
 

 

 

 

 

 

 

∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.09.2019  



 

2 

 



 

3 

 

∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.09.2019 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
:   Συζήτηση για συµµετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το 

πολυνοµοσχέδιο.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο
 : Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ενέργειες και επαφές του  Σύλλογο µας,  για 

τους υπαλλήλους ΕΣΠΑ που εργάζονται στους παιδικούς Σταθµούς.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος & Αργυροπούλου 

Σταυρούλα 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 : Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις  ενέργειες και επαφές του Συλλόγου µας, στις 

2/9/2019 ηµέρα ∆ευτέρα & 5/9/2019 ηµέρα Πέµπτη, για  τους εργάτες 

Ι.∆.Ο.Χ. µε Ασφαλιστικά µέτρα που εργάζονται στην καθαριότητα του 

∆ήµου µας.  

Εισηγητής : Γραµµατέας Συλλόγου κ. Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Λήψη απόφασης του ∆.Σ. για την πραγµατοποίηση ή µη εκδροµής του 

Συλλόγου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4
ο 

: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή & διαγραφή µελών  στο 

Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 5
Ο
 : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των µηνιαίων 

συνδροµών στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή των 

τιµολογίων της Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή του 

τιµολογίου της εταιρείας Σοφός. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 13/09/2018 και µέρα Παρασκευή, ώρα 12:30µ.µ. στα γραφεία 

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

συνεδρίαση του συλλόγου µας. 

Παρόντες και παρούσες είναι: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

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

∆ικαία, παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Ξεκινάµε τη συνεδρίαση του συλλόγου µας.  

Έχει να βάλει ένα θέµα η Σταυρούλα, εκτός ηµερησίας, γιατί δεν προλάβαµε, όταν 

µας το έδωσε ήδη είχε βγει εκείνη την ηµέρα και συνεννοηθήκαµε να το φέρει εκτός 

ηµερησίας για να µην τα ξαναγράψουµε πάλι όλα από την αρχή. Σταυρούλα, ακούµε 

το θέµα. Σταυρούλα, ακούµε το θέµα. 

 

1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

ΘΕΜΑ 1
ο
:   Συζήτηση για συµµετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το 

πολυνοµοσχέδιο.  

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:... που θα νοµιµοποιούν και θα επεκτείνουν την κρατική και την 

εργοδοτική παρέµβαση µέσα στα συνδικάτα, θα καταργούν τα κατασταλτικά των 

σωµατείων µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, θα φακελώνουν όλους τους 

συνδικαλισµένους εργαζόµενους. Θα βοηθούν την εργοδοσία να µην προσλαµβάνει 

ενοχλητικές φωνές, θα φακελώνουν συνολικά τη συνδικαλιστική δράση 

καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαδικασίες.  

Η κυβέρνηση υλοποιώντας τους πόθους του ΣΕΠ και των άλλων εργοδοτικών 

Ενώσεων θέλει να τελειώνει µία και καλή µε οποιαδήποτε οργανωµένη φωνή 

αµφισβήτησης και σύγκρουσης µέσα στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς. 

Στην ουσία οµολογούν πως µπροστά στα µέτρα και την επίθεση που θα 

ακολουθήσει το επόµενο διάστηµα όπως είναι το ασφαλιστικό, θα αφοπλίσουν το 

οργανωµένο αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Με ψευδεπίγραφα επιχειρήµατα 

περί δηµοκρατίας πριν λίγες µέρες ψήφισαν νόµο που δίνει στους δηµάρχους και 

στους περιφερειάρχες τη δυνατότητα να αποφασίζουν για σηµαντικά ζητήµατα 

παρότι αποτελούν µία µικρή µειοψηφία στα συµβούλιά τους. Η ίδια η κυβέρνηση 
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αποφασίζει ενώ αποτελεί το 40% του 58% του εκλογικού σώµατος για τον 

εργαζόµενο όµως που παλεύει για το ψωµί του και τη ζωή του απαιτούν και ζητάνε 

καθολική συµµετοχή και µε πλήρες φακέλωµα σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες 

που συµµετέχει. Το ηλεκτρονικό φακέλωµα είναι το µέσο ώστε να γνωρίζει η 

εργοδοσία κάθε στιγµή ποιοι εργαζόµενοι είναι οργανωµένοι στα σωµατεία τους, αν 

συµµετέχουν στις µαζικές συλλογικές διαδικασίες και στις συνελεύσεις και τι 

ψηφίζουν. Θέλουν τον κάθε εργαζόµενο αποκοµµένο να µην συµµετέχει ενεργά σε 

συλλογικές διαδικασίες όπως είναι οι γενικές συνελεύσεις και οι εκλογές. Να 

αποφασίζουν άλλοι γι’ αυτόν για ζητήµατα που τον αφορούν χωρίς να είναι παρών. 

Αυτή τη διάτρητη διαδικασία κάτω από τα βλέµµατα της εργοδοσίας και µε παρούσα 

την εργοδοτική τροµοκρατία τη βαφτίζουν δηµοκρατική διαδικασία µε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Το ήδη περίπλοκο και ασφυκτικό πλαίσιο για να είναι νόµιµη η απεργία στα 

δικαστήρια πλέον γίνεται ανυπέρβλητο εµπόδιο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία το 90% 

βγαίνουν παράνοµες και καταχρηστικές. Ο στόχος είναι το 100% των απεργιών να 

βγαίνουν παράνοµες, οι αγωνιστές να διώκονται και τα σωµατεία να µην µπορούν 

να αντεπεξέλθουν στο κόστος. Ανοίγει ο δρόµος για ακόµα περισσότερες διώξεις 

συνδικαλιστών όπως είχαµε και στον δικό µας τον χώρο, για ένταση της 

ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων, στους αγώνες για καλύτερο µεροκάµατο, 

ανθρώπινο ωράριο, για σύγχρονους όρους δουλειάς, για το τσάκισµα της 

εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ήδη υπάρχει ένα αρνητικό υπόβαθρο µε την προάσπιση 

του διευθυντικού δικαιώµατος απέναντι στην εργατική προστασία. Αυτή είναι η 

κανονικότητα που αναφέρουν και διαλαλούν. Θέλουν τους εργαζόµενους 

συµβιβασµένους µε τα ψίχουλα και παράλληλα φιµωµένους χωρίς δικαιώµατα. Τα 

συνδικάτα έχουν καταστατικά. Με βάση αυτά αποφασίζουν, µε βάση αυτά 

παλεύουν, οργανώνουν την πάλη τους και τις µορφές του αγώνα τους. ∆εν 

λογοδοτούν σε κανέναν υπουργό εργασίας, σε κανέναν δήµαρχο, σε καµία 

κυβέρνηση. Λογοδοτούν µόνο στα µέλη τους και στους εργαζόµενους και στην 

κοινωνία.  

Καλούµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να συζητήσει και να πάρει απόφαση απεργιακής 

απάντησης, οπότε η κυβέρνηση παρέµβει ωµά στη δράση και στη λειτουργία των 

συνδικάτων ,στο δικαίωµα στην απεργία και συµµετοχή στο συλλαλητήριο στις 17 

Σεπτέµβρη την Τρίτη, εφτά η ώρα στην Πλ. Κλαυθµώνος, ένα συλλαλητήριο που 

διοργανώνουν εργατικά σωµατεία από όλη την Αττική. Και στις άλλες πόλεις, 

δηλαδή, της Ελλάδος θα γίνουν αυτή τη µέρα. Αυτό, βάζουµε αυτό το θέµα για 

συζήτηση και για να πάρουµε απόφαση στη περίπτωση που µπει στη Βουλή αυτό 
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το νοµοσχέδιο, που θα µπει, να κηρυχθεί αµέσως απεργία και συµµετοχή στο 

συλλαλητήριο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλει κάποιος να πει; ∆εν υπάρχει τίποτα να πείτε; Εγώ, κοίταξε, 

σήµερα, µου φαίνεται σήµερα ή χθες έχει εισαχθεί σε τµήµα της Βουλής. Όπως τα 

είπε η Βούλα, θα είναι, πρώτα απ’ όλα, όλα τα σωµατεία, Α’ Βάθµια και Β’ Βάθµια θα 

έχουν δικό τους ηλεκτρονικό µητρώο και µετά θα πρέπει να είναι το 51%, µου 

φαίνεται, γιατί δεν έχω προλάβει, ό,τι πρόλαβα και διάβασα είναι γιατί δεν είχα 

χρόνο, και θα φαίνεται, δηλαδή, ποιος ψηφίζει ναι, ποιος ψηφίζει όχι. Έχετε υπόψη 

σας, από τη µία είναι καλό γιατί πολλά σωµατεία που είναι σωµατεία σφραγίδα θα 

φύγουν, που υπήρχαν για να εξυπηρετούν, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα φύγουν, 

που υπήρχαν... ήταν από τις πρώτες δυναµικής στο...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άρα, δεν έχουµε να συζητήσουµε κάτι. Ψηφίζουµε και τελειώνει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν έχουµε. η Βούλα έκανε µία πρόταση η οποία ήταν πολύ ορθή 

και πολύ τέτοιο και απλώς εκφέρει την άποψή της η σύντροφος Βούλα και 

περιµένουµε εµείς. Εντάξει, η συντρόφισσα. Μα είναι ποτέ δυνατόν να είµαστε υπέρ 

αυτού του νόµου; γίνεται; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ψηφίζουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, ψηφίζουµε, ότι θα λάβουν και θέλω να σας επάνω όµως. 

Μπράβο. Ποιοι λένε το ναι; Να δω χεράκια. Ψηφίστε. Ποιοι συµφωνούν; Ωραία. 

Όλους, εκτός από τον κ. Γιάννη γιατί έχει κάποιο, αυτό που έχει, εσύ ψηφίζεις υπέρ; 

Υπέρ για το που θα πάµε επάνω για τον... τελείωσε.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο. Εδώ... φέρε...  

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις ενέργειες και επαφές του  Σύλλογο µας,  για τους 

υπαλλήλους ΕΣΠΑ που εργάζονται στους παιδικούς Σταθµούς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ. Είναι και η κα Αργυροπούλου. Ας ξεκινήσει η κα 

Αργυροπούλου να σας πει τι έχουµε κάνει, γιατί δεν γνωρίζετε πολλοί. Και επειδή 

έχει δίκιο, δεν βγάζουµε και ανακοινώσεις για τέτοια πράγµατα, γιατί ανέκαθεν 

ήµουν ότι ο σύλλογος πρέπει να κάνει πράγµατα και χωρίς να τα διατυµπανίζει. ∆εν 

έχουµε βγάλει. Έχουµε κάνει µία πολύ καλή προσπάθεια µε τη Βούλα η οποία έχει 
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µείνει ηµιτελής όµως αυτή η προσπάθεια. Και δεν είναι στο χέρι µας. Ξεκίνα, κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τον Ιούλιο έγινε µία συνάντηση εδώ πέρα στα γραφεία µας που 

είχαν έρθει περίπου τα 27, 28 άτοµα, συνάδελφοι από τους παιδικούς σταθµούς, 

που είναι εργαζόµενοι µε το ΕΣΠΑ, µε τον δικηγόρο που έχουµε βρει. Ήταν µία 

πάρα πολύ καλή συζήτηση. Και ο δικηγόρος µας φάνηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος το 

οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά το αντικείµενό του και πάρα πολύ ντόµπρος. Αυτό 

που µας είπε είναι ότι πρέπει να γίνει µία συνάντηση µε τον δήµαρχο ώστε να κάνει 

αποδοχή του αιτήµατός µας, όχι ότι συναινεί, ότι αποδέχεται το αίτηµά µας αυτοί οι 

συνάδελφοι να γίνουν αορίστου. Οπότε µένει τώρα που ανοίξαµε τους παιδικούς 

σταθµούς να κάνουµε αυτή τη συνάντηση µε τον δήµαρχο που θα έρθει και αυτός 

για να συζητήσει µαζί του. Αυτός έχει αναλάβει διάφορες υποθέσεις. Εκείνη που 

ξέρουµε είναι του Χαϊδαρίου που έχει πετύχει. Αλλά και στο ∆ήµο Αθήνας θα λάβει 

µέρος, κ.λπ., περίµενε την καινούρια ∆ηµοτική Αρχή για να πάει να συζητήσει µαζί 

της. Και στην Παιανίας µας είπε. Τέλος πάντων ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ 

έµπειρος από ό,τι φάνηκε και πάρα πολύ έξυπνος. Σιδέρης λέγεται. Είναι από το 

Περιστέρι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και κάτω στην Καλαµάτα που είχα πάει περιοδεία µε την 

Οµοσπονδία, εκεί τους είχε πάρει αµπάριζα και είχε κερδίσει πολλές τέτοιες, πολλές 

διαφόρων, όχι µόνο για ... που λέµε τώρα, διαφόρων. Ναι, ναι, πολύ καλός. Να 

συµπληρώσω εγώ αυτά που είπε η Βούλα. Κάναµε εδώ ένα µεσηµέρι από τις 

τέσσερις η ώρα µέχρι τι ώρα πήγε, ήταν πάρα πολύ καταρτισµένος ο νοµικός 

σύµβουλος που παρέστη. Ήταν, έκανε µία πάρα πολύ καλή τιµή, νοµίζω ήταν γύρω 

στα 200,00€ και θα το δει αυτό. Ήταν περίπου 31 άτοµα; 28. Σας ενηµερώνω, από 

τους 28 εκείνη την ηµέρα εγώ και η κα Αργυροπούλου δίναµε αιτήσεις και γράφαµε 

σωρηδόν τα άτοµα. Αλλά αυτές οι αιτήσεις πού είναι;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν ξέρω. Και έχει έρθει και άλλη µία σήµερα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πού είναι αυτές οι αιτήσεις; Μόνο τρεις µου δώσατε. Αυτά γιατί δεν τα 

γράψατε;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αν πει ο δήµαρχος ότι συναινεί, δεν πάει στο δικαστήριο αυτό 

το πράγµα. Πρέπει να πει ότι αποδέχεται...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας πω. Ναι, είναι πολλές εδώ µέσα.  Να συµπληρώσω εγώ. Μετά 

από ό,τι είχαµε πει, ήταν να γίνουν, να σας ενηµερώσω, ήταν να γίνει ένα ραντεβού 
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µε τον δήµαρχο αρχές Αυγούστου, µας το άλλαξε δύο φορές για τους προσωπικούς 

λόγους που είχε µε την αδερφή του που έτρεχε. Το αφήσαµε λίγο στο φλου και στο 

κενό προς τον Σεπτέµβριο. Τον Σεπτέµβριο που τον είδα, στις αρχές, του έκανα µία 

νύξη και µου λέει Κώστα, τρέχω γιατί γίνεται σκοτωµός µε τους αντιδηµάρχους, που 

όλοι γνωρίζουµε από εκεί. Τελείωσε αυτό το πράγµα. Όµως, θα σας πω τι έχω 

κάνει, επειδή τον βρήκα πρόσφατα έξω από το γραφείο του που έβγαινε από του 

Γενικού για θέµατα της καθαριότητας, του το είπα, µου λέει, Κώστα, εγώ είµαι 

σύµφωνος, µίλησε µε τη νοµική σύµβουλο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να µιλήσεις µε τη νοµική σύµβολο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ µίλησα... γιατί αυτή θέλει, µας είπε ο δικηγόρος τότε ότι πρέπει 

να κάνουµε µία συνάντηση µε τον δήµαρχο και µε τον δικηγόρο που θα εκπροσωπεί 

τον δήµαρχο. Και της µίλησα µε.. γιατί το είπα αυτό και µου λέει η νοµική µου 

σύµβουλος είναι η κα Φουσκίδου. Της έχω µιλήσει της κα Φουσκίδου, το λοιπόν, την 

έχω ενηµερώσει, θα κοιτάξουµε τώρα να κάνουµε και ένα ραντεβού µε τον δήµαρχο 

γι’ αυτό το πράγµα να είναι και η κα Φουσκίδου και για κάποια άλλα πράγµατα που 

εκκρεµούν µε τις υπερωρίες που είχαµε, εκεί που θα βάζαµε σαν θέµατα. Και θα 

δούµε. Εντάξει; Εσύ πες και στην κα Ζηλάκου, παραµένει η ίδια, αλλά να µου πεις 

δεν την βλέπεις, είναι εδώ. Εντάξει. Μπλέξαµε τώρα µε τις αλλαγές.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σου πω τώρα παρακάτω.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωστό. Εντάξει, και αν ξεχάσω κάτι εγώ, θα µου το θυµίσεις εσύ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στη συνάντηση ή στο δικαστήριο;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτός είπε στη συνάντηση µε τον δήµαρχο... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα πρέπει να είναι. Μα σου είπα, θα είναι και ο δικός µας ο Σιδέρης 

και θα είναι και ο δήµαρχος. ∆εν πάµε να κάνουµε µόνοι µας, να πούµε τι; Όχι, µα 

έτσι µπορούµε να την κάνουµε. Πρέπει να είναι όλο µαζί. Ο Σιδέρης, ο δήµαρχος και 

η νοµική του σύµβουλος. Αλλιώς δεν πάµε. Ας είναι και η Ζηλάκου. Τι µε νοιάζει; 

Όχι, δεν... λες; Μπορεί. Ναι, χοντρικά ναι. Όχι, δεν είναι... όχι, είναι άλλου παπά 

ευαγγέλιο αυτό. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα, το κλείνουµε. Θα κοιτάξω εγώ από τη ∆ευτέρα για να κλείσουµε 

ραντεβού. Τώρα το πότε θα γίνει, αυτό είναι... τέλος πάντων, ναι, να δροµολογηθεί. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τις  ενέργειες και επαφές του Συλλόγου µας, στις 2/9/2019 

ηµέρα ∆ευτέρα & 5/9/2019 ηµέρα Πέµπτη, για  τους εργάτες Ι.∆.Ο.Χ. µε 

Ασφαλιστικά µέτρα που εργάζονται στην καθαριότητα του ∆ήµου µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λάθος εδώ που λέει εισηγητής. Εισηγητής είµαι εγώ. Να σας πω τι 

έγινε. Έληξαν τα δικαστήρια µε τα ασφαλιστικά µέτρα τη ∆ευτέρα που λέει 02/09, το 

οποίο χάθηκαν, ήταν περίπου γύρω στα 27-28 άτοµα, το σύνολο των ατόµων ήταν 

∆ευτέρα και Πέµπτη 48 ή 49 άτοµα αφορούσε. Εκείνη τη µέρα που χαθήκαµε που 

µε πληροφόρησαν ανέβηκα πάνω στον 7ο όροφο, έκανα µία γρήγορη συνάντηση µε 

τον γενικό και µε τον δήµαρχο γι’ αυτό το θέµα, του ζήτησα να παραστεί την Πέµπτη, 

που γινόταν το δεύτερο, µαζί µε τη νοµική του σύµβουλο την κα Φουσκίδου και ο 

οποίος πραγµατικά ήταν πρώτη φορά που πήγε σε δικαστήριο ο δήµαρχος µαζί µε 

την κα Φουσκίδου και µίλησε και τους κράτησαν µέχρι τέλη Οκτωβρίου το οποίο 

δήλωσε ο δήµαρχος.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα ασφαλιστικά µέτρα. 05/09. Το ζήτησε ο δήµαρχος. Και γιατί το 

ζήτησε; Απαντάω του Γιάννη. Το ζήτησε γιατί τέλη Οκτωβρίου µπαίνει 3Κ, και 

ζήτησε µέχρι τέλη Οκτωβρίου. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είπε η πρόεδρος είναι η τελευταία που σας δίνω. ∆εν θα την έδινα, 

αλλά επειδή µου προβάλλετε αυτόν τον .... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιτάξτε, εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά τα ¾ είναι αρνητικά. Στην 

Αθήνα έχουν βγει πολλά θετικά. Και στον ∆ήµο Αθηναίων έχουν βγει θετικά. Αυτήν 

την ενηµέρωση ήθελα να σας κάνω. Και αυτοί που έχασαν τη ∆ευτέρα στις 02/09 

έχουµε συνεννοηθεί µε τους δικηγόρους, ο κ. Νικολιτσόπουλος και η κα Μαζαράκη 

θα κάνουν αίτηση ανακοπής απόφασης, για να ξανάρθουν µέχρι τέλη Οκτωβρίου 

και αυτοί. Είναι σύµφωνη και η ∆ηµοτική Αρχή και η νοµική σύµβουλος. Εντάξει;  
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3
ο
 Θέµα Η∆ 

Λήψη απόφασης του ∆.Σ. για την πραγµατοποίηση ή µη εκδροµής του 

Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Παυλάκος. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άκου, εισηγητή έχω βάλει εγώ τον εαυτό µου. Εγώ λέω επειδή το 

κάνουµε, το πολεµήσαµε και τις προηγούµενες φορές δεν βγήκε, αλλά είναι σαν να, 

πώς το λένε, εγώ δεν δέχοµαι να µην κάνουµε έστω και µία τέτοια, δεν µου κάθεται 

καλά. ∆εν µου κάθεται καλά. Επειδή βλέπω εδώ δεν αναλαµβάνει το ένα, το άλλο, 

θα το αναλάβει η Βούλα. Βούλα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Την εκδροµή; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Αφού κανείς εδώ δεν αναλαµβάνει τίποτα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή & διαγραφή µελών  στο 

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγήτρια η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αίτηση διαγραφής έχει υποβάλει η συνάδελφος η Ανικουρή 

Αγγελική η οποία ζητάει τη διαγραφή της διότι µετατάσσεται σε άλλον ∆ήµο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγγραφές. Μακροδήµος ∆ηµήτριος, Τρέζου Ειρήνη, Αγγελάκου 

Αγγελική-Ευγενία. Επόµενη είναι σήµερα έκανε εγγραφή η κα Σελίµη Μυρσίνη του 

Παρασκευά στο Τµήµα Βρεφονηπιακών Σταθµών. Είναι ένα πρόγραµµα ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τις άλλες που ήταν ο βρεφονηπιακός τις είχαµε πει τον Ιούλιο; Πες τις. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Έχω εδώ µία Αναλυτή Αντωνία, Σπυροπούλου Ιουλία, Μπρέµπου 

Σοφία, Σούτας Φώτιος, Λιακατέλη Αθηνά και Μαµουγιώργη Καλλιόπη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται όλες. 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των µηνιαίων συνδροµών 

στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Συνάδελφοι, ζητάω την έγκριση για να προχωρήσουµε στην 

πληρωµή του 8ου και 9ου µήνα τη συνδροµή µας στην ΠΟΕ-ΟΤΑ συνολικής αξίας 

696,00€.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται.  

6
ο
 Θέµα Η∆ 

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

τιµολογίων της Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω την έγκρισή σας για την πληρωµή η οποία έχει 

πραγµατοποιηθεί για τις αποµαγνητοφωνήσεις οι οποίες ήταν η συνεδρίαση 16/04, 

22/05, και 10/07, προς την Clever Media, συνολικής δαπάνης 83,87,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

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

τιµολογίου της εταιρείας Σοφός. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: 11,78,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι τα αυτοκόλλητα που βάλαµε. Πες τα. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω την έγκρισή σας για την πληρωµή την οποία έχουµε κάνει 

προς την εταιρεία «Σοφός» για κάποια αυτοκόλλητα που χρησιµοποιήσαµε εδώ 

στον σύλλογο συνολικής αξίας 11,78,00€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται.  

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


