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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.02.2017 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης και ορισμός ημερομηνιών της, σύμφωνα με το άρθρο 17 

παρ. 1  του καταστατικού μας. 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση Δ.Σ. για την προσφορά του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΥ για τα τέκνα των 

μελών του Συλλόγου.   

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο :Ενημέρωση Δ.Σ. για την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής , που αφορά 

την οικονομική διαχείριση του έτους 2016.     

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

έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου μας.  

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο  Σύλλογο. 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος  και Πρασίνου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.   

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου, 

συνολικής αξίας 421,60€ (σύμφωνα με την προσφορά που μας έχουν 

αποστείλει).  

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της 

Cοsmote για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 

63,00€, περιόδου 23/11/2016-22/01/2017. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και διερεύνηση  ιδεών  και προτάσεων,  για εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια που μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του 

Συλλόγου μας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 13-2-2017 βάσει του αρ. 30 παρ. 1 του Καταστατικού μας σας 

έχει καλέσει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου για τη μηνιαία συνεδρίαση 

του Συλλόγου μας.  

Να δούμε ποιοι είναι παρόντες. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, 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, παρών. Είμαστε 

άπαντες παρόντες, 11 δηλαδή τον αριθμό. 

Πριν ξεκινήσουμε, έχω φέρει δύο θέματα Εκτός Ημερήσιας, τα οποία θα τα 

συζητήσουμε στο τέλος. Το πρώτο είναι «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 

σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ορισμός ημερομηνιών της, σύμφωνα με 

το άρθρο 17 παρ. 1  του καταστατικού μας» και η δεύτερη είναι ένα έκτακτο που μας 

έγινε από προχθές, που με ενημέρωσε ο κ. Παυλάκος από την Πέμπτη, που είναι 

μια προσφορά για τα τέκνα του Συλλόγου μας για κάποιες υποτροφίες που μας δίνει 

το ΙΕΚ Όμηρου. Αυτά θα τα συζητήσουμε όταν τελειώσουν τα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης. 

Πάμε στην Ημερήσια Διάταξη. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα μπορούσες να το βάλεις και στο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα μπορούσα, αλλά επειδή σας τα είχα μοιράσει και δεν ήταν μέσα 

αυτό, εντάξει, δεν... Εντάξει. Πάμε τώρα. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής , που αφορά την 

οικονομική διαχείριση του έτους 2016.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής Ταμίας Συλλόγου, Καραμολέγκος Δημήτριος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χαιρετώ. Έχουμε τα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Την άλλη φορά δεν τη δείξαμε την έκθεση της...  

Σύμφωνα με το αρ. 37 παρ. 1, 2 και 3 του καταστατικού του Συλλόγου, κατόπιν της 

υπ’ αριθμ. 01/10-1-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του Συλλόγου ... 
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συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής με θέμα την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου 

για το έτος 2016 σας γνωρίζουμε ότι η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη απ’ τα 

μέλη Ανδρουλάκη Εμμανουήλ, Προβελεγγιάδη Νικόλαο, συνεδρίασε στις 26-1-2017 

ημέρα Πέμπτη και πραγματοποίησε έλεγχο στα οικονομικά βιβλία του Συλλόγου 

διαπιστώνοντας τα κάτωθι: 

Ταμείο Αλληλοβοηθείας, για το χρονικό διάστημα από 1/1/16 έως 31/12/16 

ελέγχθηκαν οι αποδείξεις που κόπηκαν για την πληρωμή των δικαιούχων του 

Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

Ταμείο ΣΔΥΠ. Για το χρονικό διάστημα 1/1/16 έως 31/12/16 διαπιστώθηκε κατόπιν 

ελέγχου ότι το Ταμείο ΣΔΥΠ συμφωνεί με τα βιβλία του Συλλόγου.  

Ο κ. Ανδρουλάκης Εμμανουήλ και η κ. Προβελεγγιάδης Νικόλαος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Είναι η έγκριση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής αυτό. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

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

2016. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εισηγητής είναι ο Ταμίας του Συλλόγου, ο κ. Καραμολέγκος 

Δημήτριος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει από 1/1/16 έως 

31/12/16 αναλυτικά κάθε πληρωμή και κάθε είσπραξη που έχουμε για τα μέλη του 

Συλλόγου, συγκεντρωτικά και αναλυτικά κάθε μήνα. Σας τα έχω μοιράσει, μπορείτε 

να τα δείτε, να τα ελέγξετε και όποια ερώτηση θέλετε μπορείτε να μου κάνετε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κάπου που έχουμε ερωτηματικά γιατί τα έχουμε; Νοέμβριος, 

ταμείο Συλλόγου το ’16, στο 10 αύξοντα αριθμό. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Νοέμβριο. Όχι, δεν υπάρχει κάποια κίνηση. Δεν υπάρχει κάποια 

κίνηση, απλώς το έχουν γράψει έτσι. Εγώ περιμένω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες τι παρέλαβες. Μισό λεπτό, τι έχεις παραλάβει, πόσα είναι μέσα, τι 

είναι. Ενεργητικό – παθητικό. Πού είναι αυτά; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το ’15 έκλεισε με 56.312,61€. Οι κινήσεις του χρόνου 2016 

έληξαν με 46.330,98€. Συγνώμη, 50.837,69€. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό είναι το προηγούμενο έτος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ναι. Το 2016, 50.837,69€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 31/12/16 πόσα είναι μέσα; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 50.837,69€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όχι, όχι, συγνώμη. 46.330,98€ το υπόλοιπο της τράπεζας. 

Είναι απ’ τον προηγούμενο μήνα που έκαναν κάποιες κινήσεις τον Δεκέμβριο και 

έχει 46.330,98€. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα εδώ πέρα μέσα στον Σύλλογο. 

Έχουμε ό,τι μπορείτε να δείτε. Έχουμε πληρώσει όλη την ΠΟΕ-ΟΤΑ, έχουμε 

πληρώσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας, για δωροεπιταγές, για... Εντάξει, δεν 

μιλάω αναλυτικά. Έχουμε αγορά συνεδριακού κέντρου, τα πάντα αναλυτικά 

γράφονται και το ποσό και τα υπόλοιπα.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα συνολικά έξοδα πόσα είναι του Συλλόγου; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Συνολικά έξοδα από αυτά που παραλάβαμε 31/12/15 μέχρι 

31/12/16 είναι 8.000 περίπου μείον, γιατί κάναμε τόσα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Το ’16 τι έσοδα είχαμε, τι έξοδα είχαμε; Έσοδα και έξοδα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Οι εισφορές αναλυτικά γράφονται κάθε μήνα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι. Πόσες είναι οι εισφορές σύνολο; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 1.300€ περίπου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 1.400€ τον χρόνο Μήτσο; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τον μήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον μήνα σου λέει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν τα έχεις κάνει όλο 12... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλει συγκεντρωτικούς πίνακες. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Συγκεντρωτικός πίνακας. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστα, τι να σου πω τώρα; Τι να σου πω; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δεν πειράζει παιδιά, εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μάθουμε.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το συνολικό ποσό είναι 16.120,03€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έσοδα; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τα έσοδα του Συλλόγου και τα έξοδα είναι 26.101,66€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μία η άλλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10.000 τέτοιο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε διαφορά 9.981,63€. Δεν είναι μία η άλλη. Έχουμε 

10.000 έξοδα, αλλά κάναμε έξοδα τα οποία δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έξοδα, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, περιμένετε 

λιγάκι, είναι τα φωτοτυπικά, είναι τα μικρόφωνα, είναι οι σελίδες. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον Ταμία; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν, όπως σας είπα είναι 16.120,03€ τα έσοδα από όλες τις 

εισφορές και τα έξοδα είναι 26.101,66€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 26.000€ τα έξοδα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ; Το λογιστικό υπόλοιπο αυτή τη στιγμή είναι αυτό εδώ που βλέπω; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 46.330,98. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την επόμενη φορά θα πρέπει να μοιράζεται τουλάχιστον μια βδομάδα 

πιο πριν. Άφησέ με λίγο. Μια βδομάδα για να είναι... Με ακούς κ. Καραμολέγκο; Μια 

βδομάδα πιο πριν, καθώς να είναι και πιο λεπτομερέστατα, έσοδα, έξοδα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουμε συγκεντρωτικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... Θέλετε να ρωτήσει κάτι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η Clevermedia τι είναι; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι η απομαγνητο... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε τόσα έξοδα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρέπει... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να σας εξηγήσω κάτι. Όλες οι πληρωμές γίνονται διαδικτυακά, 

είτε διαδικτυακά είτε με επιταγές, μέσω της τράπεζας. Και κάθε πληρωμή λέει και 

που απευθύνεται. Πληρωμή ΠΟΕ-ΟΤΑ 1.224. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και λέει από ... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Κ. Δημήτρη, επειδή το ποσόν φάνηκε μεγάλο, εξήγησα και είπα να 

εξηγήσεις, σου είπα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ό,τι απόφαση παίρνετε και αγοράζετε παίρνεται απόφαση, δεν τα 

αγοράζεις από μόνος σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλες είναι με αποφάσεις. Ωραία. Πάμε στην ψήφιση του οικονομικού 

απολογισμού. Ποιοι συμφωνούμε υπέρ με τον οικονομικό απολογισμό; Ποιοι 

συμφωνούμε υπέρ; 9 ψήφοι... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Επί της διαδικασίας... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αφού τα έχεις ψηφίσει όλα αυτά που έχεις αγοράσει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχω ψηφίσει, αλλά θέλω να κάτσω να τα μελετήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9 ψήφοι υπέρ του οικονομικού απολογισμού. Ωραία. Εγκρίνεται ο 

οικονομικός απολογισμός και οι δύο τι είναι; Ωραία. 9 υπέρ του οικονομικού 

απολογισμού και δύο παρών επί της διαδικασίας, από τον κ. Ζούρδο και την 

κα Αργυροπούλου. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Εισήγηση για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου μας, το 

οποίο θα εισαχθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα ορίσουμε πιο κάτω. 

Εισηγητής είναι ο Αναπληρωτής Γραμματέας, ο κ. Στεφάνου Νικόλαος, είναι η 

επιτροπή που έχει καθίσει και έχει κάνει μια δουλειά, εγώ, ο κ. Στεφάνου, εγώ πιο 

λίγο απ’ όλους έδωσα κάποια σημεία, και η κα Αργυροπούλου και θα ακούσουμε 

τώρα την εισήγησή τους, την οποία έπρεπε και αυτή να την είχαμε μοιράσει. Πάμε 

στο θέμα 4. Βγάλτε τη μια φωτοτυπία και μοιράστε σε όλους τις αλλαγές. Και αυτό 

θα έπρεπε να είχε μοιραστεί, να έχουν ενημερωθεί. Δεν πειράζει, μοιράζεται τώρα 

και ... συζήτηση. Πάμε θέμα 4. Δώστο μία μέσα για να βγει. Αναβάλλετε για να 

συζητηθεί πιο κάτω…. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο  Σύλλογο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Γραμματέας του Συλλόγου, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχουμε άλλες δύο νέες εγγραφές. Είναι η κα Πέρου Κωνσταντίνα και 

ο κ. Πλατανησιώτης Νικόλαος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται η εγγραφή τους; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγκρίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή μήπως επί της διαδικασίας... Εγκρίνεται, εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση της Δ/νσης Περιβάλλοντος  

και Πρασίνου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Παυλάκος Παναγιώτης. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τι να πεις εδώ πέρα; Απλώς η Υπηρεσία Πρασίνου για πρώτη φορά, 

όχι μόνο σαν Υπηρεσία, σαν Δήμος γενικά, είναι η πρώτη φορά που βραβευτήκαμε 

για τα έργα που έχουν γίνει στον Πειραιά το 2016. Είναι απ’ όλους του δήμους. Το 

Οικόπολις, η επιτροπή που οργανώνει Οικόπολις 2016 έγινε ο διαγωνισμός και 

πήρε το βραβείο ο Πειραιάς στη Ρόδο. Το βραβείο το έχω εδώ. Όταν μιλάμε, μιλάμε 

για υπηρεσία, για τους εργαζόμενους θα βραβευτούν, δεν θα βραβευθεί κανένας 

ονομαστικά, εντάξει; Η Διεύθυνση θα βραβευτεί.  

Το βραβείο γράφει «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Οικόπολις 2016. Η Επιτροπή 

Οργάνωσης απονέμει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 

Πειραιά το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Οικόπολις 2016 για τα έργα 

πρασίνου, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής του Δήμου 

Πειραιά. Ρόδος, 4 Ιουνίου 2016».  

Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να απονείμουμε μία τιμητική πλακέτα. Μπορείς να 

μπεις στο Οικόπολις 2016 και να το κοιτάξεις. Υπάρχουν και φωτογραφίες από την 

παραλαβή που έχει γίνει, από όλα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μισό λεπτό να πω κάτι; Και πιστεύω αν το δεχτείτε θα ήταν καλό να 

καθιερωθεί κάθε χρόνο σε κάποιες υπηρεσίες, στους εργαζόμενους μάλλον των 

υπηρεσιών, να δίνουμε ένα βραβείο για το καλό. Έτσι και αλλιώς από πουθενά δεν 
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ακούμε καλά λόγια, μια ζωή μας βρίζουν όλοι. κάτι έστω να τους... Αναμεταξύ μας, 

ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Επειδή παλιότερα σε κάποιες συζητήσεις το Δ.Σ. που 

είχαμε κάνει και η κα Αργυροπούλου και ο κ. Ζούρδος και διάφοροι άλλοι εδώ είχαμε 

πει καλό... είχατε πει και είχαμε συμφωνήσει πιστεύω άπαντες, έτσι ενθυμούμαι, να 

βραβεύουμε όχι πλέον πρόσωπα, αλλά να βραβεύουμε συναδέλφους και 

διευθύνσεις και είχαμε σταθεί σε αυτό. Εκτός αν είναι κάτι, όπως ήταν ο 

σεβασμιότατος πέρσι που ήταν για τόσα χρόνια παρουσίας στον Πειραιά. Και έτσι, 

επειδή όντως έχει γίνει δουλειά και βραβεύτηκε, έτσι θέλουμε να δώσουμε και ένα 

τόνο ξεχωριστό στην κοπή της πίτας μας στη Διεύθυνση Πρασίνου και στους 

συναδέλφους μας. Συμφωνούμε να γίνει; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και μία μέρα άδεια να ζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μία μέρα άδεια. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να τονιστεί ότι ο Πειραιάς είναι μια περιοχή με λίγο αστικό πράσινο και 

μια πολύ σημαντική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Συμφωνούμε όλοι να γίνει η βράβευση. Και οι 11 

συμφωνούμε, εγκρίνεται ομόφωνα. Προχωράμε. Στους εργαζόμενους είπαμε 

πάντα. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υποχρεωτικά τον Διευθυντή θα φωνάξεις, δεν μπορείς να φωνάξεις 

τους εργαζόμενους. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Που είχε αναβληθεί …. 

Εισήγηση για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Συλλόγου ο κ. Στεφάνου 

Νικόλαος. Είχαμε ορίσει σε παλαιότερο Δ.Σ. μία τριμελής επιτροπής, εγώ, ο κ. 

Στεφάνου και η κα Αργυροπούλου, η οποία έχει συνεδριάσεις δυο φορές και είχαμε 

πει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Αλλάζουμε κάποια πράγματα 

με γνώμονα για να μεγαλώσει και ο Σύλλογος και να μπορούν να εγγράφονται και οι 

οχταμηνίτες, θα δείτε πώς το έχουμε φέρει. Ο εισηγητής πλέον έχει τον λόγο, ο κ. 

Στεφάνου. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Όπως γνωρίζετε, η τελευταία τροποποίηση στο καταστατικό του 

Συλλόγου μας έγινε το 2006. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα έχουν 

γίνει τεράστιες αλλαγές τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, που 

έχουν επιδεινώσει την ποιότητα ζωής όλων των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι ο 

Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά, ως κυρίαρχος εκφραστής των 

εργαζομένων του Δήμου, αριθμεί περίπου 600 μέλη, θα πρέπει πλέον να μπορεί να 

δέχεται στις τάξεις του εργαζομένους διαφορετικών μορφών απασχόλησης, ενώ 

μέσω αποκεντρωμένων δράσεων, που μέχρι σήμερα δεν προβλέπονταν, να 

ακουμπήσει στους χώρους εργασίας και να αφουγκράζεται εγκαίρως τα 

προβλήματα των συναδέλφων προκειμένου να επιζητεί λύσεις. 

Έχοντας υπόψη αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους αλλά και ορισμένες μικρές μεν, 

αναγκαίες δε προσθήκες ή αφαιρέσεις στο ισχύον καταστατικό, θεωρούμε ότι είναι 

κατάλληλη συγκυρία να προβούμε σε τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου 

μας. Οι προτεινόμενες αλλαγές ανά άρθρο είναι οι εξής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό Νίκο. Θα πηγαίνουμε και θα ψηφίζουμε ανά άρθρο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ανά άρθρο, βέβαια, εννοείται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν, στο αρ. 2 που αναφέρονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες μας τι ήτανε και ποια αλλαγή θα γίνει. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το άρθρο λοιπόν αναφέρεται στο ποιοι είναι μέλη του Συλλόγου. Ως 

τώρα προβλεπόταν να είναι μέση το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι εργαζόμενοι στα 

ιδιωτικά ιδρύματα, στα ΝΠΔΔ, στις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις, συνδέσμους 

που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο απ’ τον Δήμο. 

Εδώ λοιπόν προσθέτουμε «καθώς και τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου και μίσθωσης έργου μετά την πάροδο 2 μηνών απ’ την αρχική ημερομηνία 

πρόσληψής τους». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες γιατί το βάζουμε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αυτό το βάζουμε προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν μέσα και οι 

οχταμηνίτες, ή αυτοί που είναι με παρατάσεις τώρα, και όχι οι διμηνίτες, οι οποίοι 

άνθρωποι αυτοί έρχονται μόνο για 2 μήνες, έρχονται και φεύγουν. Και ουσιαστικά 

δεν θα μπορούμε ούτε καν να είναι σε κάποια αρχαιρεσία. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μέχρι να μπούνε θα φύγουν. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ακριβώς. Οπότε η πρόταση είναι να μπαίνουν μέσα και συμβασιούχοι 

οχταμηνίτες ουσιαστικά, έτσι; 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Πολύ σωστό είναι αυτό και πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας ένας θα παίρνει τον λόγο. Να μιλάμε επί της ουσίας και λίγο 

γρήγορα, γιατί είναι πολλά άρθρα. Αν δεν έχουμε κάτι... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όχι, μόνο ένα τεχνικό. Πολύ σωστό και πολύ σωστή η εισαγωγή, 

συγχαρητήρια. Τεχνικά θα δίνουν εισφορά; Πώς θα γίνεται; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Κανονικά. Ό,τι ισχύει για τους μόνιμους και τους αορίστου, ακριβώς. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όταν τελειώνει θα σταματάει. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ακριβώς. Ορίστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κοντογιάννη τον λόγο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ δεν το συζητάμε, συμφωνώ... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στο μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά να... πού υπάρχουν αντιρρήσεις. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν το συζητάμε, συμφωνώ να τροποποιηθεί, όμως προτού το 

περάσουμε από Γενική Συνέλευση καλό θα ήταν σε όλα τα άρθρα τα οποία θα 

τροποποιηθούν να ζητήσουμε και νομική συμβουλή, διότι τα καταστατικά πλέον... 

Να μην πάρουμε εμείς το βάρος. Μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς 

δεν τα γνωρίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να απευθυνθούμε σε κάποιον που να έχει κάποια παράθυρα, κάτι 

που εμείς δεν τα ξέρουμε. Να το διευρύνουμε, γιατί ήταν πολύ χάλια το καταστατικό 

μας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Απλώς ενημερωτικά, πριν ξεκινήσουμε να το οργανώ... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να το δούμε, ας το δει και ένας νομικός παιδιά, δεν είναι κακό. Να 

δώσουμε 100€ σε ένα νομικό και να του πούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι και αλλιώς είναι μια έγκριση από εδώ τυπική... 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Την έχετε, δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον από μένα σε όλα τα 

άρθρα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πηγαίνουμε στο αρ. 2. Συμφωνούμε; Και οι 11 συμφωνούν για 

το αρ. 2 να γίνει αλλαγή. Πάμε στο αρ. 3. Συμφωνούμε στην πρόσθεση; Πολύ 

ωραία. Κάτι έχει να μας πει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συγνώμη, δεν υπάρχει τράπεζα αίματος του Συλλόγου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Συμφωνούμε στο αρ. 3; Πολύ ωραία. Συμφωνούμε άπαντες και οι 

11. Πάμε αρ. 5. 

 ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το αρ. 5 έχει να κάνει με τα μέλη. Ουσιαστικά ό,τι είπαμε στο αρ. 2 

μπαίνει και εδώ. Ως μέλη του Συλλόγου οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου ή μίσθωσης έργου μετά την πάροδο δύο μηνών από την αρχική ημερομηνία 

πρόσληψής τους. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται αυτό που ήταν στο αρ. 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Το αρ. 5 κάνει πιο λεπτομερή το αρ. 2, ποια είναι τα μέλη 

του και τι είναι ο Σύλλογος. Άρα συμφωνούμε και στο αρ. 5 και οι 11. Διαφωνείς 

Κώστα; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να ρωτήσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά δηλαδή οι οκταμηνίτες θα 

μπορούν για 6 μήνες να είναι μέλη του Συλλόγου μας; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ακριβώς. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και αν παραταθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και η πάροδος, έχουμε βάλει το δύο μηνών, περίμενε λιγάκι, 

γιατί θεωρούνται δόκιμοι και γι’ αυτό το βάζουμε. Λήγει αυτό το δόκιμο των δύο 

μηνών και πετάμε έξω και τους διμηνίτες που είναι και μετά συνεχίζουν κανονικά και 

μπορεί να είναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αν ο οκταμηνίτης κάνει μία πρώτη οχτάμηνη και η δεύτερη μπορεί να 

είναι μετά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχεια, συνεχίζει κανονικά. Όχι, όχι. Συνεχίζει κανονικά, αφού δεν 

υφίσταται το δίμηνο. Πάμε αρ. 6. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Στο αρ. 6 αναφερόμαστε, έχει να κάνει για την εγγραφή και τη μηνιαία 

συνδρομή. Διαγράφουμε το δικαίωμα εγγραφής, δηλαδή κάποιος για να γραφτεί 
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στον Σύλλογο δεν του παίρνουμε το πάγιο ποσό που παίρναμε, εντάξει, τέτοιες 

εποχές δεν είναι δυνατόν, και η μηνιαία εισφορά την αφήνουμε 2,50€ ως ήτανε. 

Απλώς επειδή ήταν σε δραχμές εδώ πέρα, το κάνουμε σε ευρώ και είμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ προτείνω πάγια συνδρομή να είναι 3€ για όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω κάτι. Για το δικαίωμα εγγραφής γιατί το διαγράφουμε. Γιατί 

όπως γνωρίζετε όλοι τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν γίνονταν γιατί τι δικαίωμα 

εγγραφής, όλοι έφευγαν απ’ τον ένα σύλλογο και πήγαιναν στον άλλο και δεν 

μπορούσες στην αρχικό, όσοι είμαστε πιο παλιοί έχουμε πληρώσει, και να του 

ξαναπάρεις του εκάστοτε Γαλάνη που μπορεί να έρθει ξανά να το πάρεις. Και έτσι 

είπαμε να το καταργήσουμε το δικαίωμα εγγραφής. Παρέμεινε στα 2,50€. Όντως 

είναι η φθηνή, το πιο...., δηλαδή αυτά τα 2,50€ είναι η μηνιαία συνεισφορά που 

δίνουν τα μέλη μας. Επειδή είναι μεγάλος ο Σύλλογος είπαμε να παραμείνει το ίδιο. 

Όντως όλοι οι άλλοι σύλλογοι υπάρχουν 3€ και είπαμε να μην τα αλλάξουμε. Και 

είχε δίκιο και η Σταυρούλα που... είναι δύσκολοι οι καιροί. Τώρα, μια που έχουμε 

600 μέλη τώρα, δεν χάλασε ο κόσμος. Όμως, γι’ αυτό λέω να διαβάζουμε το 

καταστατικό μας, το καταστατικό μας δίνει την ευκαιρία με απόφαση του Δ.Σ. αν θα 

κρίνουμε να μπορούμε και να το αυξομειώσουμε, ή να το μειώσουμε, ή και να το 

αυξήσουμε με απόφαση Δ.Σ. Δεν χρειάζεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

Άρα στο αρ. 6 συμφωνούμε και οι 11; Να διαγραφεί το δικαίωμα εγγραφής και η 

μηνιαία εισφορά διαμορφώνεται σε 2,50€. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε και οι 11. 

Πάμε στο αρ. 12 κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εδώ διαγράφουμε, γιατί είναι οι πόροι του Συλλόγου, διαγράφουμε το 

δικαίωμα εγγραφής. Έρχεται απ’ το προηγούμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε άπαντες. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αρ. 13. Αφορά τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Εδώ υπήρχε στο 

ισχύον καταστατικό πλαφόν τον ένα συμπληρωμένο μήνα για κάποιον να θεωρείται 

ταμειακά τακτοποιημένος. Εδώ το κάνουμε 3 μήνες. Αφήνουμε ένα περιθώριο να 

υπάρχει μια ανάσα. Άνθρωποι είμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρρώστιες υπάρχουν, το οποίο όπως γνωρίζετε μπορεί ο άλλος κάτι 

να του έχει τύχει και να θέλει 2 μήνες. Τώρα μην πηγαίνουμε... Δεν το κάνουμε ποτέ 

αυτό, δεν το έχουμε κάνει, κανένας άλλος σύλλογος... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ναι. Ούτως ή άλλως.... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχει κάνει ποτέ καμία διοίκηση του Συλλόγου, αλλά αφού 

αλλάζουμε το καταστατικό να το κάνουμε σύμφωνα με τα ισχύοντα. Πολύ ωραία. 

Συμφωνούμε και στο αρ. 13 όλοι και οι 11. Πάμε στο αρ. 15. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το αρ. 15. Στην αρχή, επειδή ουσιαστικά εδώ πέρα είναι και το άρθρο 

πάνω στο οποίο έχουμε δουλέψει περισσότερο, υπάρχουν τα όργανα του Συλλόγου. 

Εδώ πέρα δημιουργούμε μία δεύτερη παράγραφο με βοηθητικά όργανα του 

Συλλόγου. Και αναφέρουμε σε αυτή την παράγραφο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, μισό λεπτό, όργανα του Συλλόγου παραμένουν τα ίδια και 

φτιάχνουμε μια δεύτερη παράγραφο με τα βοηθητικά όργανα, τα οποία θα σας 

αναλύσει ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ορίζονται βοηθητικά όργανα που θα αποτελούν την αποκεντρωμένη 

οργάνωση του Συλλόγου στους χώρους εργασίας. Σκοπός τους είναι η καλύτερη 

ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και η γνωστοποίηση των προβλημάτων στους 

χώρους εργασίας ή και άλλων θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Δημιουργούνται 5 τριμελείς επιτροπές σε χώρους εργασίας για την καλύτερη 

αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν να κάνουν ειδικά με υπηρεσίες που είναι 

απομακρυσμένες από την κεντρική διοίκηση του Δήμου. Αναλυτικά: 1). Δημοτικός 

σταθμός αυτοκινήτων στην οδό Ρετσίνα, δηλαδή καθαριότητα, μηχανικοί 

αυτοκινήτων και οδηγοί. 2). Μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, περιβάλλον, πράσινο, 

κήποι και νεκροταφείο. 3). Αρχιτεκτονικό, υπηρεσία δόμησης, οδοποιία, 

αποχέτευση, ανοιχτά συνεργεία. 4). Παιδεία, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΟΠΑΝ και ΔΗΡΑΠ. 5). Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, 

ΚΕΠ, Δημοτική Αστυνομία, Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες.  

Οι τριμελείς επιτροπές θα ενημερώνουν γραπτώς ή προφορικά το Δ.Σ. για θέματα 

της αρμοδιότητάς τους και θα μπορούν να συμμετέχουν στα Δ.Σ. του Συλλόγου, 

χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Το Δ.Σ. θα ορίζει ένα μέλος σε κάθε 

Επιτροπή για την καλύτερη ενημέρωσή του και τη γρηγορότερη επίλυση των 

προβλημάτων που θα προκύπτουν. Οι άλλες δύο θέσεις στις τριμελείς επιτροπές θα 

καταλαμβάνονται κατά προτεραιότητα και σειρά κατάταξης από υποψηφίους που 

έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες του Σωματείου και δεν εκλέχτηκαν στο Δ.Σ., είναι 

δηλαδή επιλαχόντες, ανάλογα με τον χώρο εργασίας και την επιτροπή που ανήκει η 

υπηρεσία τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της επιτροπής αναπληρώσει κενή 

θέση στο Δ.Σ., τότε αυτοδίκαια τη θέση του στην επιτροπή καταλαμβάνει ο επόμενος 

στη σειρά κατάταξης υποψήφιος ανά χώρο εργασίας, υπηρεσίας και επιτροπή που 
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αυτός ανήκει. Εάν προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιες επιτροπές, τότε εντός 10 

ημερών από την εκλογή του Προεδρείου του Συλλόγου και μέσω ανακοίνωσης θα 

γνωστοποιηθούν στους συναδέλφους τα κενά και θα ζητηθεί εντός 5 ημερών να 

δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή τους σε επιτροπές. Σε περίπτωση που 

υπάρξουν περισσότεροι υποψήφιοι απ’ τις κενές θέσεις, αυτές θα καταληφθούν με 

κλήρωση. 

Εδώ πέρα αυτό που μας απασχόλησε περισσότερο ήταν το πώς θα στελεχωθούν 

αυτές οι επιτροπές. Είπαμε από την αρχή πως το ένα μέλος σε αυτές τις επιτροπές 

θα το βγάζουμε απ’ το Δ.Σ. του Συλλόγου, αυτό είναι το εύκολο. Η σκέψη που έγινε 

είναι πως απ’ τη στιγμή που κάποιος μπαίνει ως υποψήφιος για τον Σύλλογο, 

σημαίνει πως θέλει να προσφέρει στους συναδέλφους τους. Θεωρούμε λοιπόν ως 

πιο δημοκρατικό απ’ τη στιγμή που μπαίνεις στο ψηφοδέλτιο, παίρνεις έστω τους 

20, τους 30, τους 40, τους 50 ψήφους, να μπορείς να μπεις σε κάποια επιτροπή 

που αφορά την ειδικότητά σου και τον τομέα εργασίας σου και να βοηθάς μέσα από 

εκεί τους συναδέλφους σου. Νομίζω πως είναι το πιο λογικό, το πιο καθαρό και θα 

έχουμε και... και θα μπορεί να γίνεται εύκολα η διαδικασία, γιατί θα έχουμε την κοινή 

λίστα. Πόσους ψήφους πήρε ο Στεφάνου; 40. Πού ανήκει ο Στεφάνου; Στο 

ληξιαρχείο. Πάει απευθείας στην Επιτροπή Ληξιαρχείου. Επόμενος, ο Γαλάνης. Πού 

είναι ο Γαλάνης; Πόσοι ψήφισαν; 39. Πού είναι; Στην καθαριότητα. Απευθείας στην 

καθαριότητα. Έτσι ώστε να στελεχωθούν καλύτερα οι επιτροπές. 

Αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό ή οποιαδήποτε απορία υπάρχει. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Πολύ κατανοητό, πολύ ωραία η σκέψη, απλά... Γιατί να μην το 

αφήσουμε ανοιχτό Νίκο; Δηλαδή εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι στην καθαριότητα, 

αλλά μπορεί να έχω ένα ενδιαφέρον στην παιδεία και να μπορώ να προσφέρω εκεί, 

ή στο πολιτισμό, ή ξέρω εγώ πού αλλού λέτε. Γιατί να μην το αφήσουμε ανοιχτό 

αυτό; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ξέρεις τι γίνεται; 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, είναι ο Γιώτας στην καθαριότητα επικεφαλής, 

υπεύθυνος, έχει και εμένα, βάζει και εμένα, μετά βάζει και τον... τρεις, είμαστε τρεις 

ίδιοι. Ενώ αν έχεις ένα άλλο μάτι που έχει ενδιαφέρον από μια άλλη υπηρεσία 

μπορεί να δώσει και μια ωραιότερη σύνθεση. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ένας απ’ τους λόγους που το σκεφτήκαμε να το κάνουμε έτσι είναι για 

να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων απ’ όλες τις υπηρεσίες να 

ανακατευτούν με τα κοινά. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Δεν το αφήνεις όμως έτσι, δεν τους δίνεις το δικαίωμα. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Τους δίνεις το δικαίωμα. Γιατί όταν θα πει ο Σύλλογος θα γίνουν 

εκλογές και ελάτε δηλώστε υποψηφιότητες, θα μπορεί να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό. Μα δεν θα γνωρίζει τα προβλήματα, αυτά τα ισχύοντα που θα 

τρέχουν της διεύθυνσης που δεν θα είναι εκείνος, πώς θα τα γνωρίζει αφού δεν θα 

συμμετέχει μέσα εκεί; Σκοπός μας ήταν να γίνουν οι τριμελείς επιτροπές και αν μην 

ορίζονται απ’ τα Δ.Σ., γιατί δεν θα... το κάναμε τελείως δημοκρατικό γιατί όποιος θα 

είχε την πλειοψηφία θα όριζε. Άρα ορίζουμε τον ένα και τα άλλα δύο από αυτούς 

που θέλουν. Και θα είναι και από τα ψηφοδέλτια. Εκεί θα πρέπει μόνο να 

συμπληρώσουμε μόνο κάτι που το ξεχάσαμε. Μπορεί να είναι από τρία ψηφοδέλτια. 

Θα πρέπει να μπαίνουν απ’ όλα τα ψηφοδέλτια. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ενιαίο θα βγαίνει, ενιαία θα βγαίνει η λίστα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενιαία θα βγαίνει η λίστα. Όταν θα πάμε για εκλογές... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορείς να τους υποχρεώσεις. Δυο λεπτά... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ...τα αποτελέσματα των εκλογών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό. Θα πρέπει λίγο να το ρετουσάρουμε αυτό και να λέμε ότι θα 

συμμετέχουν από όλα τα ψηφοδέλτια, εκεί θα το ρετουσάρουμε λίγο. Εγώ πιστεύω 

ότι έτσι όπως το έχει διατυπώσει ο Νίκος είναι το πιο δημοκρατικό και αυτό που 

μπορούσε να γίνει για να... Πλέον αυτό που λέμε ότι ανοίγουμε σε όλους του 

εργαζόμενους στα κοινά να έχουν και θέση και άποψη και με τη δικιά τους πρόταση. 

Κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα που μαζευτήκαμε με τον 

Νίκο εκεί πέρα και κουβεντιάσαμε, έφερα τις επιφυλάξεις μου γιατί; Πιστεύω ότι 

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποιο 

ψηφοδέλτιο, αλλά είναι πολύ αξιόλογοι, γιατί δεν θέλουν να στιγματιστούν κ.λπ., 

αλλά είναι πολύ αξιόλογοι και μπορούν μέσα από μια Επιτροπή να δουλέψουν, 

δηλαδή να προσφέρουν. Και εγώ ας πούμε είχα προτείνει τότε να μην γίνει με αυτό 
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τον τρόπο, αλλά σε κάθε διεύθυνση να μαζευτούν οι εργαζόμενοι και εκεί να πούμε 

ποιοι θέλουν και δια βοής ας πούμε να γίνει η ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Ακούτε τι λέει, γιατί το έχουμε βάλει και αυτό μέσα. Λέμε 

εάν προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιες επιτροπές.... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Εγώ λέω απ’ την αρχή, να μην προκύψουν κενές θέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Γιατί έτσι του δίνεις του άλλου που έχει το κίνητρο να 

συμμετάσχει κάτι με τα κοινά και δεν βγει, του λες ότι ξέρεις κάτι, αφού είχες το 

ενδιαφέρον, δεν μπορεί ο άλλος που δεν δείχνει το ενδιαφέρον και δείχνει το 

ενδιαφέρον γραπτώς και πηγαίνει είτε σε ένα ψηφοδέλτιο, είτε με τη ΔΑΣ, είτε με το 

μετά, είτε με το πριν, του δίνεις τη δυνατότητα ότι θα συμμετάσχει σε κάτι ήδη. Και 

αν δεν θέλει εκείνος, τότε του λέμε ότι θα συμμετάσχουν και άνθρωποι που δεν 

έχουν λάβει. Δεν γίνεται κάποιος που δεν έχει λάβει και δεν θέλει να συμμετάσχει να 

τον ορίσεις πιο πάνω από αυτό που έχει δηλώσει με.... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά μπορεί όμως... Να σου πω κάτι Κώστα; Είναι όμως 

άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να στιγματιστούν με κάποια παράταξη, αλλά σου 

λέει ότι εγώ μπορώ ας πούμε σε μία επιτροπή μέσα να μπορέσω να βοηθήσω. Γιατί 

να τους αποκλείσεις αυτούς; 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Ή αυτό που λέμε Κώστα επιτίμια. Ας πούμε εσύ μπορεί του χρόνου να 

μην θες να βάλεις υποψήφιος, αλλά είσαι 20 χρόνια στην καθαριότητα. Μπορεί να 

σε χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχει σημασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .... Αρκεί να θέλει και εκείνος. Άμα δεν θέλει και εκείνος. Αν δεν θέλει 

και εκείνος; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα αυτό σου λέω. Δηλαδή π.χ. ας πούμε στην καθαριότητα να 

μαζευτούν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, θα πούμε ότι μαζευόμαστε στο τάδε σημείο 

μέσα στην καθαριότητα, ... ποιοι ενδιαφέρονται για την επιτροπής της καθαριότητας 

για δύο μέλη; Νομίζω ότι είναι πιο δημοκρατικό έτσι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να πω κάτι, επειδή μιλάμε για την καθαριότητα και... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παράδειγμα έφερε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παράδειγμα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, είναι τρανταχτό το παράδειγμα, γι’ αυτό. Η καθαριότητα καλώς ή 

κακώς έχει 400 άτομα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 590. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 500. Για να ληφθεί μια απόφαση και να είναι απολύτως δημοκρατική, 

θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να είναι πάνω από τους 250. Αυτό δεν υπάρχει ούτε μία 

στο εκατομμύριο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να σου πω κάτι; Δεν θα βάλεις όριο. Εμείς θα πούμε ότι 

μαζευόμαστε την τάδε μέρα γι’ αυτό τον λόγο. Όσοι θέλουνε να έρθουν. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Δεν είναι όσοι θέλουμε. Εδώ μιλάμε να υπάρχει δημοκρατική 

διαδικασία παιδιά. Θα πρέπει να είναι ο 50+1 για οποιαδήποτε απόφαση... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα βάλεις... Δεν είναι Γενική Συνέλευση. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να πω την άποψή μου; Εδώ πέρα βρε παιδιά οι εργαζόμενοι δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον στις Γενικές Συνελεύσεις. Τους ψάχνουμε με το τουφέκι για να 

έρθουν για να πάρουμε σε ουσιαστικά θέματα αποφάσεις. Θα πιστέψετε ότι θα 

δείξουν ενδιαφέρον για κάποια Επιτροπή να είναι μέλη; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα μπορούσε το Δ.Σ. να είχε το δικαίωμα επιλογής σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις να μπορεί να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστα, για να είναι πολύ δημοκρατικό. Ήταν το μόνο εύκολο να έχεις 

μία πλειοψηφία, να έχεις είτε 6 είτε 7 και να ορίσεις την τριμελή επιτροπή σύμφωνα 

με τα δικά σου δεδομένα. Και δεν το ανοίξαμε, το κάναμε φύλλο και φτερό. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, ... το κατάλαβα. Αλλά πρόσεχε Κώστα, λες ότι θα πάρουμε τη 

λίστα των μη επιτυχόντων... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιες επιτροπές... διάβασέ το 

προσεκτικά, την τελευταία παράγραφο, αφού τα πάντα αναφέρει.... 

Ξεχάσαμε να συμπληρώσουμε ότι θα είναι μέσα από τα ψηφοδέλτια όλων των 

συνδυασμών. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ωραία, ναι. Το είχαμε πει προφορικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα άλλα δύο μέλη... Όχι, θα πρέπει να το ορίσουμε. Τα άλλα δύο μέλη 

δηλαδή θα ορίζονται απ’ τα ψηφοδέλτια και συγκεκριμένα θα ορίζεται ο πρώτος... 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αναλογικά θα το κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναλογικά. Ο πρώτος υποψήφιος από το αυτό που κέρδισε τις 

εκλογές, το δεύτερο στον δεύτερο. Αν δεχτεί ο πρώτος θα πάει στο δεύτερο, θα πάει 

στο τρίτο και πάει λέγοντας ανάλογα με τα ψηφοδέλτια. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι είναι δημοκρατικά. Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εδώ που λέτε ας πούμε αναλυτικά δημοτικός σταθμός αυτοκινήτων, 

μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, περιβάλλον, πράσινο, νεκροταφείο, αυτά... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Έχει κόμμα, έτσι; Δεν είναι ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ξεχωριστές επιτροπές αδελφέ μου. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Δηλαδή άλλη για το μηχανολογικό... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Όχι. Μία επιτροπή που θα έχει για όλες αυτές τις υπηρεσίες. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για το μηχανολογικό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθαριότητα, μηχανικοί αυτοκινήτων .... Το λέει μία επιτροπή. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι. Μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, περιβάλλον, νεκροταφείο άλλη 

επιτροπή. Βάσει ποιανού χωρίζεται αυτό; Επειδή έχει ξεκινήσει να γίνει ένας 

εσωτερικός κανονισμός και να κλείσουν κάποιες διευθύνσεις και να ενσωματωθούν 

κάποιες άλλες διευθύνσεις... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εμείς πηγαίνουμε με βάση αυτό που ισχύει τώρα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ναι. Αυτός όμως ο εσωτερικός κανονισμός σε 1-2 μήνες θα μπει σε 

λειτουργία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ...μια παρένθεση ότι εναρμονίζεται... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Βάσει του εσωτερικού κανονισμού, γιατί εγώ ξέρω ας πούμε ότι το 

μηχανολογικό ηλεκτρολογικό πάει με την καθαριότητα και γίνεται ένα όλο μαζί. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά Νίκο, γιατί... Σκοπός μας, το ξαναλέω, σκοπός μας είναι να 

δείξουμε στους συναδέλφους μας ότι νοιαζόμαστε, ...., το λέει, αν θα το διαβάσετε τα 

λέει με κάθε λεπτομέρεια. Άρα οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες ποιες είναι; Είναι αυτές 

που έχει φτιάξει ο κ. Στεφάνου. Τώρα το τι θα γίνει ο οργανισμός αυτό είναι άλλου 

παπά ευαγγέλιο, είναι για τις διευθύνσεις. Δεν μας νοιάζει για τις διευθύνσεις. Εμείς 

θέλουμε να μαθαίνουμε τι θα γίνεται στην καθαριότητα, που είναι μηχανικοί 

αυτοκινήτων και οδηγοί, τι θα γίνεται στο μηχανολογικό – ηλεκτρολογικό που είναι.... 

Μηχανολογικό – ηλεκτρολογικό είναι ένα. Περιβάλλον, πράσινο, νεκροταφείο... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Είπα κάτι, δεν με κατάλαβες κ. Πρόεδρε. Σου είπα ότι στον καινούργιο 

εσωτερικό κανονισμό το μηχανολογικό φεύγει απ’ το ηλεκτρολογικό και πηγαίνει 
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στην... πηγαίνουν ένα. Να πούμε ότι αναλόγως την εναρμόνιση του εσωτερικού 

κανονισμού θα πηγαίνουν και οι επιτροπές. Δεν μπορείς να έχεις μια επιτροπή η 

οποία θα είναι καθαριότητα, στα τρία πρώτα που λες, και ταυτοχρόνως στην 

επόμενη μετά από δυο μήνες θα σου πέσει και το μηχανολογικό εκεί μέσα και θα 

έχεις το μηχανολογικό με το ηλεκτρολογικό και τους άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, μισό λεπτό. Πάμε τώρα λιγάκι... Άκου. Πάμε τις επιτροπές. Ο 

ένας είναι ο σταθμός αυτοκινήτων, λέμε καθαριότητα, μηχανικοί. Ο άλλος είναι 

μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό μαζί, δεύτερον είναι αυτοί, εντάξει; Τρίτον, είναι 

περιβάλλον, πράσινο, νεκροταφείο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Όλοι μαζί είναι αυτοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι μαζί είναι; Όλοι μαζί. Πολύ ωραία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Είναι πολλά παιδιά, είναι πολλά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Γυρνάω και σου λέω κάτι απλό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας απ’ το μηχανολογικό, ένας απ’ το περιβάλλον και ένας απ’ το 

νεκροταφείο αν θα είναι. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Σωστό μέχρι εδώ; Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ο εσωτερικός κανονισμός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας νοιάζει για τον εσωτερικό τέτοιο. Αυτός είναι οργανισμός. Όχι, 

δεν με νοιάζει πώς πάνε οι διευθύνσεις. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εμάς μας νοιάζουν οι εργαζόμενοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες κα Κοντογιάννη. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ο εσωτερικός κανονισμός σε δυο μήνες, το μηχανολογικό το ξέρω 

αυτό, ενσωματώνεται με τον δημοτικό σταθμό, καθαριότητα, μηχανικοί, οδηγοί κ.λπ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι μας νοιάζει... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε ένα λεπτό, πάνω σε αυτό. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, εδώ μπορείς να συμπληρώσεις ότι οι επιτροπές θα 

εναρμονίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και ανάλογα τις 

τροποποιήσεις. Δηλαδή ή τις συγχωνεύσεις.... 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτό. Βγάζεις επιτροπή στο μηχανολογικό. Οι πληροφορίες 

λένε ότι το μηχανολογικό καταργείται, χωρίς να έχουμε απτά στοιχεία αυτή τη 

στιγμή, έτσι; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Όχι, έτσι είναι, καταργούνται. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν το ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Ενσωματώνεται με το... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ωραία, εσείς το ξέρετε. Σαν διεύθυνση. Άραγε λοιπόν έρχεται.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι. Έρχεται στη διεύθυνση καθαριότητα. Δεν μπο... 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τις διευθύνσεις ελέγχουμε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Περνάει τώρα αυτό να τελειώνουμε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συμφωνώ. Εγώ έχω την επιφύλαξη μόνο αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε. Πέρα από την επιφύλαξη τα άλλα σου... εντάξει, ας τη 

λύσουμε στην πορεία. Συμφωνούμε στα υπόλοιπα; Συμφωνούμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά δεν δεσμεύομαι ότι στο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δεσμεύεται η κα Αργυροπούλου. Ο κ. Ζούρδος δεσμεύεται; 

Δεσμεύεται ο κ. Ζούρδος, άρα... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Αν αλλάξετε όλοι, εντάξει, θα αλλάξω και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα περνάει αυτή με 10, με 11 περνάει, αλλά έχει κάποια επιφύλαξη 

για τον συγκεκριμένο τρόπο των επιτροπών η κα Αργυροπούλου. Με 11, με 11. 

Πάμε κάτω για το αρ. 18. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αφορούν τις απαρτίες της Γενικής Συνέλευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εδώ πέρα το σκεπτικό είναι να γίνουμε λίγο πιο ελαστικοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πιο ευέλικτοι. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Προκειμένου ορισμένα πράγματα να γίνονται πιο γρήγορα. Οπότε 

στην πρώτη Γενική Συνέλευση απ’ το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων θα 

θέλουμε το ¼, στη δεύτερη από το ¼, το 1/5 των μελών και στην τρίτη απ’ το... το 

1/6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, επειδή και εμείς και εσείς έχετε ζήσει εδώ σκηνές 

απείρου κάλλους... Τα τηλέφωνα για να τους μαζέψουμε, μήπως θα έπρεπε στην 3η 

Γενική Συνέλευση να το κάνουμε... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Όχι, γιατί δεν θα μαζεύονται Δικαία μου. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μα δεν θα το πούμε, δεν θα βγάλουμε ντελάλη. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Δεν θα μαζεύονται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: .... συνέλευση με 20 άτομα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μερικά, αυτό λέω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ... επί των παρόντων, γιατί μπορεί να είναι τρεις. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το Διοικητικό θα είμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μικρύναμε. Όχι, όχι, αφήστε το έτσι, για να είναι και πιο δημοκρατικό 

Δικαία, για να είναι πιο δημοκρατικό. Θα πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε κανένα καταστατικό δεν υπάρχει των παρόντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. Ωραία. Περνάει το αρ 18; Περνάει και με τους 11. Κ. Ζούρδο 

περνάει; Αρ. 19. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αναφέρεται στην έναρξη εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, από δύο 

γραμματείς που εκλέγονται, να εκλέγεται ένας. Απλώς για να είμαστε λίγο πιο 

ευέλικτοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το παλιό το καταστατικό μας λέει ότι μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης, αυτό σημείωσέ το, μαζί με το προεδρείο, γράψε το εκεί πιο ξεκάθαρο 

να είναι της Γενικής... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Μαζί με τον Πρόεδρο εκλέγεται και ένας γραμματέας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Εκλέγονται δύο γραμματείς λέει. Εμείς για να το κάνουμε πιο 

ευέλικτο το κάναμε ένα γραμματέα, γιατί ποτέ δεν έχουμε βρει δεύτερο γραμματέα. 

Εντάξει; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε και οι 11. Αρ. 24. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Για τις αρχαιρεσίες. Στην παρ. 4 λοιπόν βάζουμε δεύτερο εδάφιο. Η 

παρ. 4 αναφέρει δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη του 

συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Μπαίνει λοιπόν ένα... οι συμβασιούχοι 

ορισμένου χρόνου δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα εάν 

δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Οι συμβασιούχοι μπορεί να πάρουν, να έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν 

μπορούν όμως να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα, εντάξει; Σε όλα τα συλλογικά 

όργανα, σε όλα. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αυτό λέμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δηλαδή εσύ λες να μην βάλουμε καν το πλαφόν; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ... έχουν συμπληρώσει 8 μήνες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν υπάρχει 8 μήνες. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να μην μπορούν καθόλου; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Δεν υπάρχει... οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου έχουν ημερομηνία 

λήξης. Δεν μπορεί να μπαίνουν στα συλλογικά όργανα, να εκλέγονται και μετά να 

φεύγουν, να αποχωρούν και να μένει κενή η θέση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν 

έχουν δικαίωμα να εκλέγονται. Μπορεί να έχουν... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να εκλέγουν ναι, να εκλέγονται όχι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς το’ χουμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

Να το περιφρουρήσουμε, ωραία, να το περιφρουρήσουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εδώ πέρα είμαστε... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου; Έχουμε εκλογές τώρα και 

έχουμε οχτάμηνα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ...συμβασιούχος, δεν μπορεί να στηριχτεί η υπόλοιπη.... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούτε λιγάκι η πρότασή μου ποια είναι. Να αποσυρθεί από το αρ. 24 

να αποσυρθεί, να φέρουμε όποιος θέλει να δουλέψει μια πιο συγκεκριμένη 

πρόταση, να τη δούμε και να τη συζητήσουμε όταν θα είναι και το περνάμε στην 

επόμενη Γενική Συνέλευση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κώστα, αυτό όμως παρασύρει και αρ. 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν παρασύρει τίποτα. Λέμε για την εγγραφή, δεν παρασύρει 

τίποτα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Το αρ. 2 λέει για την εγγραφή. Δεν λέει ούτε για το άρθρο, και 

μέλη του Συλλόγου. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να το αφήσουμε κάπου έτσι λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αρ. 24 να αποσυρθεί μέχρι να φέρουμε πιο ολοκληρωμένη 

πρόταση, δεν ξέρω, να το δει ο κ. Στεφάνου με την κα Αργυροπούλου, με τον κ. 

Ζούρδο, με εμένα και το βλέπουμε. Συμφωνούμε; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό Πρόεδρε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται το αρ. 24 και με την πρόταση του κ. Ζούρδου, η οποία 

είναι η εξής. Για πες μας κ. Ζούρδος. Ο κ. Ζούρδος έχει τον λόγο. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Κάνουμε μια έκτη επιτροπή που θα αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. 

και από δύο συμβασιούχους και αν θέλετε τους κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι του Δ.Σ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όχι του Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είπαμε. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όπως το λέμε και σε άλλες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τρεις εκπροσώπους θα έχει. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Όχι. Να έχει και έναν από εμάς για να μπορεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχει από ένα μέλος που δεν έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. έχουμε πει, που 

δεν έχει εκλεγεί απ’ το Δ.Σ. και άλλοι δύο θα είναι από συμβασιούχοι... 
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Παιδιά συγνώμη, να σας πω κάτι; Έχουμε, γιατί το ‘χουμε... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συμφωνούμε.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι συμφωνούν το αρ. 24 να πούμε... να αποσυρθεί για να έρθει μία 

καλύτερη πρόταση; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εάν αποσυρθεί συμφωνώ, εάν δεν αποσυρθεί διαφωνώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να ξανασυζητηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται για να έρθει μια πιο συγκεκριμένη πρόταση και 

συμφωνούμε και οι 11. Επανεξέταση και συμφωνούμε με την έκτη επιτροπή της 

τριμελή που θα αποτελείται από τους συμβασιούχους, που πηγαίνει στο αρ. 15. 

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε και οι 11. Πάμε παρακάτω, στο αρ. 28. 

Συμφωνούμε το αρ. 28 να γίνει ρητά και ξεκάθαρα ότι χρειάζεται 6 ψήφοι; 

Συμφωνούμε και οι 11. Πάμε αρ. 31. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αρ. 31, πάμε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Δεν υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει επικεφαλίδα. Το διορθώνουμε και βάζουμε την 

επικεφαλίδα που είναι τα καθήκοντα του Προέδρου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και στην παρ. 2 προσθέτουμε εδάφιο Β που αναφέρει «Συγκαλεί 

εφόσον κρίνει αναγκαία έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό δεν ήτανε... 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Δεν υπήρχε, το βάζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και υπάρχει όμως σε άλλο πιο πριν, αλλά στα καθήκοντά του είναι και 

αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Στο αρ. 1... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι; Αυτό είναι άλλο, όχι αρ. 1. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Στο αρ. 31 λοιπόν, μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτό να βρω το άρθρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο αρ. 42 είναι. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Στο αρ. 42. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε. Το αρ. 31 συμφωνούμε; Συμφωνούμε και οι 11, πάμε στο 

αρ. 42. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Αρ. 42 στην παρ. 1 προσθέτουμε και την τράπεζα αίματος, που την 

είχαμε πει και στην αρχή. Και στο αρ. 2 το διαμορφώνουμε ως εξής «Το Ταμείο 

Αλληλοβοηθείας, η κατασκήνωση και η τράπεζα αίματος διοικούνται από τριμελείς 

επιτροπές που τις αποτελούν ο Πρόεδρος του Συλλόγου ως Πρόεδρος και μέλη ο 

Γραμματέας του Συλλόγου και ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου. Με 

απόφαση του Δ.Σ. η διοίκηση των τριμελών επιτροπών θα μπορεί να διαμορφώνεται 

και να ασκείται ως εξής. Αντιπρόεδρο του Συλλόγου με καθήκοντα Προέδρου της 

Επιτροπής και τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Συλλόγου ως...» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι δικιά μου πρόταση. Δεν μπορεί σε όλα να συμμετέχει ο 

Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Και ανοίγουμε, αν θα γίνουνε ποτέ τριμελείς 

επιτροπές, του αρ. 42 μιλάμε, όχι του αρχικού, όχι των άλλων που βάλαμε τις 

επιτροπές για τον χώρο δουλειάς. Σου λέει ότι ορίζει ο Πρόεδρος για τις 

κατασκηνώσεις, ο Γραμματέας και ένας... Και λέμε να μπορεί να πηγαίνει στη θέση... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν καταργήσαμε τίποτα. Να μπορεί αντί για τη θέση του 

Προέδρου να είναι ο Αντιπρόεδρος, να είναι ο Αναπληρωτής Γραμματέας και ένα 

μέλλος του Συλλόγου. 

Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εδώ που λέμε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης το καταργήσαμε και δεν κρατάμε. Εδώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει... 

τέλος καταργείται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, να το βγάλεις και αν ποτέ ξανά 

αποφασίσουμε να το ξανασυσταθεί, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης κ.λπ. Αυτό 

καταργείται, για μένα πρέπει να βγει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμένα η πρότασή μου είναι αφού έχει καταργηθεί με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τέλη του χρόνου καταργήθηκε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείς από τώρα να δεσμεύσεις και ένα άλλο Προεδρείο μετά 

από 4, 5, 6 χρόνια... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι, δεν το δεσμεύσεις. Λες ότι καταργείται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μα δεν λέμε... Μα λέμε, μισό λεπτό, ότι μπορεί να κάνει και αυτή 

τη δράση. Δεν λέμε ότι δεν έχει καταργηθεί. Μετά μπορεί να έρθει ένα προεδρείο 

άλλο μετά από 8 χρόνια και να θέλει να κάνει κάτι άλλο και να είναι πιο ώριμο και 

να... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παιδιά, για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, το λέμε, μπορεί να ονομαστεί αλλιώς. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας πρέπει να παραμείνει μέσα. Έχουμε 

δικαστική διερεύνηση. Η εκπροσώπηση πρέπει να υπάρχει. Σήμερα είμαστε εμείς, 

αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Είναι ανοιχτό το Ταμείο Αλληλοβοηθείας. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ παιδιά με απόφαση και αυτό πρέπει... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μπορεί αν έχει παύσει σαν ταμείο αν παίρνει τις εισφορές, αλλά βάσει 

της εξέλιξης του ταμείου είναι ανοιχτό ακόμα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πρέπει να υπάρχει. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρέπει να υπάρχει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εάν δεν τελεσιδικήσει... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Γιατί μπορεί να μας φωνάξουν κάποιοι απ’ το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, θα μας φωνάξουν είναι σίγουρο. Εγώ κάτι άλλο παιδιά. Φέρε 

μου το καταστατικό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ...θα δεσμεύονται από το καταστατικό ότι 

πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε τι λέει το καταστατικό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχουμε και δουλειά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δουλειά, Γιάννη, τώρα; Αρ. 42. «Με εσωτερικούς οργανισμούς και 

κανονισμούς που θα εγκριθούν απ’ τη Γενική Συνέλευση ρυθμίζεται ο τρόπος 

λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, της Τράπεζας Αίματος, της 
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κατασκήνωσης κ.λπ., που έχει σκοπούς ο Σύλλογος που είναι στο αρ. 3». Όντως το 

Ταμείο Αλληλοβοηθείας αυτό που υπήρχε έχει καταργηθεί. Μια άλλη διοίκηση 

μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να το δεσμεύσεις το τι μπορεί να 

κάνει. Αυτό λέμε εδώ πέρα. Δεν λέμε ότι δεν έχει καταργηθεί το παλιό, έχει 

καταργηθεί, τελείωσε. Έχει πάρει, ήδη σχεδόν έχουν μείνει γύρω στα... ούτε 60 

άτομα, λιγότερα από 60 να πάρουν, τους ψάχνουμε τώρα με το πιστόλι ποιοι είναι 

αυτοί, και ήδη δουλεύει ο δικηγόρος για να πάει και εκεί που πρέπει να πάει που 

έχουμε πάρει απόφαση. Δεν μιλάμε γι’ αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τους σκοπούς 

του Συλλόγου στο καταστατικό μας.  

Συμφωνούμε τώρα σ’ αυτό το τέτοιο, στο αρ. 42 τις αλλαγές; Συμφωνούμε και οι 11. 

Προχωράμε στο παρακάτω. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, εγώ αποχωρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μην αποχωρείς εσύ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κάτσε, τρία λεπτά είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε παιδιά, έχουμε εδώ και τα δύο εκτός ημερήσιας που είναι 

πολύ σημαντικά. Περιμένετε λιγάκι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κάτσε Νίκο τρία λεπτά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποιος θα πάει τα παιδιά φροντιστήριο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε παιδιά. Και εγώ έχω γιατρούς και το ένα και το άλλο.  

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου, συνολικής 

αξίας 421,60€ (σύμφωνα με την προσφορά που μας έχουν αποστείλει). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για 10.000 μηνύματα, υπεύθυνος δημόσιίων σχέσεων Παυλάκος 

Παναγιώτης. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Είναι για τα μηνύματα που στέλνουμε στους συναδέλφους. 

Συμφωνούμε, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε ομόφωνα και οι 11. 
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7ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της Cοsmote 

για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 63,00€, περιόδου 

23/11/2016-22/01/2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. Για την χρονική περίοδο, πες ποια 

είναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το γράφει. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  

της Cοsmote για την τηλεφωνική σύνδεση ποσού για την χρονική περίοδο 

23/11/2016-22/01/2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα ναι και οι δέκα. 

 

8ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και διερεύνηση  ιδεών  και προτάσεων,  για εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια που μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του 

Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παλαιότερο Δ.Σ. είχαμε περάσει μια συνεργασία, πώς το λένε αυτό 

που είναι στην Καλιφόρνια; Πώς το λένε αυτό; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας έστειλε ένα e-mail εδώ από την ΙΕΚ Άποψη που στείλαμε πάρα 

πολλοί σε αυτό το πρόγραμμα, στα voucher, ναι, που στείλαμε σε πάρα πολλούς. 

Μας έστειλε, μας εύχεται καλή χρονιά και λέει ότι «Στο πλαίσιο των διαφόρων 

σχεδιασμών που κάνει αυτό το... για υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, προσπαθούμε να διερευνήσουμε κρίσιμες εκπαιδευτικές ανάγκες 

που έχουν οι εργαζόμενοι στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εννοείται πως οι 

ανάγκες αυτές ποικίλουν αναλόγως της διεύθυνσης ή του τμήματος στο οποίο 

εντάσσεται κάθε υπάλληλος, καθώς και την ειδικότητάς τους. Π.χ. άλλες οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στην Οικονομική Επιτροπή, άλλες...» 

εντάξει, μας εξηγεί ποιες είναι οι ανάγκες. «Προφανώς όμως υπάρχουν και κάποια 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι ο κώδικας των δημοτικών υπαλλήλων, της 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων κ.λπ. Σας ζητώ λοιπόν να κάνουν κάποιες 

σκέψεις επί του θέματος ή να το κουβεντιάσετε με κάποιους συναδέλφους που 
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προέρχονται απ’ τον χώρο της τοπικής και να μου αποστείλετε τις προτάσεις σας. 

Προτάσεις για εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε .... χαρακτήρα που τους πιάνουν όλους, 

είτε στοχευμένα».  

Αυτό εγώ τι έλεγα; Ότι να αποστείλουμε είτε με φαξ είτε με ένα e-mail που μπορεί να 

δούμε σε τι ενδιαφέρονται οι συνάδελφοί μας, είτε σε στοχευμένα, είτε σε γενικές 

κατευθύνσεις, και από εκεί και πέρα αν μπορούν να μας το προσφέρει το ΙΕΚ 

Άποψη δωρεάν, να μας το προσφέρει. Ή το πολύ ελάχιστον κόστος, σωστό αυτό 

που λέει. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να φέρουμε μια πρόταση, μπορεί να είναι και .... να πάρουν.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αμέ, βεβαίως. Μα γι’ αυτό μας την κάνει και αυτή. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ....μαζί μου να μην νομίζει ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι παιδί μου, βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί έχω πάει εγώ σε αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Άποψη; Μπράβο. Είναι από τα καλύτερα απ’ ό,τι γνωρίζω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι πολύ καλό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, αυτό μάλλον θα τονίζει αυτή, αυτό λέω. Ωραία. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δωρεάν ή επιχορηγούμενο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπορεί να γίνει δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας με το ΙΕΚ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας. Με αυτό το ΙΕΚ έχουμε μνημόνιο, 

έχουμε, γι’ αυτό μας το στέλνει. Έχουμε μνημόνιο συνεργασία. Άρα θα ορίσουμε μια 

Επιτροπή, που τώρα δεν είναι επί της παρούσης να πούμε τα ονόματα, να πάει για 

μέρος του Συλλόγου. Πολύ ωραία. 
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1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

και ορισμός ημερομηνιών της, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1  του 

καταστατικού μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Όπως λέει το καταστατικό μας, μέσα στο πρώτο 

δίμηνο πρέπει να πάμε για την έγκριση οικονομικού διοικητικού απολογισμού, 

καθώς θα βάλουμε και την αλλαγή του καταστατικού. Έχω ορίσει τις ημερομηνίες. 

Είναι... Πού είναι οι ημερομηνίες; Οι ημερομηνίες ποιες είναι Δήμητρα; Πού είναι; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τα έχει βάλει από πίσω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Από πίσω. Τις ξέρεις απ’ έξω να μας τις πεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει από πίσω τίποτα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης και ορισμός ημερομηνιών της, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1  του 

καταστατικού μας με θέματα προς έλεγχο και έγκριση: Διοικητικό Απολογισμός του 

Δ.Σ., Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και προϋπολογισμός 

του τρέχοντος, για την οικονομική διαχείριση και η αλλαγή του καταστατικού. 

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι, γιατί πρέπει να γίνει έγγραφο για να 

δεσμεύσουμε το ΣΙΝΕΑΚ, 23/2, 2/3 η δεύτερη, 8/3 η τρίτη. Συμφωνούμε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για ξαναπές τες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 23/2 η πρώτη, 2/3 η δεύτερη, 8/3 η τελευταία. Συμφωνούμε; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, ναι. Κάτι άλλο τώρα, είδα τον Μήτσο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα, εκτός από τον κ. Καλογερόγιαννη 

που απουσιάζει και εκτός του κ. Στεφάνου που απουσιάζει. Άρα ομόφωνα με 9 

ψήφους. 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την προσφορά του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΥ για τα τέκνα των μελών 

του Συλλόγου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δείτε εδώ τι κάναμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε να μας το πει ο κ. Παυλάκος στα γρήγορα. 



 

34 

 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Είχα μία επικοινωνία με τη διευθύντρια, την κα Κατσαρά, η οποία μας 

προσφέρανε δύο υποτροφίες διετούς φοίτησης δωρεάν, πλήρη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι όπως το γράφει, διάβασέ το. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μας το έχει δώσει. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Οι δύο διετούς φοίτησης για τα τέκνα των εργαζομένων για τα μέλη 

του Συλλόγου στο ΙΕΚ Όμηρος σε όποια ειδικότητα θέλουν, εντάξει; Ένα είναι αυτό. 

Και ένα δεύτερο είναι ότι 40% επιδότηση των διδάκτρων για όλα τα μέλη μας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δύο διευκρινίσεις μόνο. Συμφωνώ εξαιρετική.... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παιδιά, αυτό δεν γίνεται τώρα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό, τώρα 

θα κοιτάξουμε όπου μπορούμε περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε Σύλλογος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχεις δίκιο, μου το είπε και η ίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείς να δεσμεύεις τον άλλον. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να μιλήσω; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ας πούμε τώρα κοίταξε... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Άκου να δεις κάτι, επειδή συμφωνώ... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Άμα είχαμε βιομήχανο εδώ μέσα θα το ξέραμε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Να σου πω κάτι; Και βιομήχανους έχουμε και κερδισμένους με Τζόκερ 

έχουμε και απ’ όλα, εντάξει; Να πω στο πρώτο θέμα κάτι που μου είπες. Ήδη θα 

φύγει ένα μήνυμα απ’ αυτά που λέει ο κ. Κούβαρης, το οποίο λέμε όσοι συνάδελφοι 

έχουν τέκνο που έχει τελειώσει το Λύκειο και δεν έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ως την Τετάρτη 15/2 να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του 

Συλλόγου μας προκειμένου να λάβουν συμμετοχή στην κλήρωση για δύο 

υποτροφίες από το ΙΕΚ Όμηρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Τριτοβάθμια να βάλεις μέσα ΑΕΙ-ΤΕΙ, γιατί... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αφού πρέπει να γίνει η κλήρωση μεθαύριο στην κοπή της πίτας. 

Έχουμε φωνάξει και τον Πρόεδρο του ΙΕΚ. Φώναξα να έρθει αν παραδώσει τις 

υποτροφίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται και από τους 9.  

Γεια σας παιδιά, λύεται η συνεδρίαση, στο καλό. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


