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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16.02.2018   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις υπηρεσίες του λογιστικού – 

Φοροτεχνικού Γραφείου «ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ».   

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

2017. 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Ενημέρωση και απόφαση του Δ.Σ. για την Επιτροπή Υγιεινής και   

Ασφάλειας. 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αναφορικά με την 

υποχρεωτική  φοίτηση από την ηλικία των 4 χρόνων στα Νηπιαγωγεία. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  Λήψη απόφασης ή μη για την Νομική Υπηρεσία όσο αφορά την πορεία 

διεκδίκησης του επιδόματος των 176€ που εκδικάζονται σε Β΄ Βαθμό 

στο Εφετείο από προσφυγή της Δημοτικής Αρχής.  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Ενημέρωση Δ.Σ. για τον έλεγχο της  Εκθέσεως της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, που αφορά την οικονομική διαχείριση του έτους 2017.    

ΘΕΜΑ 3
ο : Έλεγχος και έγκριση του  Δ.Σ. για τον Οικονομικό Απολογισμό  του 

έτους 2017. 

ΘΕΜΑ 4
ο : Έγκριση ή μη του Δ.Σ. για τον Προϋπολογισμού του έτους 2018. 

ΘΕΜΑ 5
ο
:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

   Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Ενημέρωση και έγκριση εξόδων  πραγματοποίησης της Αποκριάτικης 

Εκδήλωσης  του Συλλόγου μας.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Ενημέρωση και έγκριση εξόδων πραγματοποίησης της 

πρωτοχρονιάτικης    πίττας για το έτος 2018.  

  Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριος   
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Ενημέρωση και έγκριση ποσού αγοράς των 8 τάμπλετ που κληρώθηκαν    

στα μέλη του Συλλόγου μας κατά την διεξαγωγή της πρωτοχρονιάτικη 

πίττας.  

  Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Ενημέρωση  και έγκριση για την έκδοση τριών επιταγών & αγορά 3 

ακόμα αναμνηστικών δώρων για 3 επιπλέον τέκνα που προάχθηκαν σε 

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν βραβεύτηκαν στην 

πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.  

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριος   

ΘΕΜΑ 10
ο
: Ενημέρωση και έγκριση ποσού αγοράς της φωτογραφικής μηχανής του  

Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριος  

ΘΕΜΑ 11
ο
: Ενημέρωση  και έγκριση για την αγορά των αναμνηστικών δώρων που 

δόθηκαν στην πρωτοχρονιάτικη πίττα.  

   Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της  

Cοsmote της τηλεφωνικής γραμμής 210 - 4172079. 

   Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριο 

ΘΕΜΑ 13: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριος 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Ενημέρωση  και έγκριση εξόδων κυλικείου  του Συλλόγου μας.  

                 Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου κος Καραμολέγκος Δημήτριος 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Ενημέρωση και έγκριση για την κατάθεση 2 στεφάνων  

1. για τους πεσόντες των Ιμίων &  

2. για τον βομβαρδισμό του Πειραιά στο μνημείο που βρίσκεται στο 

νεκροταφείο της Ανάστασης.  

    Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Συλλόγου κος Καλογερόγιαννης Ιωάννης. 
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ΘΕΜΑ 16
ο
 :  Ενημέρωση και έγκριση εξόδων για την κατασκευή πανό που 

αναρτήθηκε στην Έκτακτη ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, 

την Δευτέρα 15-1-2018 στην Είσοδο του Δημαρχείου  .  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κος Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης και ορισμός ημερομηνιών της, σύμφωνα με το άρθρο 17 

παρ. 1  του καταστατικού μας 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σας. Βάσει του Άρθρου 30, §1 του Καταστατικού μας 

έχουμε  καλέσει σήμερα σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. 

Σήμερα, 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 στα γραφεία του Συλλόγου μας. 

Παρόντες και παρούσες είναι: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, απών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, 

απούσα, Σκιζοπούλου Σταματίνα, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα. Βάσει του Καταστατικού μας είμαστε 8, 

συνεχίζουμε για τη Συνεδρίαση. 

Έχουμε κάποια σημαντικά πράγματα Εκτός Ημερήσιας. Πιστεύω όλοι να είμαστε 

σύμφωνοι να τα βγάλουμε, να τα βάλουμε μέσα να τα συζητήσουμε. Ένα-ένα σας 

λέω ποιο είναι. 

 

1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις υπηρεσίες του λογιστικού – 

Φοροτεχνικού Γραφείου «ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ξεχάσει να βάλουμε στο προηγούμενο Δ.Σ., είναι εκτός 

ημερησίας, είναι η αμοιβή του λογιστή που είχαμε ορίσει με απόφαση του Δ.Σ. τον 

12ο που μας εκπροσωπούσε σαν σύλλογος για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συμφωνούμε να μπει για συζήτηση; Έχει 

πληρωθεί ο λογιστής. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.  

 

2
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Έλεγχος και έγκριση του Δ.Σ. για τον Διοικητικό Απολογισμό του έτους 2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέχασα το πιο σημαντικό. Αυτό είναι δικό μου λάθος. Έχω βάλει όλα, 

δεν έχω βάλει τον διοικητικό απολογισμό του έτους 2017. Είμαστε σύμφωνοι να 

μπει; Διοικητικός απολογισμός είναι. Διοικητικός. Το τι έκανε σαν Διοίκηση. Δεν είναι 

οικονομικός. Διοικητικός είναι. Τον οικονομικό είναι μέσα στα Ημερήσιας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, περνάει. Συμφωνούν οι 7. Μία δεν συμφωνεί, η κα 

Αργυροπούλου. 7-1. 
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3
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και απόφαση του Δ.Σ. για την Επιτροπή Υγιεινής και  Ασφάλειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί είναι.... ένα 

πολύ σημαντικό, είναι μία πρόταση του συλλόγου μας για τη Δημοτική Αρχή, για την 

Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Θα σας τα περιγράψω μετά. Είμαστε σύμφωνοι 

για συζήτηση; Είμαστε σύμφωνοι, κα Αργυροπούλου; 8 ναι. 

 

4
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αναφορικά με την 

υποχρεωτική  φοίτηση από την ηλικία των 4 χρόνων στα Νηπιαγωγεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έχουμε ένα Δελτίο Τύπου, όχι Δελτίο Τύπου, έχουμε ένα που είναι 

για την τρίτη, για τους παιδικούς σταθμούς που είναι για κινητοποιήσεις βάσει της 

Ομοσπονδίας μας. Είμαστε σύμφωνοι να το συζητήσουμε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε το 1ο θέμα της Εκτός Ημερήσιας.  

 

1
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις υπηρεσίες του λογιστικού – 

Φοροτεχνικού Γραφείου «ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας κάνω μία ενημέρωση. Με απόφαση του 12ου μήνα του 

Διοικητικού Συμβουλίου —εισέρχεται στη συζήτηση και η κα Κοντογιάννη 

Δικαία— το θέμα το 1ο που είχαμε, μάλλον το 1ο θέμα ΕΗΔ που είναι για την αμοιβή 

του λογιστή, έχουμε πάρει μία απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο τον 12ο το οποίο 

ορίζαμε εκπρόσωπό μας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου είχε 

διαβιβαστεί όπως γνωρίζετε όλοι το θέμα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, έχει πάει 

στην Εισαγγελία Πειραιά, η Εισαγγελία Πειραιά το διαβίβασε στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, είχε μπει έλεγχος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από τα μέσα Νοέμβρη και μετά και είχαμε πάρει 

απόφαση, γιατί ήθελε ειδικός λογιστής να το τρέχει γιατί είχε γνώσεις, και είχαμε 
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πάρει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου τον 12ο τον κ. Χιώτη Μάριο, είχαμε πάρει 

απόφαση να μας εκπροσωπήσει. 

Ο έλεγχος τελείωσε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το πόρισμά 

της το απέστειλε πάλι στην Εισαγγελία. Έγινε Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, 

αρχές... τελείωσαν, μερικοί από εσάς μπορεί να τους είχατε δει δύο ελεγκτές που 

ήταν εδώ και άλλοι τόσοι που ήταν μήνες που πηγαίναμε. Γιατί πήραν όλα τα βιβλία, 

τα παλιά, μητρώα, τα πάντα, ξεσκόνισαν. 

Εν κατακλείδι να σας πω ότι 90% συμφωνούν με την έκθεση του ορκωτού λογιστή, 

ότι δεν μπορούσε να γίνει κατ’ ουσία έλεγχος γιατί έλειπαν 10 χρόνια τα 

παραστατικά και ακόμα ένα καινούριο στοιχείο που δεν γνωρίζατε άνοιξαν και τον 

λογαριασμό μας κατευθείαν γιατί είναι ΑΕΒΕ, είναι ανεξάρτητη αρχή και έψαξαν 

χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνουμε εμείς στοιχεία τι έχει κινηθεί και τι δεν έχει κινηθεί. 

Τώρα, ξαναγύρισε το θέμα στη Εισαγγελία. Τίποτα δεν έχουν βρει. Τίποτα δεν έχουν 

βρει. Αφού τότε γίνονταν με μετρητά όλα τα επίμαχα. Δεν υπήρχαν. Τώρα, από εκεί 

και πέρα θα δούμε., 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τον λογαριασμό τον δικό μας άνοιξαν αυτόν που έχουμε κάνει τώρα 

εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τώρα, υπήρχε. Μην πετάγεστε, παιδιά, όταν δεν γνωρίζετε κάτι. 

Υπήρχε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας τον λογαριασμό εννοείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Τώρα, η αμοιβή αυτού του ανθρώπου του εξειδικευμένου 

που ήταν για τρεις μήνες είναι 620,00€ με το ΦΠΑ μαζί. Εγκρίνεται, κυρίες και κύριοι; 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

2
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Έλεγχος και έγκριση του Δ.Σ. για τον Διοικητικό Απολογισμό του έτους 2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο έλεγχος και η έγκριση για τον Διοικητικό Απολογισμό που είχα 

ξεχάσει να το βάλω. Ξεκινάμε τον Διοικητικό Απολογισμό. Σύμφωνα με το 

καταστατικό του συλλόγου μας, Άρθρο 16,  §1, όπως ισχύει και σήμερα, σας 

παρουσιάζουμε την παρακάτω έκθεση η οποία αφορά τον Διοικητικό Απολογισμό 

του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά για το έτος ’17 προκειμένου να 
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διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων του και μετά να εισαχθεί 

στη Γενική Συνέλευση. 

Συνεχίζοντας με ευθύνη την προεδρία του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά ο 

σύλλογος πλέον λειτουργεί και διοικείται εντός των προβλεπόμενων διατάξεων του 

καταστατικού του και εντός ενός υγιούς συνδικαλιστικού πλαισίου με την τακτική 

σύγκλισης συνελεύσεων για τη σωστή και διάφανη λειτουργία του.  

Όποιος διαφωνεί με αυτά που λέμε...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Ο σύλλογός κατάφερε και έκλεισε το Ταμείο 

Αλληλοβοηθείας, έκλεισε τη διαδικασία καταβολής των χρημάτων του 

καταβάλλοντας έκαστο από τα μέλη του του Ταμείου Αλληλοβοηθείας το ποσοστό 

των 39,03. Επίσης, απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον εισαγγελέα για το τι 

μέλλει γενέσθαι. 

Όπως είχε αποφασιστεί πλειοψηφικά στην 3η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 4 

Οκτωβρίου του 2016 όπου ενημερώθηκαν τα μέλη, κ.λπ., κ.λπ., τα γνωρίζουμε όλοι, 

για να μην μένω εκεί. 

Ο σύλλογος κατά τη διάρκεια του έτους ’17 προέβη στις κάτωθι ενέργειες: Αύξηση 

του μητρώου μελών με νέες εγγραφές κατά 100 περίπου άτομα. 120. παρότι είχαμε 

συνταξιοδοτήσεις 15 μελών, διαγραφές 4 μελών, 3 θανάτους και 3 μεταθέσεις, εκτός 

δήμων εννοούμε. Έφυγαν από τον δήμο μας. Εκτός δήμου. 

Καταγράφηκαν όλα τα νέα μέλη. Ενημερώθηκαν και τηρούνται τα βιβλία μητρώου 

μελών. Ενημερώνεται 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 μας στην τράπεζα. 

Λειτουργούν e-mail και σελίδα στο Facebook. Αυξήθηκε ο αποθηκευτικός χώρος της 

σελίδας μας, του συλλόγου, που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση και από 

ειδικότερη ενημέρωση των μελών μας. Ευελπιστούμε να αποτελέσει θετικό κρίκο για 

όλα τα μέλη μας γιατί μέχρι τώρα απ’ ό,τι γνωρίζουμε δεν το κάνει χρήση πολύ 

μεγάλος αριθμός των μελών μας.  
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Αποστέλλονται καθημερινά e-mail προς ενημέρωση όλων των μελών του τόσο για 

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

κοινωνίας μας. Γίνονται αναρτήσεις στο διαδίκτυο όλων των προσφορών, παροχών 

και ανακοινώσεων του συλλόγου. Ενημερώνεται η Δημοτική Αρχή για τα 

προβλήματα των μελών μας. Συγκεντρώνονται νόμοι, διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις και εγκύκλιοι και τηρείται σχετικό αρχείο στον σύλλογο καθώς και στην 

ιστοσελίδα μας. Όποιος έχει ότι δεν είναι έτσι αυτά που λέω να τα κρατήσει και να 

μας τα πει μετά. Τηρείται αρχείο με όλα τα έγγραφα του συλλόγου, εισερχόμενα-

εξερχόμενα. 

Κατά το έτος ’17 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και 3 γενικές συνελεύσεις οι οποίες είναι δύο έκτακτες και μία τακτική. Θα αναλυθούν 

πιο παρακάτω. Οι οποίες και μαγνητοφωνήθηκαν, απομαγνητοφωνήθηκαν και 

τηρήθηκε στο αρχείο των επισήμων πρακτικών του Δ.Σ. και των έκτακτων γενικών 

συνελεύσεων. Καθώς είναι και αναρτημένες, όλα στην ιστοσελίδα μας, ο 

οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερώνεται.  

Προσέρχεται στη συζήτηση και ο κ. Κούβαρης. 

Αρχειοθετήθηκαν όλα τα Δ.Σ.. Δημοσιοποιήθηκαν όλα τα Δ.Σ. και οι Γενικές 

Συνελεύσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου για περισσότερη διαφάνεια λειτουργίας 

του. Εξοφλήθηκε η Ομοσπονδία και δεν χρωστάει ο σύλλογος για το έτος 2017. 

έχουμε ενεργό δράση με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και στα συνδικαλιστικά δρώμενα. 

Συμμετείχαμε σε τέσσερις πορείες-απεργίες, δύο στάσεις εργασίας και συμμετείχαμε 

τον Μάιο του ’17 σε μεγάλη κινητοποίηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και για τους με 8μηνη σύμβαση στην 

καθαριότητα.  

Παρέχουμε σε καθημερινή βάση συνεχή ενημέρωση για θέματα συνδικαλιστικά, 

εργασιακά, φοροτεχνικά και έχουμε λάβει μέρος σε όλες σχεδόν τις δράσεις ΠΟΕ-

ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ.  

Ακόμα ο σύλλογος, πάμε τώρα που αναλύουμε για τις γενικές συνελεύσεις. 

Πραγματοποίησε τρεις γενικές συνελεύσεις η οποία ήταν στις 08/03 τακτική γενική 

συνέλευση που είναι ο απολογισμός ο οικονομικός, ο προϋπολογισμός, αυτά που 

πρέπει να είναι, που τηρεί η τακτική γενική συνέλευση βάσει των τέτοιων, ακόμα στις 

12/04 έγινε η εορταστική γενική συνέλευση του Πάσχα οι οποίοι κληρώθηκαν 12 

δωροεπιταγές στα μέλη μας και μοιράστηκαν κρασιά. 100 δωροεπιταγές των 

30,00€. Των 30,00€ δεν ήταν; Το Πάσχα; 
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δεν ήταν 100, Πρόεδρε, παραπάνω ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 100 ήταν. Των 30,00€ όπου μοιράστηκαν και σε όλα τα μέλη μας 

κρασιά. Στις 24/11 έγινε έκτακτη γενική όπου για πρώτη φορά, όπου πρώτη φορά 

στα δρώμενα του συλλόγου έγινε σύμφωνα με το καταστατικό η εκλογή της 

Εφορευτικής Επιτροπής για να πάμε, δηλαδή ψήφισαν τα μέλη μας με κάλπη και το 

πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 

Ομοσπονδίας. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη διαφάνεια και 

εκλέχθηκαν έξι αντιπρόσωποι. Αυτό είναι... ναι, και εκλέχτηκαν έξι αντιπρόσωποι 

του συλλόγου για το συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που θα γίνει τον Απρίλιο του 2018. 

Επίσης, αρχές του 2017 ο σύλλογος πραγματοποίησε την κοπή της πίτας για το 

έτος 2016, για το νέο έτος όπου μεταξύ των άλλων βραβεύτηκαν 16 τέκνα των 

μελών του συλλόγου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και έλαβαν χρηματικό έπαθλο επιταγής ύψους 100,00€ 

καθώς και μία αναμνηστική πλακέτα και έναν έπαινο. Βραβεύτηκε η Διεύθυνση 

Πρασίνου για τα έργα πρασίνου, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής του Δήμου Πειραιά.  

Ο σύλλογος προέβη και σε διάφορες άλλες ενέργειες που αφορούσαν το γενικό 

σύνολο των εργαζομένων του 2017 όπως: Πρωτοστατήσαμε δυναμικά τον Μάιο και 

τον Ιούνιο για τους συναδέλφους των 8μηνων συμβάσεων καθώς και για τους 

συναδέλφους των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που είχα βάλει με πούλμαν 

για τη συμμετοχή στις πορείες-συγκεντρώσεις που σας είχα πει και σας ανέφερα 

πάνω τον Μάιο και τον Ιούνιο που έγιναν οι μεγάλες για τους βρεφονηπιακούς, το 

οποίο αυτό που είπα τότε το ξαναφέρνουν τώρα που είναι για την Τρίτη, η 

κυβέρνηση. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τον προηγούμενο να βρεθούν στοιχεία 

για τους δικαιούχους του επιδόματος των 176,00€. Δηλαδή βρήκαμε τους 

δικηγόρους οι οποίοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δικαστικές διεκδικήσεις όχι 

μόνο από τον σύλλογό μας αλλά και από τους άλλους συλλόγους. Έγιναν 

συναντήσεις, πρώτον στον σύλλογό μας από όλους τους δικηγόρους όλων των 

συλλόγων, με τη Νομική μας Υπηρεσία, του δήμου μας, για να βρούμε μία ενιαία 

λύση.  

Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον δήμαρχο, αντιδήμαρχο 

Οικονομικών και Νομική Υπηρεσία με όλους τους δικηγόρους προκειμένου να 

βρεθεί λύση. Αποφασίστηκε από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής να ζητήσει αναβολή 

της εκδίκασης στον β’ βαθμό μήπως και βρεθεί λύση στο διάστημα που είναι της 
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αναβολής. Δυστυχώς αυτό το χρονικό διάστημα των αναβολών έληξε, λύση δεν 

βρέθηκε, και δικάστηκαν οι περισσότεροι από αυτούς στον β’ βαθμό οι οποίες και 

χάθηκαν. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα και κατάθεση των 

θέσεων και απόψεων του συλλόγου μας για τη χορήγηση υπερωριών στα ΚΕΠ. 

Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στον Δήμο Πειραιά που κατέθεσε αγωγή για 

δικαστικές διεκδικήσεις του 13ου, 14ου μισθού και του επιδόματος δώρου. 

Επιδόματος, συγνώμη, επιδόματος αδείας.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση του συλλόγου μας για τέκνα των μελών μας στον παιδικό σταθμό 

«Ζαβολάκια».  

Μετά την υπογραφή, όπως γνωρίζουμε, της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας 

και της εγκυκλίου που αφορούσαν τις ειδικότητες που μπαίνουν στο ανθυγιεινό 

επίδομα, έγιναν πολλά παράπονα από συναδέλφους και πρωτοστατήσαμε με 

συναντήσεις σε Διευθύνσεις που υπήρξε πρόβλημα. Όπως των παιδικών σταθμών, 

του πρασίνου, του ηλεκτρολογικού και του μηχανολογικού όπου και λύθηκαν σχεδόν 

όλα τα προβλήματα. 

Εδώ θα ήθελα ακόμα για μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους προϊστάμενους των 

Διευθύνσεων, δηλαδή τους διευθυντές, για την άψογη συνεργασία που είχαν μαζί 

μας. 

Ακόμα, πιέσαμε την Ομοσπονδία με ερωτήματα και διευκρινίσεις για τη χορήγηση 

του ανθυγιεινού επιδόματος για τους κηπουρούς καθώς και για τους ψυκτικούς και η 

Ομοσπονδία με τη σειρά της το υπουργείο. Είμαστε περήφανοι που με τα δικά μας 

ερωτήματα αποσαφηνίστηκαν τα θολά σημεία για τις αναφερόμενες ειδικότητες και 

αφορούν πλέον όλο το πανελλήνιο.  

Μέλημα επίσης της Διοίκησης του συλλόγου μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική 

κρίση που βιώνουμε ήταν η οικονομική ανακούφιση των μελών μας καθώς των 

οικογενειακών αυτών μέσων παροχών οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά 

παρακάτω. Παραχωρήθηκαν δωρεάν στη Διεύθυνση Καθαριότητας γάντια για τους 

εργαζόμενους γιατί όπως γνωρίζετε έχει αλλάξει ο νόμος των προμηθειών και είχε 

χαθεί ένα διάστημα με αυτό και κρίναμε ότι συνάδελφοι μας είναι αυτοί, πήραμε, το 

είχαμε ψηφίσει όλοι εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο να τους αγοράσουμε γάντια για 

να μπορούν να δουλεύουν.  
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Εξασφαλίσαμε εκ νέου έκπτωση 10% για τον έλεγχο των ΚΤΕΟ των μελών των 

συναδέλφων μας. Μειωμένη είσοδος σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. 

Συνεργασία εκ νέου με την εταιρεία Λύσις ΕΠΕ για διεκπεραίωση συντάξεων και 

νομικών υποθέσεων των μελών μας. Προγράμματα voucher ηλικίας 29-64 με 

κέντρο, με το κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης που βρίσκεται στην Αγ. Σοφιά 

και δια βίου για τα άνεργα μέλη των οικογενειών των μελών μας. Έκδοση κάρτας 

απεριορίστων διαδρομών σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ με έκπτωση για τα μέλη 

μας. Συνεργασία με τον προμηθευτικό οργανισμό ναυτικού για την είσοδο των 

μελών μας με την έκδοση της κάρτας του συλλόγου μας για τις αγορές με ειδικές 

τιμές, και σε πολλά καταναλωτικά αγαθά του ... .  

Έκδοση καρτών μελών του συλλόγου μας προκειμένου να λαμβάνουν τις εκπτώσεις 

αυτές που ανέφερα σε ισχύουσες και μελλοντικές συνεργασίες που εξασφαλίζει ο 

σύλλογός μας, και ανανέωση σε μειωμένα πακέτα προσφορών σε κινητή και 

σταθερή τηλεφωνία για τα μέλη μας καθώς και στους συγγενείς τους με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών τους. Και ανανέωση συνεργασίας με την παιδική 

κατασκήνωση “The Ranch” για τις οικογένειες των μελών μας. 

Πιστεύουμε ότι και το 2018, αν θα είμαστε Διοίκηση εμείς, ή μέχρι όσο θα είμαστε 

Διοίκηση, να είμαστε το ίδιο δραστήριοι και ενεργοί. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Τον λόγο έχει... όποιος θέλει να τοποθετηθεί, τοποθετείται. Τον λόγο έχει ο κ. 

Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μέσα σε όλα αυτά που έχεις γράψει, έχεις ξεχάσει να γράψεις και τη 

σύμβαση με τα Village που έχουμε κάνει, με το Allou Fan Park για τα παιδιά με 10% 

στα βραχιολάκια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος; Ωραία, πάμε για ψήφιση του Διοικητικού Απολογισμού. 

Είμαστε σύμφωνοι; Σύμφωνοι. Κα Αργυροπούλου, εσείς; Κατά.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να δικαιολογήσω το κατά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμέ. 7 υπέρ, 1 κατά. Τον λόγο η κα Αργυροπούλου να μας πει γιατί... 

μισό λεπτό, να γίνει μία διόρθωση, 9 υπέρ και 1 κατά. Τον λόγο έχει η κα 

Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρώτα ψηφίζω κατά της διαδικασίας γιατί θα έπρεπε κανονικά, 

εντάξει, μπορεί να ξεχάστηκε να μπει στο πρόγραμμα της ΗΔ αλλά θα έπρεπε να 

είχαμε ενημερωθεί από χθες ότι θα υπάρχει ο διοικητικός απολογισμός για να 

μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και να απαντήσουμε στα ζητήματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας διαφωνείτε σε αυτά που είπα; Είναι τίποτα ψευδές που 

έχουμε γράψει εκεί; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είναι ψευδές, δεν είναι ψευδές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αλλά διαφωνούμε, για να διαφωνούμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είναι να διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Είναι κατά της 

διαδικασίας, ότι θα έπρεπε κανονικά να έχει δοθεί ο απολογισμός για να 

μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία, ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη Συνέλευση.  

 

3
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και απόφαση του Δ.Σ. για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να κάνουμε μία πρόταση να φύγει ενιαία. Όπως γνωρίζουμε 

όλοι, μάλλον, όπως πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ο Ν.3850/2010 αφορά την Επιτροπή 

Υγιεινής και Ασφάλειας. Στον δήμο μας αυτή η επιτροπή δεν λειτουργεί. Και είναι 

πρόταση, λοιπόν, του συλλόγου μας, να γίνει μία πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή, 

να προχωρήσει άμεσα στην εκλογή της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας όπως 

προβλέπεται και είναι υποχρεωμένη να την ακολουθήσει βάσει των Άρθρων 4, 5, 6 

και 7 του Ν.3850/2010 το οποίο πέρα από αυτά που λέει ότι είναι υποχρεωμένη και 

βάσει του Άρθρου 6 καθορίζει και πώς ορίζονται οι επιτροπές.  

Η επιτροπή αφού στο Άρθρο 6 αυτού του νόμου είναι πάνω από 1.000 άτομα στον 

δήμο μας που δουλεύουμε, θα πρέπει να έχει 6 άτομα σύσταση επιτροπής. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, πιστεύω να είμαστε σύμφωνοι όλοι, ότι επειδή ο σύλλογός μας 

εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το 65% των εργαζομένων εδώ του δήμου μας, να 

προτείνουμε να είναι 2 μέλη από τον σύλλογό μας και οι υπόλοιποι 4 να είναι από 

τους άλλους 4 υπόλοιπους συλλόγους. 

Αυτή είναι η πρόταση του προεδρείου μας. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει κάποιος να 

μιλήσει. 6 θα είναι. 2 θα είναι από τον σύλλογό μας γιατί έχουμε... δεν μπορεί, είναι 

υπόλοιποι 4, να είμαστε δίκαιοι να βάλουν και άλλοι 4, ο ένας από καθένα σύλλογο 

και 2... εντάξει. Αυτή είναι η πρότασή μας. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει κάποιος να 

διαφωνήσει ή έχει κάποια άλλη άποψη; Σας ακούω. Πάμε για την ψήφιση. Είμαστε 

σύμφωνοι όλοι; Είμαστε σύμφωνοι και οι 10 υπέρ. 
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4
ο
 Θέμα ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αναφορικά με την 

υποχρεωτική  φοίτηση από την ηλικία των 4 χρόνων στα Νηπιαγωγεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τελευταίο και το πιο σημαντικό, όχι το πιο σημαντικό, όλα ήταν 

σημαντικά, το πιο επίκαιρο, σωστά λέει η κα Αργυροπούλου, το οποίο έγινε μεγάλη 

κινητοποίηση τον Μάιο μήνα, αφορά τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 

υπάρχει μία κινητοποίηση την Τρίτη στις 10:00 έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Έχει παρθεί απόφαση να παραμείνουν την Τρίτη οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί να 

είναι κλειστοί. Συμφωνεί... όχι μόνο, είναι σύμφωνος, συμμετέχουν σε αυτήν την 

κινητοποίηση η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΑΣΥΒΝ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Βρεφονηπιοκόμων καθώς έχει πάρει θέση μετά τις πιέσεις της Ομοσπονδίας μας και 

η ΚΕΔΕ υπέρ αυτού. Με λίγα λόγια τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, εδώ που πάνε να 

ξαναφέρουν, που το είχαν φέρει τότε τον Μάιο και τον πήραν πίσω με τη δέσμευση 

του κ. Τσίπρα που είχαν γίνει και επάνω τα μεγάλα γεγονότα που είχαν γίνει και 

επεισόδια έξω από τη Βουλή. Τι λέει; Ότι θα κάνει αναγκαστικά υποχρεωτικά τα 

παιδιά 4 χρονών να πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία.  

Αυτό, γιατί είμαστε κατά σε αυτήν την πρόταση; Να γίνουν πλέον, να είμαστε... 

πρώτα απ’ όλα τεσσάρων χρονών τα παιδιά πηγαίνουν, μπορούν να πηγαίνουν και 

στους παιδικούς σταθμούς. Οι παιδικοί σταθμοί όπως γνωρίζουμε όλοι κλείνουν 

μόνο έναν μήνα το καλοκαίρι. Τα νηπιαγωγεία κλείνουν όπως τα σχολεία, αρχές 

Ιουνίου. 

Δεύτερον, είναι πιο οικογενειακό το κλίμα στους παιδικούς σταθμούς. 3ον, δεν είναι 

μόνο οικονομικό, τους παρέχουν ένα κάρο με φαγητά, με περισσότερη φροντίδα, 

είναι πιο κοντά στα παιδιά. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ότι άμα θα γίνει αυτό 

υποχρεωτικό, πλέον χάνεται ένα μέρος των συναδέλφων μας, συνάδελφοι. Ένας 

μεγάλος αριθμός των συναδέλφων μας που δουλεύει τώρα. 

Και είχαμε τότε, οι κινητοποιήσεις που είχαν γίνει τον Μάιο είχαμε πάρει τη 

δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού και είχε πει τότε, είχε πει ότι θα είναι σε 

εθελοντική, δηλαδή όποιος θέλει θα πηγαίνει στο νηπιαγωγείο και όποιος θέλει 

στους παιδικούς σταθμούς. Και τώρα ξαναέρχεται να είναι υποχρεωτικό.  

Την Τρίτη εμείς θα είμαστε πάνω. Έχουμε στείλει ένα e-mail σε όλους τους 

παιδικούς σταθμούς σήμερα το πρωί καθώς και στη Διεύθυνση των παιδικών 

σταθμών, όποιος θέλει να δηλώσει να μας δηλώσει μέχρι αργά το μεσημέρι ή έστω 
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και αύριο ποιος θα θέλει να συμμετάσχει για να βάλουμε πούλμαν να μην 

ταλαιπωρούνται. Αν είναι ένας ικανός αριθμός, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε 

ενημερώσει και την κα αντιδήμαρχο κα Ζηλάκου για τη στάση του προεδρείου μας η 

οποία και αυτή στην ουσία συμφωνεί μαζί μας. Συμφωνείτε γιατί παίρνουν ένα 

κάρο... όλοι συμφωνούν, γιατί παίρνουν ένα κάρο αρμοδιότητες από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Αυτήν την ενημέρωση θα ήθελα να σας κάνω. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος. Τον λόγο 

έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι ένα σοβαρό θέμα. Έγιναν 

κάποιες κινητοποιήσεις τον Μάιο στις οποίες είχαμε λάβει μέρος. Έγινε μία 24ωρη 

απεργία πριν 2 μήνες την οποία εκτός του προεδρείου δεν συμμετείχαν οι παιδικοί 

σταθμοί στον Πειραιά και αυτό είναι το παράπονο που θέλω να εκφράσω εδώ. 

Πήγαμε, είχαμε πάει στο Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, κάναμε παράσταση 

διαμαρτυρίας και από εκεί ξανακατεβήκαμε στο υπουργείο στην Αθήνα. Τώρα 

έρχεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο εκεί έχουμε μία 

αντιπαράθεση και με τους εργαζόμενους, ας το πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, 

γιατί αυτοί το διεκδικούν αυτό το κομμάτι να πάρουν δηλαδή το μέχρι τα 4 έτη 

δηλαδή. Τα δικά μας επιχειρήματα είναι ολοκληρωμένα και έχουν βάση. Εκτός του 

κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν οι παιδικοί σταθμοί είναι και η παιδεία που δίνεται 

στο παιδί, από εξειδικευμένο προσωπικό, τα γεύματα, η φροντίδα και όλα αυτά.  

Εμείς είμαστε και η ΠΟΕ-ΟΤΑ αλλά και η ΚΕΔΕ που ευθυγραμμίστηκε με τις θέσεις 

της ΠΟΕ-ΟΤΑ διεκδικούμε τα αυτονόητα, διεκδικούμε να παραμείνει η κατάσταση 

ως έχει. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων για να έχουμε 

μία δυναμική παρουσία στην κινητοποίηση. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ενημέρωση έχει γίνει 2 μέρες συνέχεια, έχει γίνει βομβαρδισμός. 

Αυτό που είπε ο Γιώργος έχει δίκιο. Θα περίμενα εγώ τότε τον Μάιο να ήταν πολύ 

πιο αισθητή η παρουσία των παιδικών σταθμών. Δεν ήταν, από τον δικό μας τον 

δήμο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και στην 24ωρη που κάναμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την 24ωρη, αυτή λέω. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, έγινε και άλλη 24ωρη... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήταν.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή ήταν που... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... εντάξει, δεν το θυμάμαι. 

Έχουμε συνέχεια... εντάξει, τόσες πολλές πορείες που έχουμε λάβει πού να 

θυμόμαστε.  

Και τώρα πάλι παρόλα αυτά δεν θέλω ... είμαστε σύμφωνοι με την ενημέρωση, έτσι 

δεν είναι; Βεβαίως, τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξεκινήσω. Εγώ πιστεύω ότι της Τρίτης η κινητοποίηση είναι 

μία πολύ γρήγορη τουφεκιά, για τον εξής λόγο. Θα έπρεπε να έχει από πιο πριν 

προετοιμαστεί, δηλαδή δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να λες ότι την Τρίτη 

υπάρχει μία κινητοποίηση που ούτε ξέρουμε ποιος την κάνει, ποιος... γιατί οι 

σταθμοί δεν μπορούν να είναι κλειστοί. Πρέπει να πάρει απόφαση, αφού έχει πάρει 

και η ΚΕΔΕ, να πάρει απόφαση ο δήμαρχος ο δικός μας ότι οι σταθμοί θα είναι 

κλειστοί. Σαν σωματείο δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση απεργίας λόγω του 

καινούριου συνδικαλιστικού νόμου. 

Στη Νίκαια απ’ ό,τι έμαθα τώρα ο δήμαρχος ο Ιωακειμίδης πήρε απόφαση οι 

σταθμοί να είναι κλειστοί. Για να μπορέσουν να φύγουν οι συνάδελφοι από τη 

δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε παιδιά, δεν είναι γραφείο να αφήσεις τα 

χαρτιά και να φύγεις. Ποιος θα μείνει πίσω; Όταν είναι δύο άτομα και έχεις 25 

παιδιά, πώς θα τα αφήσεις για να φύγεις; Ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο, εμείς σαν ΔΑΣ λέμε και διαφωνούμε λίγο με το όλο σκεπτικό και της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ και με της ΚΕΔΕ ότι θα πρέπει να υπάρχει προσχολική εκπαίδευση από 

0 μηνών μέχρι 6 χρονών από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή ότι θα πρέπει οι 

παιδικοί σταθμοί, όπως το λέγαμε και παλιότερα όσοι ήμαστε στα σωματεία των 

παιδικών σταθμών, ότι από 0 μέχρι 6 χρονών που θα πάνε 1η Δημοτικού να 

υπάρχει μία ενιαία προσχολική εκπαίδευση. 

Το ζήτημα δεν είναι να φύγουν τα 4άρια και να πάνε στα νηπιαγωγεία. Το ζήτημα 

είναι τι υποδομές υπάρχουν και στα νηπιαγωγεία ώστε τα παιδιά να μένουν μέχρι τις 

4 η ώρα, οπότε εκεί χρειάζεται περισσότερο προσωπικό να υπάρχει για να 

μπορέσουν τα παιδιά να κάτσουν στο ολοήμερο, και όχι τόσο στο να φύγουν τελείως 

τα 4άρια από τους παιδικούς σταθμούς. Γιατί πάρα πολλά παιδιά ξέρουμε ότι 

μένουν εκτός κάθε Σεπτέμβρη έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Πάρα πολλά 

παιδιά μένουν. Οπότε αυτό που πρέπει δηλαδή να δούμε είναι ενιαία προσχολική 

εκπαίδευση μέχρι 6 χρονών και στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. 

Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βλέπουμε εδώ ότι στα νηπιαγωγεία πάνε τα 

παιδιά και γράφουν. Στους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή στα 4άρια δεν, 
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δηλαδή ο κάθε συνάδελφος από μόνος του αν θα κάνει κάτι και πάλι δεν ξέρει αν 

αυτό το κάτι που θα κάνει θα είναι αυτό που θα είναι σύμφωνα με την εκπαίδευση 

που θα κάνουν τα παιδιά με την νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο του δημοτικού 

σχολείου. Οπότε, πρέπει να ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στους 

δήμους για να μπορούν να υπάρχει μία προσχολική εκπαίδευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή εσύ προτείνεις να φύγουν οι παιδικοί σταθμοί και να 

πάνε στο Υπουργείο Παιδείας; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν προτείνω αυτό. Εγώ λέω, οι παιδικοί σταθμοί ναι, να 

ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορούμε ενιαία να υπάρχει σε όλη την 

Ελλάδα μία εκπαίδευση στους παιδικούς σταθμούς ώστε ομαλά να πάνε μετά στο 

νηπιαγωγείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή εμείς δίνουμε πόλεμο να υπάρχουν αρμοδιότητες στην 

Τοπική αυτοδιοίκηση.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν πολεμάμε κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίνουμε πόλεμο τι εννοώ, να υπάρξει αποκέντρωση από πάνω από 

τα υπουργεία και να έρθουν στους δήμους αρμοδιότητες για να είναι πιο άμεσα στον 

πολίτη και εσύ μου λες να φύγουν οι παιδικοί σταθμοί; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, να ανήκουν όπως ανήκουν τα σχολεία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άκουσέ με, άκουσέ με να ολοκληρώσω. Άλλο να μου πεις να υπάρχει 

ένα ενιαίο πλαίσιο εκμάθησης των παιδιών ίδιο και στους παιδικούς σταθμούς και 

στα νηπιαγωγεία και άλλο να φύγουν να ανήκουν διοικητικά οι παιδικοί σταθμοί. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, οι παιδικοί σταθμοί όπως και τα νηπιαγωγεία να 

ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να φύγουν από τους δήμους; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, και να έχουμε μία ενιαία εκπαίδευση σε όλες τις 

ηλικίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ωραία. Καταγράφηκε αυτό. Ωραία. Κα Κοντογιάννη.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτή τη στιγμή η κα Αργυροπούλου θέτει ένα θέμα, ούτε λίγο, 

ούτε πολύ, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, ότι εμείς δεν έχουμε εξειδικευμένο 

προσωπικό. Θα πάνε στο Παιδείας... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι ότι δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε 

εξειδικευμένο, αλλά δεν είπα... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτό. Πού το έχουμε το εξειδικευμένο; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είπες προηγουμένως ότι θα το πάρει ο νηπιαγωγός. Εμείς έχουμε 

νηπιαγωγούς εδώ; Πόσους νηπιαγωγούς έχουμε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ελάχιστους. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Άραγε, λοιπόν, εμείς εκείνο που έχουμε να κάνουμε και να 

ζητήσουμε είναι να επανδρώσουμε, λοιπόν, τους σταθμούς που ήδη έχουμε με 

κόσμο, με εξειδικευμένο και όχι να πάμε στο Παιδείας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

ξέρω ότι οι δήμοι, γιατί και το παιδί μου σε δικό μας από 2 χρονών πήγε σε 

δημοτικό, σε παιδικό σταθμό, από 2 χρονών, 2 και κάτι, αυτή τη στιγμή είναι 22 

χρονών, δηλαδή πριν από 20 χρόνια είχαμε. Γιατί να τους δώσουμε... και βέβαια, και 

καλούς συναδέλφους. Και καλούς, είναι ακόμα εν ενεργεία και τους βλέπω. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς 

είναι να ζητήσουμε να παραμείνουν εδώ οι σταθμοί και να πάρουμε και κόσμο, 

λοιπόν. Αυτό θέλουμε. Να ζητήσουμε νηπιαγωγούς, να ζητήσουμε τέλος πάντων, το 

ξέρετε καλύτερα αυτό το κομμάτι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...σου λένε αυτοί από πάνω εγώ θα το πάρω 4-6 χρονών και θα 

τα έχω... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς προτείνουμε εδώ πέρα να παραμείνουν οι δημοτικοί... οι 

παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους όπου ανήκουν διοικητικά και όχι 

αυτό που λέει η κα Αργυροπούλου να πάνε στο Υπουργείο Παιδείας διοικητκά. Και 

να γίνει, να είναι εθελοντική η βάση όπως ισχύει μέχρι φέτος, φέτος ίσχυσε 

εθελοντική βάση, όσοι ήθελαν πήγαιναν 4 χρονών στα νηπιαγωγεία, όσοι ήθελαν 

πήγαιναν στους παιδικούς σταθμούς. Να ισχύει η εθελοντική βάση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και να ζητήσουμε προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να ζητήσουμε προσωπικό όπου έχουμε ανάγκες.  

Τελειώσαμε τα θέματα εκτός ημερήσιας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλω να απαντήσω στην κα Αργυροπούλου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Κούβαρης τον λόγο, για να το κλείνουμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ θέλω να δώσω μία απάντηση στην κα Αργυροπούλου όσον 

αφορά την απόφαση του δημάρχου και της ΚΕΔΕ για την απεργία. Είπε είναι στο 

χέρι του δημάρχου να κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί. Δεν είναι στο χέρι του δημάρχου 

να κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί. Έχει πάρει απόφαση η ΚΕΔΕ αλλά από εκεί και 

πέρα όταν απεργεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ οι παιδικοί σταθμοί που είναι ενταγμένοι στην ΠΟΕ-

ΟΤΑ μπορούν να κλείσουν κιόλας με την ενημέρωση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν 

μπορώ να καταλάβω... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

 

1
ο
 Θέμα ΗΔ 

Λήψη απόφασης ή μη για την Νομική Υπηρεσία όσο αφορά την πορεία 

διεκδίκησης του επιδόματος των 176€ που εκδικάζονται σε Β΄Βαθμό στο 

Εφετείο από προσφυγή της Δημοτικής Αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ακούτε. Όπως σας είχα πει 

πριν και πιο πριν στα θέματα εκτός ημερήσιας, είχα πει κάποια πραγματάκια σε ένα 

παρόμοιο θέμα με αυτό. Έχουμε ζητήσει μετά την αναβολή που είχε πάρει η 

Δημοτική Αρχή για το επίδομα δεν μπορούσε να πάρει, ορθώς δεν μπορούσε, είναι 

αλήθεια αυτό ότι δεν μπορούσε να πάρει δεύτερη αναβολή, και εκδικάστηκαν 

πολλές υποθέσεις μας οι οποίες δεν γνωρίζουμε ποιες είναι και πόσες είναι. Στο β’ 

βαθμό, που υπάρχει μία απόφαση από ένα τμήμα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 

η οποία χάνονται και ούτε καν συζητιούνται γιατί έχει πάρει απόφαση το τμήμα της 

Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όπως γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κατά τη δημοσίου 

συμφέροντος. 

Εμείς, επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα μέχρι και σήμερα, συνάδελφοι, και ζητάει ο 

εκάστοτε Γύπαρης, ο εκάστοτε Καλογερόγιαννης, ο εκάστοτε Γαλάνης, ο εκάστοτε 

Καραμολέγκος τι έγινε, είμαι μέσα, δεν είμαι μέσα; Όχι στην πρωτόδικη, δικάστηκε η 

δική μας; Και δεν ξέρουμε εμείς να το απαντήσουμε. Έτσι, λοιπόν, στείλαμε ένα 

έγγραφο τον 10ο μήνα, τον 11ο μάλλον, 30/11/2017 στη Νομική Υπηρεσία και ένα 

τώρα 17/01/2018 και τι τους λέμε; Να μας ενημερώσουν ποιες αποφάσεις 

εκδικάστηκαν που οι αποφάσεις αυτές θα έπρεπε να μας έχουν κοινοποιήσει για να 

ξέρουμε από πίσω από κάθε μία απόφαση υπάρχουν και οι συνάδελφοι που έχουν 

προσφύγει. 
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Αυτό μέχρι τώρα ούτε καν μας έχουν απαντήσει, αλλά ούτε καν έχουν μπει, να μας 

πάρουν και ένα τηλέφωνο, επίσημα να μας πουν ξέρετε κάτι, τι ζητάτε; Τι δεν ζητάτε; 

Γι’ αυτό, λοιπόν, είμαι στη δυσάρεστη θέση και προτείνω να βγει μία καταγγελία του 

συλλόγου μας προς τη Νομική Υπηρεσία. Και σας γνωρίζω και κάτι άλλο, 

συνάδελφοι. Είναι οι πρώτοι που το πήραν αυτό το επίδομα, χωρίς δικαστικούς 

αγώνες. Που εμείς μπήκαμε σε δικαστικούς αγώνες, πληρώσαμε δικηγόρους, και 

είναι... ναι, τα είχαν πάρει πριν, ναι, ναι, βεβαίως και κανένας άλλος δεν τα είχε 

πάρει πριν χωρίς δικαστικό αγώνα. Τα πήραν κάποιοι αορίστου με δικαστικό αγώνα 

που πριν προλάβει να βγει ο νόμος που ήταν υποχρεωμένος ο δήμος να ασκήσει τα 

ένδικα μέσα. Γι’ αυτό σας λέω, προτείνω εγώ να βγει μία καταγγελία του συλλόγου 

μας και να λέμε τα σύκα-σύκα, τη σκάφη-σκάφη. Εγώ αυτό προτείνω. 

Όποιος θέλει, να τοποθετηθεί, αλλιώς... ας τοποθετηθεί. Τον λόγο έχει η κα 

Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μήπως θα έπρεπε να απευθυνθούμε και στους δικηγόρους; Η 

Κοντού ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά. Δύο, τρεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρα από τους δικηγόρους η Νομική Υπηρεσία δεν ήταν υπεύθυνη να 

μας ενημερώσει; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ποιος το έχει χρεωθεί; Είναι λίγο μπέρδεμα και γι’ αυτούς επάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό το λέω, εντάξει, το μπέρδεμα μπέρδεμα άλλων είναι. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...στην καταγγελία; Τον λόγο πριν πάμε στην ψήφιση να πάμε στον κ. 

Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ, επειδή κατά τύχη έπεσα σε μία συζήτηση στη Νομική Υπηρεσία, 

ήμουν για άλλο θέμα επάνω και επειδή είχαν μπροστά τους και το έγγραφο το 

τελευταίο που στείλαμε, εγώ έχω την εντύπωση πως προτίθενται να απαντήσουν. 

Θέλουν τον χρόνο τους απ’ ό,τι μου είπαν. Και μάλιστα μου είπαν πως ήταν και 

αρκετά πικαρισμένοι με το έγγραφο που στείλαμε και δεν έπρεπε και κάτι τέτοια. Και 

σε μία σύσκεψη που έγινε στη Νομική Υπηρεσία παρουσία όλων των δικηγόρων του 

δήμου ήθελαν να κάνουν μία ανταπάντηση στο έγγραφο και να καταγγέλλουν εμάς.  

Απ’ ό,τι μου είπαν υπερίσχυσαν δύο, τρεις απόψεις, ξέρω και τους δικηγόρους που 

ήταν, στο να κατευνάσουν τα πράγματα, να μην κάνουν τίποτα, και πως θέλουν 

κάποιον χρόνο για να ανταπαντήσουν. 
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Αυτό που προτείνω εγώ, πριν βγάλουμε την καταγγελία είναι να αναλάβει ένα μέλος, 

εγώ προτίθεμαι να είμαι, αν συμφωνείτε, να τα πάρουμε αλά μπρατσέτα, να ανέβω 

πάνω και να τα ψάξω εγώ. Με άδεια της Νομικής Υπηρεσίας να βρω τους 

δικηγόρους τους δικούς μας που τα έχουν χειριστεί και μία, μία την απόφαση να την 

πιάσω εγώ και να δω και να κατεβάσω κάτω αντίγραφα. Εγώ θεωρώ πως επειδή 

είναι συνάδελφοι, δεν είναι σωστό να βγαίνουμε σε καταγγελίες και τέτοια πράγματα. 

Η πρότασή μου λοιπόν εμένα αυτή είναι.  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... να αναλάβω 

εγώ επειδή την κάνω την πρόταση. Όποιος άλλος θέλει δεν έχω πρόβλημα να πάει 

κάποιος άλλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος έχει καμία πρόταση;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ συμφωνώ με την πρόταση που κάνει ο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος. Αυτό λέμε. Ας κατατεθούν προτάσεις. Άλλος, έχει πρόταση; 

Ωραία. Εγώ... λέγε, Γιάννη, ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ λέω να περιμένουμε λίγο, κάποιο διάστημα, εφόσον 

τώρα μας ενημέρωσε ο Νίκος και από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαστε και 

συνάδελφοι, άμα μπορεί ο Νίκος και μπορεί και τα βρει... Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, συνάδελφοι, εμμένω στην πρότασή μου . Έχουμε περάσει 

τέσσερις μήνες, τέσσερις μήνες και δεν έχουμε πάρει, πανικός παντού, συμβαίνει 

πανικός σε όλους. και κανένας δεν έχει λάβει επίσημα. Έτυχε ο κ. Στεφάνου και ήταν 

εκεί. έτυχε και μάθαμε ένα πράγμα επειδή έτυχε. Αλλά δεν πέτυχε. Εγώ είμαι 

πάντως υπέρ της άποψης και εμμένω σε αυτήν. και δεν έχουμε λάβει επίσημα 

ενημέρωση. Το οποίο το είχα κάνει και γνωστό στις συναντήσεις με τον δήμαρχο, το 

είχα κάνει γνωστό,  ότι γιατί να σας νοιάζει εσάς αφού το έχετε πάρει το επίδομα 

(νομική υπηρεσία) και στην ουσία έτσι ακριβώς είναι. Κατάλαβες; 

Τώρα, πάμε, υπάρχουν δύο προτάσεις, η πρόταση η δική μου, της καταγγελίας και 

η πρόταση του κ. Στεφάνου. Πάμε τώρα στην πρόταση του κ. Στεφάνου, ποιοι είναι 

υπέρ με την πρόταση του κ. Στεφάνου; 5 υπέρ του κ. Στεφάνου και είμαστε άλλοι 

5 εμείς. Δυστυχώς περνάει η πρόταση η δική μου που είναι ισοψηφία, μετράει 

η διπλή του προέδρου. 
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2
ο
 Θέμα ΗΔ 

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

που αφορά την οικονομική διαχείριση του έτους 2017. 

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

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σύμφωνα με το Άρθρο 37, §1, 2 και 3 του Καταστατικού του 

Συλλόγου έγινε έλεγχος από την Ελεγκτική Επιτροπή και μας παρέδωσε την έκθεση 

εδώ από τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Προβελεγκιάδη και την κα Δρακοπούλου, στις 

08/02 και... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας για το χρονικό 

διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 ελέγχθησαν οι αποδείξεις που κόπηκαν 

για την εξόφληση με βάση το ποσοστό απόδοσης των δικαιούχων του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας. Και για το ΣΔΙΠ διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχου ότι το ταμείο του 

ΣΔΙΠ συμφωνεί με τα βιβλία του συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, συνάδελφε, διάβασες το τέτοιο. Πολύ ωραία. Όχι, 

ενημέρωση είναι, δεν μπορείς να εγκρίνεις. Έχει εγκρίνει ήδη η Ελεγκτική Επιτροπή. 

Δεν μπορείς να εγκρίνεις.  

 

3
ο
 Θέμα ΗΔ 

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

2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Στον προϋπολογισμό που είχαμε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή για 

το έτος ’17 είχαμε υπολογίσει κάποια έξοδα, 19.526,00€ και με εισπράξεις 

16.800,00€. Από τις εργασίες τις οποίες κάναμε για το οικονομικό έτος 2017 που 

κάναμε και πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε, 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα 31.000,00€ και τα έσοδά μας ήταν 18.390,48. Δεν ξέρω 

αν θέλετε να σας αναλύσω τα έξοδα, τα οποία έχω και εδώ και μπορείτε να πάρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη που επεμβαίνω, το έχουν λάβει όλοι με e-mail από χθες. 

Θέλουμε να μας κάνει μία... γιατί έχουμε απόκλιση τόσο. Γράφεις εδώ πέρα, τα 

γράφεις, αυτά θα εξηγήσεις, τα μη υπολογίσιμα έξοδα βάσει του προϋπολογισμού 

μας. Το γράφει μπροστά-μπροστά. Επάνω, εδώ είναι. Τι δώσ’ το; Μπροστά σου το 

λέει.  
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Πραγματοποιήθηκαν έξοδα τα οποία δεν είχαν υπολογιστεί στο 

2017 όπως είναι ο κ. Σαπουντζάκης, που έλαβε μία αμοιβή. Τα γάντια τα οποία 

δώσαμε για τις υπηρεσίες της καθαριότητα, (τα φαρμακεία που δώσαμε στην 

υπηρεσία καθαριότητα στα ανοιχτά συνεργεία – πράσινο – τομείς, στο 

ηλεκτρολογικό και  στο μηχανολογικό κ.λ.π.), την ιστοσελίδα κ.α. Οι εκλογές της 

Εφορευτικής Επιτροπής και ο δικαστικός αντιπρόσωπος, οι εκλογές των 

αντιπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Εφορευτική Επιτροπή, δαπάνες σίτισης, δικαστικός 

αντιπρόσωπος, εργασίες για το φωτοτυπικό, δικαστικές διεκδικήσεις, συνδρομή του 

συλλόγου 10,00€ ανά άτομο, για τα επιδόματα δώρων και για τα δώρα και την 

άδεια. Κρασιά και δωροεπιταγές για τη γιορτή του Πάσχα και τα ημερολόγια, 

επιτραπέζια και επιτοίχια. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά είναι 

όλα αναλυτικά εδώ. Και έγιναν όλα βάσει απόφασης του Δ.Σ.. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να κάνω μία ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω, όλα τα έξοδα που έχουν 

πραγματοποιηθεί, που σας τα έχουν δηλώσει και από πίσω, είναι βάσει αποφάσεων 

του Δ.Σ.. Δεύτερον, είναι αυτό που έχουμε τονίσει εδώ σαν προεδρείο και στις 

γενικές συνελεύσεις και εδώ στα Δ.Σ., ότι ο σύλλογος πλέον έχει γίνει ανταποδοτικός 

προς τα μέλη του. Ανταποδίδει με την πρώτη ευκαιρία είτε υπάρχουν στον 

προϋπολογισμό του, είτε έχει, αρκεί να υπάρχουν λεφτά και επειδή υπήρχαν λεφτά 

και τώρα έχουμε ένα διαθέσιμο κοντά στις 20.000,00€ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 

προσπαθούμε να δώσουμε στα μέλη μας όλα αυτά τα χρόνια που είχαν στερηθεί. 

Είτε είναι με δωροεπιταγές, είτε είναι με κρασιά, είτε είναι με χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις. Αυτά κάνουμε και αναλύουμε γιατί έχουμε υπερβεί και τον 

προϋπολογισμό μας του ’17 με τον απολογισμό. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από εδώ και πέρα, σωστό, θα πάμε στον προϋπολογισμό. Έχουμε 

άλλο θέμα του 2018 το οποίο μπαίνει φρένο σε πολλά πράγματα.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 έλεγε 560 τα μέλη ότι θα είναι. 

Όμως πήγαμε στα 630. Άρα είχαμε προϋπολογίσει με 560, έχουμε πάει 630 και 

τώρα θα φτάσουμε καλά να είμαστε να περάσουμε τους 700 φέτος. 

Κάποιος που θέλει να κάνει τοποθέτηση επί του... ο κ. Παυλάκος. 
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το έχω ξαναπεί, είχαμε μπει σε κάποια άλλη στιγμή, μπορεί να μην 

είναι και επί του παρόντος, μήπως πρέπει να αυξήσουμε 0,50€ τη συνδρομή; 

Δηλαδή στα 3,00€. Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος όχι μόνο στον Πειραιά μέσα, 

αλλά από όπου έχω ρωτήσει που δίνουμε μόνο 2,50€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό αυτό, αλλά δεν είναι του παρόντος. Είναι για την τροποποίηση 

του καταστατικού. Στα θέματα που θα έρθουν στη γενική συνέλευση θα είναι και η 

επιτροπή του καταστατικού το οποίο θα πούμε να πάει από 2,50€ σε 3,00€. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος εδώ, μέλος του Δ.Σ.. Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα ήθελα να ζητήσω αναβολή της σημερινής συζήτησης. 

Διάβασα εγώ πέρα τον απολογισμό, κ.λπ. και έχω κάποιες παρατηρήσεις. 

Καταρχήν, θα ήθελα την κίνηση του λογαριασμού στις 31/12/2017 ώστε να ξέρουμε 

πόσα χρήματα είχαμε στον σύλλογο και την κίνηση του 31/12/2016. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα γράφει πίσω. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα γράφει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα γράφει πίσω ότι είναι 33.200,00€, ήταν του τέλους του ’17. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να το ... σε αποδείξεις θα ήθελα. Και κάτι άλλο. Έχω 

σημειώσει εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Να τα δούμε και... όχι, δεν είναι ό,τι θέλω. 

Δεν είναι ό,τι θέλω. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία βγήκαν κάποια 

χρήματα 01/02/2017, ανάληψη μετρητών, λέει, 300,00€ για πίτα. Και μπαίνουν στα 

έξοδα, δηλαδή θα ήθελα να δω την απόδειξη πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τα 

300,00€. Και στις 13/12 πάλι λέει 250,00€ ότι έγινε ανάληψη, δηλαδή γίνεται 

ανάληψη κάποιων χρημάτων τα οποία μπαίνουν στα έξοδα, αλλά όντως... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... στις 30/09 λέει 900,00€. Υπάρχουν αποδείξεις; Να δούμε και τις 

αποδείξεις.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Φυσικά και υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά τα οποία λέτε 

γιατί έχουμε πληρώσει τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα 

φανταστείτε. Τις εκλογές που τις πληρώσαμε όλα με μετρητά, την πίτα την οποία 

δώσαμε τα 300,00€ και τα δώσαμε τα υπόλοιπα.. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά τα 300,00€ αυτά μπαίνουν, ενώ έγινε ανάληψη, δεν 

αναφέρεται πού δόθηκαν.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λέει, στην πίτα λέει. Και τα άλλα λέει για... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό. Εδώ γράφει την κίνηση και την περιγραφή. Όλα τα 

υπόλοιπα τα ελέγχει η Ελεγκτική Επιτροπή, κα Αργυροπούλου. Εμείς κάνουμε την 

έγκριση ή τη μη έγκριση. Σας λέω, διαβάστε μία... ναι, τα ημερολόγια, ναι. Έχουμε 

πάρει απόφαση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...αυτά τα ημερολόγια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε πάρει απόφαση. Όλα είναι με αποφάσεις. Ναι, ναι, 

βεβαίως. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.. ότι δώσαμε 750,00€ και λέει για ένα 

ΦΠΑ 1.420,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί αποδώσαμε μετά το ΦΠΑ.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πόσο στοίχισαν αυτά τα ημερολόγια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα θα κάνεις σύνολο αυτό, ΦΠΑ και τα υπόλοιπα, είναι τρεις 

πληρωμές. Θα δεις πόσο βγει. Έχεις κάνει στο Δ.Σ. Αυτά ελέγχει η Ελεγκτική 

Επιτροπή, κα Αργυροπούλου. Αν θα διαβάσεις το καταστατικό, αυτό που ελέγχει 

είναι η Ελεγκτική Επιτροπή. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορούν και τα μέλη... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ μπορείς να τα καταψηφίσεις. Δεν λέει τα μέλη. Λέει Ελεγκτική 

Επιτροπή. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ πέρα, ένα άλλο. Λέει... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... κάποια 

στιγμή έχουμε 602 μέλη, μετά πάμε στις 31/10 608 μέλη και μέσα σε έναν μήνα... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι λάθος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 30/092/017 συνδρομές από καταβληθέντα μέλη... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 30/11/2017 είναι 604. Άλλο.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...φωτοτυπικού έχει περαστεί έτσι μέσα, πήραμε την απόφαση που 

πήραμε τα τόνερ πριν τον 12ο μήνα. Έχεις ψηφίσει και εσύ και έχει περαστεί μέσα 

σαν επισκευή.  
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ζήτημα είναι σε κάποια πράγματα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:... είναι η Konica Minolta. Βούλα μου, δεν γίνεται να έρχεσαι τώρα εδώ 

να λες και να έχεις ψηφίσει στο Δ.Σ. άλλο.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...αλλά εγώ θα λείπω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άλλη, καμία σημείωση, επισήμανση, κα Αργυροπούλου, έχεις; 

Ωραία. Πάμε για ψήφιση του θέματος. πόσο είμαστε; Ωραία, εγκρίνεται από τους 

10,  κατά η κα Αργυροπούλου. 

 

4
ο
 Θέμα ΗΔ 

Έγκριση ή μη του Δ.Σ. για τον Προϋπολογισμού του έτους 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας του συλλόγου κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Σε έναν προϋπολογισμό που κάναμε για το έτος 2018 έχουμε 

αναλύσει κάποια έξοδα, τα οποία φτάνουν στα 31.600,00€ και έχουμε υπολογίσει 

μία εκδρομή του συλλόγου 3.000,00€, τις εκλογές του συλλόγου, τα βραβεία για τα 

παιδιά που έχουν περάσει. Τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των παιδιών, την 

εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης και όλα τα υπόλοιπα. Φτάνουν σε 31.600,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Έσοδα τι έχουμε; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έσοδα έχουμε με 630 μέλη 18.900,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, έχουμε γύρω στα 19.000,00€ έσοδα με τα μέλη που έχουμε 

τώρα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 12.700,00€ απόκλιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τα μέλη που έχουμε τώρα που υπάρχει μία δυναμική που 

γράφονται μέλη, υπάρχει ένα πλεονάζον στο ταμείο μας και το τρίτο είναι ότι αν θα 

περάσει και η τροποποίηση και γίνει 3,00€ του καταστατικού, θα μειωθούν ακόμα 

πολύ περισσότερο και θα μιλάμε για μία υπέρβαση γύρω από 3.000,00€ έως 

5.000,00€.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έξοδα εκλογών ποια; Του Ιουνίου; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έξοδα φέτος είναι πολύ επιβαρυμένος ο προϋπολογισμός γιατί 

υπάρχει το συνέδριο της ομοσπονδίας που το πληρώνει ο σύλλογος, οι εκλογές που 

θα γίνουν για το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας. Μόνο το συνέδριο θα 

κοστίσει ένα κάρο λεφτά. Είναι 90,00€ η μέρα. Από 80,00€-90,00€ είναι μόνο το 

κατάλυμα, όχι μόνο το πώς θα πας, ούτε το τι θα φας και το τι θα κάνεις. 

Πάμε για την ψήφιση του θέματος. Εγκρίνεται ναι ή όχι; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Ενημέρωση και έγκριση εξόδων πραγματοποίησης της Αποκριάτικης εκδήλωσης 

του συλλόγου μας. Πήραμε, είμαστε στο θέμα, όχι, συγνώμη, θέμα 5, 

 

5
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή νέων μελών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα το έχει ο κ. Κούβαρης. Επειδή απουσιάζει, μάλλον πήγε στην 

τουαλέτα, το έχει ο αναπληρωτής γραμματέας κ. Στεφάνου και αποχωρεί αυτή τη 

στιγμή για κάποια επείγουσα που έχει δουλειά η κα Κοντογιάννη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή νέων μελών. 

Εισηγητής ο αναπληρωτής γραμματέας κ. Στεφάνου Νικόλαος.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Είναι το θέμα 5ο. Σύμφωνα με το Άρθρο 6, §1 του Καταστατικού 

ζητούμε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή 12 μελών στον 

σύλλογο. Αναλυτικά, Δουφεξοπούλου Ιωάννα, Κωνσταντινοπούλου Ειρήνη, 

Κουτρουμποπούλου Ελένη, Καρκανιά Ευμορφίλη, Παπαγεωργίου Γρηγόριος, 

Κυρίτση Μίνα-Ευμορφία, Τσίτσης Δημήτριος, Καραχάλιου Παναγιώτα, Πλαφαδέλης 

Παύλος, Σελινίδου Αγγελική, Τσαγκαρέλης Ιωάννης, Ισιδώρου Κωνσταντίνος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σύνολο πόσο είναι; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 12.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτά ποιος τα παίρνει; Του Κούβαρη, το θέμα... 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, ποιος τα παίρνει λέω αυτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, το ένα θέμα έχει συνάφεια με το άλλο. Ήδη εδώ είναι 12, 

γράφτηκαν, και συνεχίζουμε. Εγκρίνεται το θέμα 5 ομόφωνα. 
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ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση εξόδων πραγματοποίησης της Αποκριάτικης 

εκδήλωσης του συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό, κα Αργυροπούλου. Σας το 

λέω για του χρόνου αν θα είστε εδώ στο Δ.Σ.. Μπράβο. Έγινε μία πάρα πολύ 

όμορφη εκδήλωση από τον σύλλογό μας τα οποία ήταν όλα δωρεάν. Όλα δωρεάν. 

Ήταν πάρα πολύ όμορφη, σε μία πάρα πολύ ωραία αίθουσα. Εγώ θα πω ένα που 

με προβλημάτισε και με στενοχώρησε ιδιαίτερα. Πληρώσαμε για 200 άτομα, το 

οποίο στοίχισε η εκδήλωσή μας 4.836,00€ με το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι περίπου στα 

900,00€. Το άτομο κόστιζε 19,50€ χωρίς το ΦΠΑ. Άμα θα το βάλετε 200 επί 19,5 επί 

το ΦΠΑ βγαίνει ακριβώς όσο σας έχω πει την τιμή. Δηλαδή 4.836,00€. Ενώ είχαν 

δηλώσει 216, εμείς πληρώσαμε για 200 άτομα και ήρθαν γύρω στους, κοντά στους 

165. Έχουμε μία απόκλιση περίπου 40 άτομα. Έχουμε μία απόκλιση. Αυτή η 

απόκλιση στοιχίζει 800,00€ χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ.. Και επειδή όπως 

καθιερώσαμε διάφορα πράγματα που δεν γίνονταν, τη βράβευση των παιδιών, τις 

δωροεπιταγές, κ.λπ., εγώ προτείνω, πρώτα απ’ όλα προτείνω από εδώ και πέρα αν 

την ξανακάνουμε την εκδήλωση, που είμαι υπέρ να ξαναγίνεται για να γίνει σταθμός, 

να συμμετέχει ο κάθε ένας εργαζόμενος με ένα μικρό ποσό. Για να τον πονάει για ν 

έρχεται. Γιατί ο καθένας παίρνει τέτοιο και είναι υποχρεωμένος, γιατί όταν υπάρχει 

φαγητό πρέπει να αντεπεξέλθει εκεί που πηγαίνουμε για να μπορεί να υπάρχει το 

φαγητό, για να μπορεί να βάλουμε κάποια στεγανά; Να είμαστε σίγουροι ότι θα 

έρθει. Γιατί είναι αλλιώς όταν είναι δωρεάν, όλοι παίρνουν και δεν έρχεται κανένας. 

Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε. 

Και το όλο, και το άλλο που θέλω να πω, παιδιά αυτά που γίνονται τα κάνουμε για 

τα μέλη του συλλόγου μας. Είχαν σπάσει τα τηλέφωνα να φέρουμε τον έναν, να 

φέρουμε τον άλλον, να φέρουμε τον παρ’ άλλο. Δεν μας νοιάζει, δεν τα κάνουμε 

ούτε για τον γείτονα, ούτε για τον έναν. Όλα αυτά τα λεφτά υπάρχουν γιατί 

πληρώνουν τα μέλη του συλλόγου μας. Καταλάβετέ το. Ούτε να καλέσουμε γιατί 

είναι παράγοντας σε άλλο σύλλογο και ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Δεν μας νοιάζουν 

αυτά. Τα λεφτά αυτά υπάρχουν γιατί πληρώνουν τα μέλη του συλλόγου μας. Δεν τα 

πληρώνει κανένας άλλος.  

Θέλω να ακούσω λίγο τις απόψεις σας γιατί με το γεγονός αυτό τα 40 άτομα που 

δεν ήρθαν και τα πληρώσαμε μου έχει κοστίσει όχι μόνο σε θέμα που τα 

πληρώσαμε, μου έχει κοστίσει. Δηλαδή παίρνει ο άλλος, βάλε, λέει, 5 με αλάδωτη 
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και άλλες 5 με γύρο με τζατζίκι. Έτσι φτάσαμε δηλαδή, να κλείνουμε τα άτομα λες 

και παραγγέλνουμε σουβλάκια. Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη και τη Δήμητρα, 

τα παιδιά που βοηθάνε στον σύλλογο για τη βοήθεια που μου έδωσαν τις δύο 

τελευταίες μέρες και έφτιαξα τον χώρο που καθίσαμε. Για άλλους μπορεί να ήταν 

λάθος, για άλλους μπορεί να ήταν σωστό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι μας έδωσαν 

συγχαρητήρια, όλοι έμειναν ικανοποιημένοι, όλοι όσοι έφυγαν μας είπαν παιδιά 

ευχαριστούμε και να το καθιερώσουμε. Συμφωνώ με την πρόταση του προέδρου να 

μπει ένα πλαφόν, όχι μόνο εκεί και στην εκδρομή και παντού, και σε πολλά άλλα τα 

οποία δεν μπορούμε να πληρώνουμε αδίκως. Όταν στο τέλος εγώ μέτρησα τα 

άτομα και είδα ότι έλειπαν 40 άτομα περίπου, με έπιασε η καρδιά μου και μιλάω 

ειλικρινά γιατί... εντάξει, έτυχαν δύο οι οποίοι πήγαν σε γιατρό έκτακτο, ήταν 

σοβαρό, αλλά ήταν δύο. Οι άλλοι 38 νομίζουν ότι είναι τσιφλίκι τους και μπορεί ο 

καθένας να κάνει και να χρεώνεται και να λέει ό,τι θέλει.  

Κατά γενική ομολογία πάντως και από εκεί πέρα που στεγάζομαι εγώ στην 

Πολεοδομία με την καθαριότητα και όλες τις άλλες Υπηρεσίες και τους κήπους και 

από το κεντρικό δημαρχείο μας έδωσαν συγχαρητήρια και έμειναν όλοι 

ευχαριστημένοι. Τώρα αν έγινε και κάποιο λάθος, ζητώ συγνώμη. Προσπάθησαν 

όσο πιο πολύ μπορούσα. Είναι η πρώτη φορά με τόσα άτομα που ασχολήθηκα. Και 

ο Παναγιώτης και η Δήμητρα και πάλι τους ευχαριστώ γιατί με βοήθησαν μέχρι την 

τελευταία στιγμή τα παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

7
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση εξόδων πραγματοποίησης της πρωτοχρονιάτικης    

πίττας για το έτος 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να δείτε πόσο έχει κοστίσει με τα tablets που δεν ήταν στον 

προϋπολογισμό. Να δείτε εκεί πόσο έχει κοστίσει. Το 8 tablet είναι από κάτω. Πάμε, 

ο εισηγητής, ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν, όσον αφορά την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το κόστος της 

πίτας ανέρχεται στα 952,00€, 950,00€ με το ΦΠΑ και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πόσα άτομα, να τα λες. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Για 750 άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν προσφορά που είχαμε φέρει, που είχε φέρει ο κ. Καραμολέγκος 

που ήταν πιο φτηνή από την προηγούμενη που είχαμε κάνει με τα ζαχαροπλαστεία 

Παλόγλου εκεί ειπώθηκαν ότι δεν ήταν καλή η πίτα και πάει λέγοντας τη φετινή. 

Εντάξει; Αυτό είναι. Τα οποία δεν έμεινε... και τα 750 τελείωσαν μπαμ-μπαμ. Ήρθαν 

στην κοπή της πίτας, στην κοπή της πίτας, παιδιά, ήταν περίπου 300 τόσα άτομα, 

τα οποία τα 750 στο τέλος ζητούσαν κομμάτια. Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται 

ομόφωνα.  

 

8
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση ποσού αγοράς των 8 τάμπλετ που κληρώθηκαν    στα 

μέλη του Συλλόγου μας κατά την διεξαγωγή της πρωτοχρονιάτικη πίττας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Το οποίο αγοράσαμε 8 tablets τα οποία πήραμε 

μετά από προσφορά από το πλαίσιο, τα πληρώνουμε όλα αυτά γίνονται on line και 

στο Πλαίσιο on line που βάζουμε τα λεφτά και τα παίρνουμε. Είχαν, κόστιζαν 

170,00€ έκαστο και με ειδική έκπτωση, με παζάρια, στοίχισε 149,00€, το ένα μας το 

κατέβασαν περίπου 30,00€ κάτω. Πήραμε 8, 149,00€ με ΦΠΑ το οποίο κοστίζουν, 

το οποίο στοίχιζε 149,00€ επί 8 πόσο στοιχίζει;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 1.200,00€ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Την επόμενη φορά να μην τους κάνουμε tablet να τους πάρουμε 

κανονικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

9
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  και έγκριση για την έκδοση τριών επιταγών & αγορά 3 ακόμα 

αναμνηστικών δώρων για 3 επιπλέον τέκνα που προάχθηκαν σε ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν βραβεύτηκαν στην πρωτοχρονιάτικη 

εκδήλωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί τα δήλωσαν μετά από την κοπή της πίτας. Εισηγητής είναι ο κ. 

Καραμολέγκος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε τρία μέλη ακόμα τα οποία δυστυχώς δεν μας τα είχαν 

δηλώσει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα ονόματά τους μπορούμε να τα έχουμε; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι για τα τέκνα των μελών μας του κ. Πουρσαλίδη Κων/νο, 

Αθανασιάδη Σωτήριου & Παπαλάμπρου Στυλιανής.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν πήρε ο Πουρσαλίδης; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όχι, δεν τα έχει πάρει κανένας. Και τα τρία αναμνηστικά 43,82€ 

μαζί με το ΦΠΑ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

10
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση ποσού αγοράς της φωτογραφικής μηχανής του  

Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: όλοι θυμάστε ότι είχαμε πάρει μία απόφαση στις 15/01 για να 

αγοράσουμε μία φωτογραφική με τον σύλλογο. Είχαμε βάλει μέχρι 1.000,00€ να 

αγοράσουμε. Τελικά... εισηγητής είναι ο κ. Καραμολέγκος, ναι, συγνώμη.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το είχαμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν αυτό για να 

αγοράσουμε μία φωτογραφική μηχανή. Την αγοράσαμε και το κόστος είναι 631,90€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πάρει την απόφαση ότι θα στοιχίσει μέχρι 1.000,00€. Βρήκαμε 

αυτήν, πάλι παζάρια εκεί με το Πλαίσιο που είναι, την πήραμε 634,00€. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ:631,90€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 631,90€. Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

11
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  και έγκριση για την αγορά των αναμνηστικών δώρων που 

δόθηκαν στην πρωτοχρονιάτικη πίττα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για τα αναμνηστικά δώρα που δόθηκαν στον δήμαρχο και στον γενικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτά τα δύο αναμνηστικά είναι που δώσαμε όπως κάθε χρόνο 

που δίνουμε στον Γενικό, στον πρόεδρο του επάνω του Δ.Σ. και στον δήμαρχο. 
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Ανέβηκε μία αντιπροσωπεία από μένα, τον κ. Κούβαρη και τον κ. Καραμολέγκο τα 

οποία πόσο κόστισαν; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 680,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote 

της τηλεφωνικής γραμμής 210 – 4172079. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε την Cosmote, η οποία είναι για το χρονικό διάστημα 

23/11-22/01, 73,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

13
ο
 Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της Clevermedia, 

εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος να κάνει την ενημέρωση. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε ένα τιμολόγιο της Clevermedia για τον 06/12 τη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αξίας 40,73€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

14
ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  και έγκριση εξόδων κυλικείου του Συλλόγου μας. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είναι κάποια έξοδα κυλικείου, 20,44€.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι βάσει προηγούμενης, Μήτσο, θέλω να τα λες σωστά όλα. 

Έχει παρθεί μία απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα ότι να 

πληρώνονται κάποιοι καφέδες που έρχονται εδώ πέρα και κάποια έξοδα να γίνεται.   

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αυτό εξυπακούεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν εξυπακούεται. Πρέπει να τα υπενθυμίζεις όλα. Ωραία, πόσο 

είναι; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 20,44€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20,44€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την κατάθεση 2 στεφάνων  για τους πεσόντες των 

Ιμίων & για τον βομβαρδισμό του Πειραιά στο μνημείο που βρίσκεται 

στο νεκροταφείο της Ανάστασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. αντιπρόεδρος ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καταθέσαμε δύο στεφάνια, ένα εις μνήμη του κ. Βλαχάκου 

και το άλλο στους πεσσόντες του ’46, ’44; Που έπεσε η βόμβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το βομβαρδιστικό του Πειραιά είναι. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δύο στεφάνια, 100,00€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 50,00€ έκαστο. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: 50,00€ και 50,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ο
 Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση εξόδων για την κατασκευή πανό που αναρτήθηκε 

στην Έκτακτη ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Δευτέρα 15-1-2018 

στην Είσοδο του Δημαρχείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο Δ.Σ, τον 

Ιανουάριο που στην έκτακτη θα χρειαστούμε ένα πανό, είχαμε πει να πάρουμε το 

πανό, δεν είχαμε βάλει το ποσό που έγινε, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε στην 
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ανοικτή γενική συνέλευση που έγινε 15/01, το οποίο στοίχισε μαζί με το ΦΠΑ 

84,32€. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

17
ο
 Θέμα ΗΔ 

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: Αφού εγκρίθηκαν τα θέματα η τακτική γενική συνέλευση περιλαμβάνει 

διοικητικό απολογισμό, οικονομικό απολογισμό, προϋπολογισμό, καθώς σε αυτήν 

την τακτική γενική συνέλευση θα βάλουμε και τροποποίηση του καταστατικού μας. 

Αν θα πιάσουμε τα μέλη. Και προτείνουμε. Αυτά τα θέματα θα είναι ΗΔ. Θα είναι 

δηλαδή τροποποίηση καταστατικού του συλλόγου, 1ον, έλεγχος και έγκριση του 

διοικητικού απολογισμού για το έτος ’17, έγκριση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την 

οικονομική διαχείριση του έτους ’17, εκεί δεν εγκρίνεται, λες στην έκθεση τι βρήκε και 

τι δεν βρήκε, και θέμα 4ο, έλεγχος και έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το 

χρονικό διάστημα από 1η έως 31/12/2017 και του προϋπολογισμού για το τρέχον 

έτος το ’18.  

Αυτά είναι τα θέματα της ΗΔ. Και προτείνω να ξεκινήσουμε στην πρώτη 26/02 γιατί 

πρέπει να υπάρχει αυτή που μας ορίζει το καταστατικό. Η δεύτερη στις 06/03, 

ψέματα, η 1η είναι 26/02, ημέρα Δευτέρα, ναι, η 2η είναι 01/03 και η τρίτη είναι, η 

οποία μάλλον, όχι, πιστεύουμε ότι θα γίνει, στις 06/03. Κ. Καραμολέγκο, καθίστε να 

ψηφίσετε. Εντάξει; Έχουμε βάλει τις δύο πρώτες να είναι στις τρεις η ώρα για να... 

δεν μπορούμε να ζητάμε και τον χώρο του ΣΙΝΕΑΚ συνέχεια και να φέρνουμε τον 

άνθρωπο να είναι εκεί, και την τρίτη που ευελπιστούμε να πιάσουμε τον αριθμό θα 

είναι στις έντεκα η ώρα. Στις 06/03 δηλαδή θα είναι έντεκα η ώρα. Οι άλλες δύο είναι 

στις τρεις η ώρα καταλαβαίνετε γιατί έχουμε βάλει στις τρεις η ώρα, για να μην 

φέρνουμε και τον άνθρωπο να είναι ανοιχτό το ΣΙΝΕΑΚ.  

Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η Συνεδρίαση.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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