπουφάν, η Μαρία ξέρει καλύτερα, δεν στήνεται έτσι, αγάπη µου, ένας διαγωνισµός. 

Και θα αναφέρω και το όνοµα, την Γκαϊτοπούλου, της οποίας της έχει βγει η ψυχή. 

∆εν στήνεται έτσι και δεν στήνουµε έτσι και έναν συνάδελφο στον τοίχο. Η Κ.Υ.Α. 

ήρθε τον Ιούλιο. Μέχρι να κόψει η ∆ικαία, όχι η ∆ικαία, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, 

να κόψει ο Γιάννης πιστώσεις, να κόψουν οι Κήποι πιστώσεις, να κόψουν 5-6 

Υπηρεσίες πιστώσεις, να τα µαζέψουµε να τα πάµε στην Κική, το πάει να το κάνει η 

κοπέλα µε απευθείας διαπραγµάτευση, για να µπορέσει να το προλάβει να πάρει τα 

είδη του ’19 της Κ.Υ.Α. της καινούριας. Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, η αποθήκη, επειδή 

µου ζήτησαν στοιχεία, είναι στην ευχάριστη θέση να σου πω, και έλα κάτω να τα 

µετρήσουµε τώρα, γιατί το πρωί έξι η ώρα µέτραγα,  366 ζευγάρια παπούτσια έχει. 

Ποιος δεν πήρε; Η κοπέλα µε το γιλεκάκι; Καλά σου είπαν, στον Τσέλιο πήγε; Ποιο 

γιλεκάκι; Όποιος έρθει µέσα µε το γιλεκάκι του, αλλάζει. 

Αλλά επειδή εδώ καταγράφει, θα σου πω και το άλλο. Έχουν βρει και φάµπρικα. 

Έρχεται µε το παπούτσι που δεν είναι δικό του, είναι από άλλον ∆ήµο και µου λέει 

εσύ µου το έδωσες, µου χάλασε. Όχι, δεν το αλλάζω, γιατί ξέρω τι πήραµε, ξέρω τι 
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έχω µέσα. Όχι, µου λέει, εσύ. Λέω είναι από άλλον ∆ήµο, πήγαινε αλλού. Έχει 

βρεθεί εργαζόµενος και µου λέει κράτα τα και δώσε µου ένα δεκάρικο.  

∆εύτερον, τα παπούτσια… ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και κάτι άλλο … ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ … και κάτι άλλο σηµαντικό. 

Ο φίλος και συνάδελφος που είµαστε µαζί στο Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

όταν νοιαστήκαµε πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια, γιατί καθυστερούσε πάλι, ήταν 

στη Μαρία και καθυστερούσε και πήραµε γάντια, ήθελε, µας έβγαλε ανακοίνωση και 

τι µας έλεγε; Ότι να µην τα πάρουµε, ήταν µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής. Βεβαίως 

είναι µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής, όµως εµείς κρίναµε για όλο αυτό το διάστηµα να 

πληρώσει ο σύλλογος, παρά να δουλεύουν οι εργαζόµενοι χωρίς γάντια µε τα χέρια 

τους. Εµείς έτσι εδώ πέρα κρίνουµε και αποφασίζουµε.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Επιτρέψτε µου, ένα λεπτό. Για τα γάντια υπόλοιπο… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας δώσει η Μαρία. Είναι οι προµήθειες επάνω στη Μαρία. Κάθε 

χρόνο, κορίτσι µου. Τη Μαρία, την πιστεύεις τη Μαρία; ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πρόεδρε, επίτρεψέ µου, Πρόεδρε, ένα λεπτό, να το κλείσω, επιτρέψτε 

µου… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ πιστεύω και εσάς, πιστεύω και τη Μαρία, πιστεύω και … 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ … εγώ αυτό που βλέπω στο δρόµο είναι απαράδεκτο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τώρα, αν δεν το φοράει, Βούλα… 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ακούστε, εδώ, συνάδελφοι, κανένας δεν είπε ότι το γκαράζ είναι ένας 

χώρος ο οποίος έχει επιλύσει όλα τα του προβλήµατα. Γίνονται καλυτερεύσεις και 

πάντα θα γίνονται, τον γνωρίζουµε τον κόσµο του γκαράζ, έχουν γίνει πολλά. 

Βεβαίως υπάρχουν προβλήµατα.  

Τώρα, να φτάσουµε από τα προβλήµατα του γκαράζ να λέµε ότι µου είπε 

συνάδελφος, γιατί εδώ φάσκουµε και αντιφάσκουµε, είπε συνάδελφος ότι πάει και 

αγοράζει το γιλεκάκι του; Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγµα. Εντάξει, αυτές 

είναι… και δεν υπάρχει αυτό το πράγµα. Είπε συνάδελφος ότι πάει και αγόρασε 

γιλεκάκι, δεν υπάρχει αυτό το πράγµα, δηλαδή πάµε στο άλλο άκρο. Να πουν 

συνάδελφοι ότι είναι ο διαγωνισµός των ΜΑΠ, ο καινούριος διαγωνισµός των ΜΑΠ, 

βεβαίως, είναι επάνω, τα γνωρίζετε, τα γνωρίζει και η κα Μπαΐρα, τα γνωρίζει καλά. 

Τώρα, να πούµε για το γιατρό; Έχει γίνει, άγονος ο διαγωνισµός είναι. Εντάξει, 
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φέρτε έναν ενδιαφερόµενο γιατρό. ∆ηλαδή υπάρχουν και τα διαδικαστικά θέµατα, 

δηλαδή δεν είναι παίρνουµε εµείς να βρούµε έναν γιατρό. Γίνονται διαγωνισµοί σε 

αυτά τα πράγµατα, τα γνωρίζουµε. ∆εν είναι… 

Όσο για τις Ε∆Ε που έκανε ο διευθυντής πειθαρχικά, εντάξει, πρέπει να είµαστε και 

λίγο υπεύθυνοι πάνω στη δουλειά µας, δεν µπορούµε να λέµε να έχουµε όλα, 

εντάξει, υποχρεώσεις, τα δικαιώµατά µας, εντάξει τα δικαιώµατά µας, αλλά, εντάξει, 

υπάρχουν και υποχρεώσεις, δηλαδή δεν µπορεί να φύγουµε στο άλλο άκρο της 

αυθαιρεσίας, να βιαιοπραγούµε, να αφήνουµε χειρόφρενα να πέφτουν σε 

αυτοκίνητα και να υπάρχει τιµωρία. Κάπου πρέπει, και ο εργαζόµενος έχει 

υποχρεώσεις πάντως σε αυτό, δηλαδή, µην φύγουµε στο άλλο άκρο. Μην φύγουµε 

στο άλλο άκρο. Και όταν υπάρχει και ένα απορριµµατοφόρο που τιµωρείται ένας 

οδηγός, ένας οδηγός απορριµµατοφόρου, εγώ δεν θέλω να κατονοµάσω τώρα και 

να µπω σε ονοµατεπώνυµα, πρέπει να καταλάβει και ο κάθε οδηγός ότι από πίσω 

του φέρει και εργάτες και είναι και άνθρωπος. ∆ηλαδή δεν είναι επειδή ο οδηγός 

είναι στον σύλλογό µας και οι εργάτες είναι στον άλλον σύλλογο, εµείς 

υπερασπιζόµαστε τον οδηγό του δικού µας συλλόγου και οι εργάτες του άλλου 

συλλόγου να πέσουν και να σκοτωθούν. Γιατί αυτό έχει γίνει εδώ. Γι’ αυτό έχει γίνει. 

∆ηλαδή, είναι ντροπή να πέφτει συνάδελφός µας από απορριµµατοφόρο, εργάτρια, 

να χτυπάει, µε υπαιτιότητα του οδηγού από ό,τι έκριναν και έγινε ο προϊστάµενος 

του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο διευθυντής το έκρινε, µετά από απολογίες και να 

λέµε εµείς είµαστε µε τον οδηγό που είναι υπεύθυνος που χτύπησε εργάτης. Αυτό 

δεν είναι συναδελφικότητα. Να ξέρουµε και τι γίνεται. ∆ηλαδή έχουµε φύγει και 

έχουµε πάει στο άλλο άκρο, εντάξει; 

Ούτε να µας πει τώρα κάποιος ότι πήρε γιλεκάκι και το αγόρασε το γιλεκάκι, γιατί 

πριν από λίγο λέτε ότι δεν τα φοράνε. Και να τιµωρηθούν. Αποφασίστε τι θέλουµε, 

δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή έχουµε φύγει. Έχουµε ξεφύγει. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αν δεν υπήρχαν γιλέκα, θα φρόντιζε ο σύλλογός µας, όπως τότε που 

έλειπαν γάντια, να τα εξασφαλίσει και τα γιλέκα, γιατί τότε είχαν πέσει ενστάσεις, το 

ξέρει η κα Μπαΐρα που ήταν πάλι στις Προµήθειες τότε, µε τους διαγωνισµούς που 

είχαν γίνει ενστάσεις και δεν µπορούσαµε να πάρουµε τα γάντια, και πήρε απόφαση 

ο σύλλογός µας να δώσει γάντια στους εργαζόµενους και κατακριθήκαµε από τον 

ίδιο σύλλογο που δίνει, που κατακρίνει τώρα και … Τέλος πάντων. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και εµείς χρησιµοποιούµε γιλέκα, καθαρίστριες αυτές που έχουν γάντια 

είναι ορισµένες που δεν τα φοράνε τα γάντια. Λένε παθαίνω αλλεργία. Με το ζόρι. 

∆εν µπορεί να καθαρίσει µε το γάντι. ∆εν µπορεί να καθαρίσει µε το γάντι. Τι 

αλλεργικά; ∆εν υπάρχουν, τι αλλεργικά; ∆εν µπορούν να τα πιάσουν. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε λιγάκι, υπερωρίες στο Τµήµα Αποκοµιδής είναι οι εξής, 

παίρνουν ως 120 ώρες. Ποιοι παίρνουν το µέγιστο; Αυτοί που δουλεύουν σε 

απορριµµατοφόρα, και οι οποίοι κάνουν τρία και τέσσερα δροµολόγια. Παίρνουν το 

µέγιστο. Αµέσως µετέπειτα είναι αυτοί που είναι πάλι, που είναι σε δροµολόγια 

απορριµµατοφόρων. Και αυτοί που… ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να µου πεις γιατί γίνεται η µεταφόρτωση µέσα στο 

γκαράζ, και σαν σύλλογος τι θα κάνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν ξέρω να γίνεται. Εκτός από τα… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: … δεν υπάρχουν µέσα στον χώρο … ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέτοιο πηγαίναµε. Τα στρώµατα πήγαιναν και… 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ είµαι στα απορριµµατοφόρα. ∆εν έχει εκεί, δεν έχω, δεν πάω 

ποτέ εκεί. Επειδή είπε, καταλάβατε, το γιλεκάκι που φορείς. 

Θέµα 7ο. Πάµε να συνεχίσουµε. Όχι, πρέπει να συµφωνήσουµε. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σου είπα αυτό το πράγµα; Εντάξει.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

7ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης ∆.Σ. για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κωνσταντινίδη Βούλα. Κατριλιώτη Ανδριαννή, Ιωακειµίδου Ελένη, 

Παπάς Κωνσταντίνος, Καζαντζίδης Ιωάννης, Ζυγούρη Ειρήνη, Κουλίζου Χρυσούλα, 

Φιλιππαίου Παναγιώτα, Ξενόπουλος Νίκος, Κωνσταντινίδου Βασιλική, Πρέκας 

Ιωάννης, και Μόσχος Σταµάτιος του Γεώργιου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται.   
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8ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την συµµετοχή 4 µελών 

του Συλλόγου στο 47Ο  ενδιάµεσο Συνέδριο της ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που έγινε στο “Novotel” στην Αθήνα.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Συνάδελφοι, για τη συµµετοχή τεσσάρων συναδέλφων µελών του 

∆.Σ., να αναφέρουµε και τα ονόµατα, του προέδρου µας του Κωνσταντίνου Γαλάνη, 

του Γραµµατέα του Κούβαρη, του Καπετανάκου Γιάννη και Καλογερόγιαννη Γιάννη, 

για τη συµµετοχή τους στις τρεις ηµέρες στο ενδιάµεσο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

εγκρίθηκαν τα ποσά των 50,00€ για τον καθένα τα οποία αφορούν βάσει του 

Καταστατικού τα έξοδα κίνησης και σίτισης. Για τα δύο, για το τριήµερο αυτό. Ζητώ 

την έγκριση από το Σώµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

 

9ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή της 

ιστοσελίδας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που γίνεται κάθε 12ο µήνα.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Κάθε χρόνο ανανεώνουµε την ιστοσελίδα µας και το ποσό το οποίο 

δαπανήσαµε αυτή τη στιγµή είναι 1.120,00€ συν 32,00€ για το domain, 1.152,00€. 

Ζητώ την έγκριση της δαπάνης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται. 

 

10ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την επισκευή του 

φωτοτυπικού του Συλλόγου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το φωτοτυπικό εδώ και πολύ καιρό είναι χαλασµένο, χρειαζόταν µία 

επισκευή την οποία και πραγµατοποιήθηκε και αυτή τη στιγµή παρουσία εδώ πέρα 

των µελών του συλλόγου και το ποσό το οποίο δαπανήθηκε και ζητώ την έγκρισή 

του είναι 235,60€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 
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11ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για κατάθεση  στεφάνου στην 

επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας & στην µνήµη του Π. 

Βλαχάκου που έπεσε στα Ίµια. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι 60,00€ και 50,00€, 120,00€, το άλλο είναι µεγαλύτερο. 110,00. 

Και το οποίο θα µας εκπροσωπήσει στην εκδήλωση την Κυριακή, ο Αντιπρόεδρος ο 

κ. Καλογερόγιαννης. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να αναφέρω µόνο για το µέλος του συλλόγου µας, για τον πατέρα 

του έγινε η δαπάνη µε το στεφάνι. Είναι ο Ροσίδης Θανάσης και αφορούσε τον 

Ροσίδη Ηλία, τον πατέρα του που πραγµατοποιήθηκε στις 30/12. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

 

12ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την εξόφληση των 

ηµερολογίων 2020. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παραγγείλαµε και κάναµε τα 

ηµερολόγια που διαθέτει ο σύλλογος στα µέλη, το συνολικό κόστος της δαπάνης για 

τη φετινή χρονιά ανήλθε στο ποσό των 1.909,00€. Ζητώ την έγκριση του ποσού 

αυτού.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Ηµερολόγια και κρεµαστά, πώς τα λένε, και τέτοια. 

 

13ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την  εξόφληση του 

κυλικείου  του ΣΙΝΕΑΚ, που πραγµατοποιήθηκε η  Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση των τέκνων καθώς και για  τα αναµνηστικά δωράκια για τα παιδιά 

και εξόφληση του µέλους του Συλλόγου µας που ντύθηκε  Αγ. Βασίλης. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ενηµερώνω το Σώµα ότι για τη χριστουγεννιάτικη αυτή εκδήλωση 

που πραγµατοποιήθηκε στο ΣΙΝΕΑΚ δαπανήθηκαν για τα µέλη των τέκνων του 

συλλόγου µας στο κυλικείο το ποσό των 124,00€. Επίσης, δόθηκαν 23,00€ για 

κάποια µικρά αναµνηστικά δώρα, τα οποία αγοράσαµε και µοιράσαµε στα παιδιά, 
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καθώς επίσης και 30,00€ στο µέλος του συλλόγου µας τον Καφρίτσα Σπύρο, ο 

οποίος ντύθηκε  Αγ. Βασίλης και τον χρησιµοποιήσαµε για τα διαδικαστικά θέµατα 

της εκδήλωσης. Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφέρω το εξής, ότι µε προσωπική 

παρέµβαση του προέδρου του ΟΠΑΝ κ. Βουράκη Ιωσήφ, δεν δώσαµε χρήµατα για 

την προβολή της ταινίας. Υπήρχε ένα κόστος γύρω στα 300,00€ που αν θέλαµε να 

χρησιµοποιήσουµε την ταινία για την προβολή της, το οποίο αποφύγαµε λόγω της 

παρέµβασης του προέδρου και τον ευχαριστούµε γι’ αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Ευχαριστούµε τον κ. Βουράκη, αλλά και η κα Αντωνάκου 

τον προηγούµενο χρόνο πάλι δωρεάν µας την είχε δώσει.  

 

14ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την    

 πρωτοχρονιάτικη πίτα 2020 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγινε στις 17.  

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το ποσό το οποίο ζητώ την έγκρισή του ανήλθε στα 880,00€ και 

αφορούσε την πίτα που χρησιµοποιήσαµε για τη διανοµή στην κοπή, στις `17 του 

µήνα. Ζητώ την έγκριση του ποσού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

 

15ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την εξόφληση του 

τιµολογίου της εταιρείας Σοφός (αγαλµατιδία για την βράβευση των τέκνων 

και του Παπαδάτου Αλέξανδρου) 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Η βράβευση την οποία κάνουµε στα τέκνα των µελών του συλλόγου 

που περνάνε στην Γ’ Βάθµια Εκπαίδευση, εκτός του ποσού των 100,00€ που τους 

χορηγούµε, υπάρχει επίσης και ένα αγαλµατίδιο το οποίο δίδεται και ένας 

αναµνηστικός πάπυρος. Τα έξοδα για τα αγαλµατίδια καθώς και τη βράβευση του 

συναδέλφου Παπαδάτου ανήλθε στο τελικό ποσό των 457,00€ και ζητώ την έγκριση 

για τη δαπάνη αυτή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται.  
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16ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την έκδοση 26 επιταγών 

των 100,00€ για την βράβευση των τέκνων, που εισήχθησαν στα Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Όπως είπα και στο προηγούµενο θέµα, έχουµε λάβει απόφαση να 

βραβεύουµε τα παιδιά των συναδέλφων τα οποία περνάνε στην Γ’ Βάθµια 

Εκπαίδευση. Για τη φετινή βράβευση χρειάστηκαν αρκετά, που µας έφεραν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, να κόψουµε 26 επιταγές, στην πορεία, όµως, µέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άστο, πάµε στο 17, άστο, ένα, ένα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, καλύπτουµε και το επόµενο θέµα, οπότε ας παραµείνουµε σε 

αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται για τα 26. Και πάµε στο θέµα 17, εκ των υστέρων. 

 

17ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης για την βράβευση πέντε ακόµα Τέκνων, 

κατασκευή 5 ακόµα αγαλµατιδίων στην εταιρεία Σοφός & πίστωση ανάλογων 

ποσών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν µιλήσει ο κ. Φερεντίνος, ο οποίος µονολογεί τα τελευταία θέµατα, 

θέλω να πω κάτι εγώ. Έχουµε βγάλει µία ανακοίνωση, τα λέω και στον κ. Κισαπίδη 

αυτά, γιατί πάλι θα βγάλουµε µία ανακοίνωση που θα κάνουµε την εκδήλωση στις 

20 του µηνός, δεν θυµάµαι πότε είναι, αυτήν την ανακοίνωση που λέµε για τη 

βράβευση των τέκνων τη βγάζουµε περίπου 2 µήνες πριν πάµε για την βράβευση. 

Σας πληροφορώ, όχι, δεν µιλάω για τον Κώστα προσωπικά, και για τον Κώστα το 

οποίο πρέπει να έχει φέρει, έπρεπε να έχει φέρει τα δικαιολογητικά του, αλλά δεν 

θέλω να σταθώ στον Κώστα, δεν θέλω να σταθώ µόνο στον Κώστα, δηλαδή όλοι τα 

θυµούνται εκ των υστέρων. Εδώ θα πρέπει λίγο να αλλάξει λίγο η τακτική, όχι δεν τα 

έχει φέρει, θα τα φέρει, αλλά πρέπει να αλλάξει λίγο η τακτική. ∆εν γίνεται, δεν 

γίνεται αυτό το πράγµα, δηλαδή αισθάνοµαι ώρες-ώρες πολύ ηλίθιος. 

∆ηλαδή στέλνουµε email, τα κολλάµε παντού, παντού, όταν σου λέω παντού, τα 

περισσότερα τα κολλάω εγώ ο ίδιος µε τα χεράκια µου, τις χερούκλες µου, µάλλον, 

δεν γίνεται όµως αυτό, ρε παιδιά. ∆εν γίνεται, δηλαδή έχω µείνει ξαφνικά κόβαµε την 
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πίτα, µου έρχεται µία άλλη, άλλη. Εγώ, λέει, που µπήκα, λέει, δεν θα βραβευτώ; Μα, 

κοπέλα µου, αυτό είναι για τα τέκνα, το λέµε. Ξαναγίνε µικρούλα, και έλα να σε 

βραβεύσουµε. Τι να πω, ρε παιδιά. Πάµε γι’ αυτό το θέµα, µάστορα. 

Εγκρίνεται για έξι άτοµα που είναι για τη βράβευση των τέκνων, καθώς ο έκτος, 

επειδή δεν έχει γίνει η διαδικασία για να πάρει επιταγή, θα πληρωθεί από µετρητά 

από το ταµείο και αν βρεθεί και έβδοµος, το ίδιο θα γίνει. 

 

18ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση  και λήψη απόφασης για την πληρωµή της οµοσπονδίας. 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Είναι πάγια υποχρέωσή µας να πληρώνουµε τη συνδροµή µας στην 

ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η τελευταία πληρωµή είχε γίνει µέχρι και τον 9ο του 2019. Αποµένουν 

τέσσερις µήνες µέχρι τον 12ο. Το συνολικό ύψος της δαπάνης γι’ αυτούς τους 4 

µήνες είναι 1.392,00€. Ζητώ την έγκριση. Εγκρίνεται.  

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


