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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16.04.2019 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συζήτηση & έγκριση  ∆.Σ.  για την κατάθεση ενός στεφανιού για την 

                  επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας.  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Συζήτηση ∆.Σ. για τον δικαστικό αγώνα των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και 

        την υποστήριξη του Συλλόγου.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο
 : Ενηµέρωση ∆.Σ. για προηγούµενη απόφαση  του ∆.Σ. του Συλλόγου 

µας, η οποία αφορά τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και την 

νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 : Συζήτηση & έγκριση  ∆.Σ. για την παράταση των Συµβασιούχων µε τα 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆. 

Εισηγητής : Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 : Συζήτηση του  ∆.Σ. για τα αναδροµικά χρηµάτων των καθαριστριών από 

01/01/2019 έως και τον Οκτώβριο, που πήραν το επίδοµα για τα βαρέα 

& ανθυγιεινά.  

Εισηγητής : Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 

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

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

 

ΘΕΜΑ 5
Ο
: Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την πληρωµή του 

δικηγόρου του Συλλόγου µας για την τροποποίηση του καταστατικού του 

µας. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 
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ΘΕΜΑ 6
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση ∆.Σ. για την ανάληψη µετρητών για τις ανάγκες 

του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

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

λογιστή για Ιανουάριο - Φεβρουάριο – Μάρτιο 2019   

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 

ΘΕΜΑ 8
Ο
 :  Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για τα έξοδα του 

κυλικείου. 

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 16/04/2019, µέρα Τρίτη, ώρα 12:30µ.µ. στα γραφεία του 

συλλόγου µας έχουµε ∆ιοικητικό Συµβούλιο που έχετε ενηµερωθεί µε την Ηµερήσια 

∆ιάταξη που σας έχουµε αποστείλει. 

Παρόντες είναι, Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Ιωάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, παρούσα, 

Παυλάκος Παναγιώτης, απών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, απών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Άρα, είµαστε 8, συνεχίζουµε. 

Θα ήθελα µόνο να βάλουµε ένα θέµα Εκτός Ηµερήσιας. 

 

1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

          Συζήτηση & έγκριση  ∆.Σ.  για την κατάθεση ενός στεφανιού για την 

                  επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα θέµα, έγκριση δαπάνης, στεφάνι που θα κατατεθεί σήµερα στην 

Ανάσταση για τον πατέρα του συναδέλφου µας, ∆ουρέκα Κυριάκου. Σήµερα είναι η 

κηδεία στις τρεις η ώρα, στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο Ανάσταση. Εγκρίνεται; Το 

ποσό είναι 50,00€, όπως είναι όλα τα στεφάνια που καταθέτουµε στα µέλη και στις 

οικογένειες των µελών µας. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για προηγούµενη απόφαση  του ∆.Σ. του Συλλόγου µας, η 

οποία αφορά τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και την νέα 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για προηγούµενη απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου µας η οποία αφορά τους παιδικούς-

βρεφονηπιακούς σταθµούς µε τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας. Είναι αυτή που 

είχαµε συζητήσει. Εισηγητής είναι ο κ. Γαλάνης. Είναι αυτό που είχαµε συζητήσει 

παλιότερα και είχαµε πάρει και απόφαση, να παραστούµε στη ∆ιεύθυνση των 

παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών, στην κα Βασίλενα και στην κα Ζηλάκου. Είναι 
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πέντε, από ό,τι θυµάµαι καλά, συναδέλφισσές µου, που είναι διάφορες ειδικότητες 

και κάνουν χρέη µάγειρα, αλλά δεν παίρνουν το ωράριο που είναι εξίµισι ώρες.  

Έχω µιλήσει, κατά κόρον έχω µιλήσει και µε την κα Ζηλάκου και µε την κα Βασίλενα, 

το ίδιο και η Βούλα, έχει κάνει τις παρεµβάσεις της. Ακόµα αυτό το θέµα δεν έχει 

λυθεί. Έχω µιλήσει και µε κάποιες συναδέλφισσες από εκεί, το οποίο για κάποιον 

λόγο, δεν γνωρίζω, φοβούνται, µάλλον, προφανώς θα πρέπει να φοβούνται, οι 

οποίες τους λέω παιδιά µην κάνετε χρέη. Τους είπα, αφού δεν σας δίνουν, µην 

κάνετε χρέη. Μα τι θα πουν και τι θα πει η διευθύντρια, τι θα πει η προϊσταµένη. –

Αφού δεν έχετε αρµοδιότητα, µην κάνετε χρέη. Αφού δεν θα σας το δίνουµε, µην 

κάνετε χρέη. Και σας καλύπτει ο Σύλλογος. 

Τέλος πάντων, επειδή πάµε και για τις εκλογές, αλλά δεν γίνεται, όµως, να τραβήξει 

και άλλο αυτό το θέµα για τους πέντε συναδέλφους. ∆εν θέλω να λέω τα ονόµατα 

τώρα εδώ γιατί θα γραφτούν κιόλας. Τους γνωρίζουµε καλά ποιοι είναι οι πέντε 

συνάδελφοι. Εγώ δεν τους γνώριζα, τα έχει δώσει τα στοιχεία η κα Αργυροπούλου. 

Θα πρέπει, κύριοι, να ζητήσουµε µία συνάντηση και να πάµε όσο το περισσότερο 

γίνεται. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ή δεν κάνουν, εκτός αν το θέλουν οι ίδιοι, αν το 

θέλουν οι ίδιοι, γιατί µε δύο που έχω µιλήσει, έχουν δεχτεί ότι δεν µας πειράζει 

τελικά. Στο δια ταύτα της συζήτησης φτάσαµε ότι δεν µας πειράζει, αφού δεν µας το 

δίνουν, όταν υπογραφεί καινούρια συλλογική σύµβαση και είµαστε και µέσα, να το 

πάρουµε. 

Όµως, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ είναι επειδή φοβούνται και γι’ αυτό πρέπει να 

είναι ο Σύλλογος, µπροστά, και πρέπει να το λύσουµε, να κάνουµε µία συνάντηση 

και να λυθεί το θέµα. Εµένα αυτή είναι η άποψή µου. Τώρα σε ακούω και θέλω όχι 

µόνο να πάω ένα, δύο, τρία άτοµα, να είναι σύσσωµος ο Σύλλογος. 

Τον λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω οι συναδέλφισσες κάνουν χρέη 

µαγείρισσας και ζητούν το ωράριο, εξάωρο είναι; ∆εν ξέρω. Εξαµισάωρο; ∆εν ξέρω 

αν έχει σχέση, βέβαια, µε αυτό που θα σας πω, αλλά προχθές πέρασα από το 

Υπηρεσιακό, δεν θα πούµε πάλι το όνοµα, συναδέλφισσα από τους 

βρεφονηπιακούς, η οποία προσκόµισε εµπειρία δύο ετών και έγινε µαγείρισσα η 

γυναίκα, να πάρει τα οφέλη της µαγείρισσας και παραπάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ένας από τους πέντε; Άρα µιλάµε για τέσσερις τώρα. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Άραγε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή, µήπως οι συναδέλφισσες οι 

συγκεκριµένες... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, είναι όλες µόνιµες αυτές; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και µόνιµες και αορίστου ισχύει αυτό, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, δύο λεπτά. Μόνιµες είναι. Άκου, τώρα, για να... θα τοποθετηθεί 

και η Βούλα που είναι χρόνια εκεί, άκου, εγώ λέω να συνεννοηθείς, κα Κοντογιάννη, 

µε την κα Αργυροπούλου, να δεις πού είναι, σε ποιους βρεφικούς σταθµούς είναι και 

να τους πάρεις να κάνουν τα χαρτιά τους. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να κάνουν αίτηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κάνουν τα χαρτιά τους για να τους αλλάξουν την ειδικότητα των 

ανθρώπων γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί µε τη Βούλα... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι αµαρτία 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:...είναι πολλά χρόνια κάνουν, και είναι χρόνια, µου λέει είναι άλλη, µου 

λέει, που κάνει δύο χρόνια, τρία χρόνια. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ¨Άρα, λοιπόν, υπάρχει ο νόµος και µπορούµε να βρούµε την 

εισήγηση, µπορώ να την βρω την εισήγηση και να σβήσουµε το όνοµα της 

συναδέλφισσας που έγινε µαγείρισσα. Είναι αµαρτία οι κοπέλες να πάρουν τα οφέλη 

∆.Ε. Μαγείρων, τα οικονοµικά, έτσι δεν είναι; Τα κλιµάκια, ό,τι πρέπει να πάρουν, 

µήπως χρειάζεται να κάνουν συµπληρωµατικά. Θέλει βεβαίωση; Τι θέλει; Βεβαίωση 

από τη προϊσταµένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα ... λόγω προϋπηρεσίας. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θέλει βεβαίωση από την Προϊσταµένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, Προϊσταµένη και υπογράφει ο διευθυντής. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όντως υπάρχει αυτό το πρόβληµα. Από ό,τι ξέρω έριξαν το 

µπαλάκι στις Προϊσταµένες να αποφασίσουν οι Προϊσταµένες για το αν θα... οπότε... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Επειδή εγώ πάνω σε αυτό, στο διαδικαστικό κοµµάτι είπα ότι δεν 

έχει υπογραφή διευθύντριας και είναι µόνο από Προϊσταµένη, µου είπε ο Ρούσσος 

ότι το δεχόµαστε, ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθυντής Προσωπικού, ο οποίος κάνει και 

εισήγηση των θεµάτων, το δεχόµαστε, µου είπε ότι είναι δικές µας, ανά πάσα στιγµή 

µπορούµε να επιβεβαιώσουµε την Υπηρεσία. Αν έρχονταν από ξένο φορέα... Οπότε 

νοµίζω... 



 

7 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είπαν οι Προϊσταµένες να τις καλύψουν στο εξαµισάωρο, 

επειδή δεν είναι µόνιµο. ∆ηλαδή σύµφωνα µε συλλογική σύµβαση εργασίας... Το 

ζήτηµα ποιο είναι, ότι υπάρχουν οι συναδέλφισσες οι καθαρίστριες, οι 

τραπεζοκόµες, οι βοηθοί µάγειροι, δηλαδή δεν είναι µόνο αυτές οι 5, οι οποίοι 

εκτελούν κατά καιρούς χρέη µαγείρισσας ή καθαρίστριας. ∆ηλαδή είναι λίγο 

πολλαπλό το ζήτηµα. Και από τον Σεπτέµβρη που δεν θα υπάρχει προσωπικό, θα 

είναι ακόµα χειρότερα τα πράγµατα. Στην τελευταία συνάντηση µε τη Ζηλάκου 

είχαµε πει ότι αυτοί οι οποίοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ξέρω εγώ έναν µήνα, 

δύο µήνες, θα εκτελούν χρέη καθαρίστριας ή µαγείρισσας, να παίρνουν και το 

ωράριο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λύσαµε εµείς, µε τις καθαρίστριες το έχουµε λύσει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν όµως και τραπεζοκόµες οι οποίες κάνουν χρέη 

καθαρίστριας. Κατάλαβες; Το ζήτηµα αυτό που λες είναι σωστό να το δούµε, να 

κάνουν, να πάνε για µαγείρισσες, αλλά θα πρέπει να προσέξουµε να δούµε αν είναι 

Υ.Ε. και δεν έχουν τελειώσει λύκειο, δεν µπορούνε να πάνε ∆.Ε., νοµίζω, έτσι δεν 

είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, µπορούν να πάνε βάσει εµπειρίας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο εµπειρίας µόνο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο από εµπειρίας µπορούν να πάνε. Με εµπειρία µπορούν να 

πάνε, στο λέω, το γνωρίζω, ήµουνα νιος και γέρασα εκεί στα εργασιακά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, οπότε να δούµε κάτι τέτοιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε λιγάκι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί κάνουν χρόνια, 5 χρόνια, 2 χρόνια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε λίγο. Εµείς είµαστε, πλέον δεν θα πάµε ούτε µόνο µε της 

Προϊσταµένης, θα βάλει και η Βασίλενα υπογραφή. Θα το αναλάβω εγώ αυτό. ∆εν 

υπάρχει περίπτωση να µην βάλει. 

∆εύτερον, µε τις καθαρίστριες το είχαµε λύσει το θέµα. Τώρα, αν κάποιος άλλος 

κάνει χρέη... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καθαρίστριας ή µαγείρισσας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:...ή µαγείρισσας, πρέπει να το βρούµε. Θα είναι δύσκολο όταν θα είναι 

ορισµένου χρόνου. Εκεί δεν γίνεται για να περάσει το Υπηρεσιακό γιατί δεν υπάρχει 

εµπειρία. 
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Να πάµε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα που είναι µόνιµοι, να το λύσουµε, να το 

τελειώσουµε αυτό και όπου είναι άλλο, δηµιουργείται πρόβληµα, πάλι θα 

µεσολαβήσουµε για να το λύσουµε. Τι να κάνουµε τώρα; Πάµε αυτό να το... είπαµε, 

θα πρέπει να συνεννοηθείτε στο τέλος, ή θα την πάρεις τηλέφωνο ποιοι είναι, 

υπάρχει Άρθρο αυτό βάσει εµπειρίας... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορούµε να της πούµε στη συνάντηση ότι σε περίπτωση που 

πάνω από έναν µήνα κάνουν χρέη διαφορετικά πάντα από την ειδικότητά τους, να 

παίρνουν το εξαµισάωρο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, το λύσαµε αυτό. Προχωρώντας τώρα στο επόµενο.  

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισέρχεται και ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση & έγκριση  ∆.Σ. για την παράταση των Συµβασιούχων µε τα 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το τελευταίο διάστηµα έχει γίνει µία κίνηση από τις 

συναδέλφισσες ορισµένου χρόνου που είναι στον ΟΑΕ∆, καθαρίστριες και ειδικά 

ξεκίνησε εδώ µέσα από το ∆ηµαρχείο, και έχουν κάνει µία κίνηση για παράταση της 

σύµβασής τους. Από ό,τι ξέρω έχει γίνει µία συνάντηση και µε τον Πρόεδρο εδώ και 

έχουν πάει και στον ∆ήµαρχο. Μάζεψαν υπογραφές και από διοικητικούς και από 

τους παιδικούς σταθµούς και από την καθαριότητα, κ.λπ., και ζητάνε την παράταση. 

Φυσικά έχουµε και την ανακοίνωση της Κ.Ε.∆.Ε. που µιλάει για παράταση των 

συµβασιούχων του ΟΑΕ∆ και εδώ θα πρέπει να δούµε πώς µπορούµε να 

βοηθήσουµε αυτήν την κίνηση των συναδέλφων για µία παράταση 3µηνη, 4µηνη, 

τέλος πάντων, όσο, 5µηνη, όσο γίνεται, γιατί όλοι ξέρουµε, εντάξει, ανάγκη έχουν τα 

χρήµατα, εργαζόµενοι των 495,00€ είναι. Ναι, τώρα, ναι, αυξήθηκε, 546,00€ µε την 

αύξηση που πήραν τη µεγάλη. 

Να δούµε εδώ πέρα σαν Σύλλογος. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα 

πρέπει να απευθυνθούµε στον ΟΑΕ∆, αλλά και ο ∆ήµαρχος µπορεί να κάνει κάποια 

κίνηση. Έχουµε και την κίνηση, το πώς θα την πληρώσουµε είναι ένα πρόβληµα, 

γιατί εάν... πώς θα υπογράψει ο συνάδελφος από τη Οικονοµική Υπηρεσία, αυτό 

δεν λες; Να δούµε πώς µπορούµε να τις βοηθήσουµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραµολέγκος τον λόγο. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όσον αφορά το θέµα του ΟΑΕ∆, εντάξει, να ανανεωθούν οι 

συµβάσεις, αλλά οι συµβάσεις να παραταθούν, όπως θέλετε το λέµε, η κίνηση 

πρέπει να γίνει στον ΟΑΕ∆. Μόνο από εκεί µπορούµε να εξασφαλιστούµε. ∆εν 

µπορεί να εξασφαλίσει κανένας την παραµονή τους από εδώ πέρα µέσα. Γιατί δεν 

πληρώνουµε εµείς, πληρώνει ο ΟΑΕ∆. ∆εν είναι ευρωπαϊκό, πλέον, είναι ΟΑΕ∆. Και 

καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρωθεί έστω και µισό ευρώ από 

τον ∆ήµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας ενηµερώσω και εγώ. Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις, µπορεί 

και τρεις, µε κάµποσο αριθµό συναδέλφων που είναι σε αυτό το πρόγραµµα. Έχω 

ενηµερώσει ήδη και τον ∆ήµαρχο γι’ αυτό το πρόγραµµα και είναι θετικός. Ο 

∆ήµαρχος ο δικός µας µε άλλους δηµάρχους το πέρασαν µέσω της Κ.Ε.∆.Ε.. Η 

Κ.Ε.∆.Ε. έδωσε ψήφισµα και ζητάει την παράταση µέχρι τον Οκτώβριο και το έχει 

στείλει, την παράταση και το ψήφισµα που είναι µέσω της Κ.Ε.∆.Ε. και στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Εµείς, δυστυχώς, θέλαν  

µια θετική, συνάδελφο και συναδέλφισσες, µία θετική συµπαράσταση από τον 

∆ήµαρχο. Αυτό έχει γίνει ήδη. Και τους είπα ότι αν κάτι άλλο θέλουν, θα µπορούµε 

να τους προσφέρουµε και τον Νοµικό Σύµβουλο δωρεάν του Συλλόγου µας. Αυτά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι τώρα; ∆εν µπορούµε να βγάλουµε εµείς σαν 

Σωµατείο ένα ψήφισµα... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, το ψηφίζουµε τώρα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...συµπαράστασης και να ζητάµε από τον ΟΑΕ∆ την παράτασή 

τους; ∆ηλαδή κάποιος πρέπει να πάει στον ΟΑΕ∆. Αυτοί από µόνοι τους δεν µπορεί 

να κινηθούν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς να βάλουµε ένα ψήφισµα συµπαράστασης το οποίο να είναι 

θετικό και να είναι δίπλα στους εργαζόµενους, αλλά στον ΟΑΕ∆ είναι σαν αν 

κοροϊδεύουµε τους συναδέλφους. Μα δεν έχουµε καµία τέτοιο. Να το στείλουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το στείλουµε στο Υπουργείο Οικονοµικών και στο Υπουργείο 

Εσωτερικών να σου πω, που είναι τα αρµόδια. Ο ΟΑΕ∆ παίρνει εντολές από το 

Υπουργείο Οικονοµικών που είναι προγράµµατα. Βεβαίως να το κάνουµε αυτό. 

Βεβαίως, είµαστε σύµφωνοι από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, βεβαίως, και να 
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παραταθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, είµαστε όλοι σύµφωνοι, έτσι δεν είµαστε; Ωραία, 

θα βγει ένα ψήφισµα συµπαράστασης. 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση του  ∆.Σ. για τα αναδροµικά χρηµάτων των καθαριστριών από 

01/01/2019 έως και τον Οκτώβριο, που πήραν το επίδοµα για τα βαρέα & 

ανθυγιεινά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγήτρια είναι πάλι η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με το θέµα των καθαριστριών τώρα, σε σχέση µε τα 

αναδροµικά, κ.λπ.. Οι καθαρίστριες ξέρουµε ότι σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση 

εργασίας θα έπρεπε από την 01/01/2018 να αρχίσουν να παίρνουν τα χρήµατα τα 

παραπάνω που είναι για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Όµως αυτό ξεκίνησε από τον 

Οκτώβρη του ’18, να τους δίνετε τα παραπάνω χρήµατα, τέλος πάντων, τα βαρέα 

και ανθυγιεινά. Γι’ αυτό εµείς σαν ∆ΑΣ σε όλους τους δήµους ζητάµε µέσα από τα 

σωµατεία µας οι συνάδελφοι αυτοί να πάρουν ως υπερωριακή αποζηµίωση ή µε 

ρεπό τα χρήµατα αυτά που τους αναλογούν από την 01/01/2018 µέχρι τον Οκτώβρη 

του ’19. Αυτό. Σε µία ερώτηση που έκανε ο ∆ήµος Αχαρνών για το θέµα αυτό στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, τους απάντησαν ότι σύµφωνα µε τα ρεπό, ότι δεν µπορούν 

να δοθούν τα ρεπό γιατί είναι πάρα πολλά, κ.λπ., µαζεύονται όντως πάρα πολλά 

ρεπό, αλλά το ζήτηµα είναι οι συναδέλφισσες τόσους µήνες δούλεψαν χωρίς να 

πληρώνονται τα παραπάνω χρήµατα που θα έπρεπε να παίρνουν στον µισθό τους 

και νοµίζουµε ότι θα πρέπει και στον ∆ήµο τον δικό µας να κάνουµε ένα αίτηµα να 

δοθούν ή σε ρεπό ή σε υπερωρίες τα χρήµατα αυτά που τους αναλογούν, γιατί 

τόσους µήνες δούλεψαν µε απλήρωτη εργασία, να το πούµε έτσι.  

Και άλλο ένα ζήτηµα, σε µία συζήτηση που έγινε µε σχολικές καθαρίστριες, µου 

έβαλαν το εξής, ότι τώρα στις εκλογές, αυτές πάνε τη ∆ευτέρα µετά τις εκλογές και 

καθαρίζουν τα σχολεία, όπου εκεί γίνεται ένας πανικός. Και ζητάνε ή να τους δοθεί 

ρεπό, κάποιο ρεπό, ή να τους δοθεί ως υπερωρία ή ως εκλογικό επίδοµα. Γιατί 

εκλογικό επίδοµα όχι, δεν παίρνουν. Και µάλιστα µου είπαν ότι στο Κερατσίνι οι 

σχολικές καθαρίστριες παίρνουν και υπερωρίες, κ.λπ., ενώ αυτές στον Πειραιά, θα 

µας πει και ο συνάδελφος Καλογερόγιαννης... σχολικές, σχολικές, οι σχολικές που 

είναι αορίστου χρόνου και υπάγονται στη ∆ιεύθυνση του Γιάννη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καλογερόγιαννης. 
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ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι σχολικές καθαρίστριες δεν ανήκουν σε µένα. Στη ∆ια Βίου 

Μάθησης. ∆εν ανήκουν. Σε µένα έρχονται µόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και Καλοκαίρι. 

Αλλά δεν υπάρχει κονδύλι για υπερωρίες. Ανθυγιεινό το παίρνουν, όµως. Αλλά δεν 

ανήκουν σε µένα. Ανήκουν στη ∆ια Βίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παίρνουν το ανθυγιεινό επίδοµα, αλλά δεν παίρνουν τα αναδροµικά 

αυτά που ήταν ένα χρονικό διάστηµα µας είπε η Βούλα, που µας είπε η Βούλα. Αυτό 

απάντησε ήδη και το υπουργείο, απάντησε και το υπουργείο σε αυτό, ότι δεν 

µπορεί. Και δεν µπορούν εκ των υστέρων να βάλουν... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ας δώσουν ρεπό. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτε υπερωρίες µπορούν να βάλουν γιατί δεν υπάρχουν... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άσε τις υπερωρίες, είναι παρελθόντα έτη, δεν µπορούν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μόνο αν δουλεύουν Κυριακή και αργίες τις παίρνουν. Αν 

υπάρχουν Κυριακές και αργίες είναι να πάρουν.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ζήτηµα είναι ότι τόσους µήνες δούλευαν χωρίς να 

πληρώνονται. Στον Κορυδαλλό άρχισαν και τους δίνουν σε ρεπό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο ρεπό µπορούν να πάρουν, Βούλα. Υπάρχει νοµολογία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν µπορούν να πάρουν παρελθόντα έτη σε υπερωρίες.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, σε ρεπό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και µου φαίνεται είναι δύσκολο και για τα ρεπό. Μου φαίνεται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στον Κορυδαλλό ξεκίνησαν και τους δίνουν σε ρεπό εδώ στον 

Πειραιά. ∆εν ξέρω αλλού. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσο για την άλλη µέρα που λέτε για τις εκλογές, κανονικά 

δουλεύουν, δεν είναι αργία. Και οι φύλακες. Μα και εµείς οι φύλακες που πάνε τα 

χαρτιά ... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά αυτοί πληρώνονται όµως.  ∆εν παίρνουν το εκλογικό 

επίδοµα;  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... κατάλαβες; ∆εν είναι στην 

Υπηρεσία τους. Ενώ το... ναι, την άλλη µέρα δουλεύουν κάποιοι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Απλώς επειδή υπάρχει πάρα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να απευθυνθούµε στην κα Σωτηρίου και στον ∆ιευθυντή 

Προσωπικού.  
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε σένα οι δικοί σου από πότε ξεκίνησαν να παίρνουν το 

επίδοµα των βαρέων και ανθυγιεινών; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι δικοί µου; Τα παίρνουν πάντα. Πάντα τα έπαιρναν. ∆εν είχαν 

πρόβληµα. Πάντα. Οι καινούριοι είχαν το πρόβληµα, Βούλα, οι καινούριοι που 

εισήλθαν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, οι καινούριοι που µπήκαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε θέµα 4
ο
.  

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής η Αναπληρωτής Γραµµατέας κα Κοντογιάννη ∆ικαία. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παλαιολόγου, εγγράφονται στον Σύλλογό µας: Παλαιολόγου 

Όλγα-Μαρία στην καθαριότητα, είναι Ι∆ΟΧ. Πάτση Χριστίνα, ∆ιοίκηση Φυλάκων 

Καθαριστριών Ι∆ΟΧ, Βρετού ∆έσποινα, ΚΑΠΗ Α1, Φυσικοθεραπείας, Ι∆ΟΧ, 

Μικεδάκη Κωνσταντίνα, Καθαριότητα, Ι∆ΟΧΟ, Κασσιµάτη Αγγελική, ∆ιεύθυνση 

Πολιτισµού, σχέση εργασίας κοινωφελής, Τζήγκας Κωνσταντίνος, ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη, Φύλακας, Μέτζελου Χριστίνα, 8µηνη κοινωφελή, Μπιρµπίλη Ανδριάνα, 

∆ιεύθυνση Πολιτισµού, Ορισµένου Χρόνου, Λιβανίου Μαρία, ∆ιεύθυνση Πολιτισµού, 

Ορισµένου Χρόνου, Κασκούτη Γεωργία, ∆ιεύθυνση Πολιτισµού, Ορισµένου Χρόνου, 

Γεωργαντής Ευστράτιος, Φυλάκων, µε πρόγραµµα ΕΣΠΑ, Τσόρβας Γεώργιος, 

Τεχνικός ∆ικτύων, κοινωφελή εργασία 8µηνης διάρκειας, Στρατούρη Ευαγγελία, 

Καθαριότητα. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και όµως Τµήµα Καθαριότητας λέει εδώ. Λέω ό,τι γράφει εδώ. 

∆ιορθώστε το. ∆ενεσάκης Θεόδωρος, σχέση εργασίας 3Κ Καθαριότητα. Κυριάκης 

Παναγιώτης, ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, 8µηνη σύµβαση, Μπαµπούσης Λουκάς, 

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, 8µηνο ΟΑΕΑ∆, Καϊσαρλή Χρυσούλα, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 

8µηνου ΟΑΕ∆, Μανιάτη Κωνσταντίνα, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, 8µηνη ΟΑΕ∆, Ποδενές 

Αντώνιος, ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, 8µηνη σύµβαση µέσω ΟΑΕ∆, Γκολφινόπουλος 

Ανδρέας, ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, 8µηνη σύµβαση, Χαβράνη Μαρία, Τµήµα 

Φυλάκων Καθαριστριών, Μπαρόλας Νικόλαος, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, µε 8µηνη 
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σύµβαση ΟΑΕ∆, Καψής Χρήστος, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, 8µηνη ΟΑΕ∆. ∆εν 

υπάρχουν άλλοι. Αν συµφωνεί το... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

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

δικηγόρου του Συλλόγου µας για την τροποποίηση του καταστατικού του µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει ολοκληρωθεί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, βρίσκεται στο... µέρες για να βγει το καινούριο. Θα ήθελα να σας 

ενηµερώσω ο Νοµικός Σύµβουλος που έχει αναλάβει είναι ο κ. Σαπουντζάκης. Ήδη 

τον έχουµε πληρώσει και περιµένουµε το τιµολόγιο. Μας στοίχισε... ήρθε σήµερα; 

Ωραία. Είναι το ποσό των 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 744,00€. Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται.  

6
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση ∆.Σ. για την ανάληψη µετρητών για τις ανάγκες του 

Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Υπάρχει ανάγκη ανάληψης µετρητών για τις τρέχουσες, υπάρχουν 

για τις έκτακτες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν. Η τελευταία ανάληψη η οποία είχε 

γίνει ήταν 17/12/2018, 500,00€, τα οποία έχουν εξατµιστεί. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να 

κάνουµε µία... έχουν πληρωθεί, µε την έννοια αυτή. Με την έννοια ότι έχουν... 

εντάξει, δεν εξαϋλώθηκαν, έχουν δοθεί για πληρωµή διάφορων υποχρεώσεων. 

Προκύπτει, λοιπόν, ανάγκη ανάληψης µετρητών γιατί αυτή τη στιγµή το ταµείο 

λειτουργεί, επειδή το δανειοδοτώ εγώ και θα πρέπει τα χρήµατα να τα πάρω. 

Προκύπτουν ανάγκες, για παράδειγµα, οι σηµερινές όπως είναι το στεφάνι που θα 

πληρώσουµε, τα 50,00€, ένα 50άρικο για την αγορά υλικών που χρειάζονται για τις 

επισκευές και τα βαψίµατα για να ξεκινήσουµε τα βαψίµατα. Έχουν πληρωθεί δύο 

καινούρια βιβλία µελών και διάφορα µικροέξοδα. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι επιτακτική 

ανάγκη να γίνει ανάληψη 300,00€ για να καλύψουµε τις ανάγκες αυτές. Ζητώ την 

έγκριση. 
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Μία διόρθωση στο ποσό το οποίο ζητάω να κάνουµε ανάληψη µετρητών. Από 

300,00€ που είχα στην πρώτη τοποθέτηση, ζητάω την έγκριση για 500,00€ µετρητά 

ανάληψη. Ζητάω την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται; Εγκρίνεται το ποσό των 500,00€. 

 

7
ο
 Θέµα Η∆ 

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

για Ιανουάριο - Φεβρουάριο – Μάρτιο 2019. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Είχαµε αποφασίσει κατόπιν εισήγησης δικιάς µου ότι θα αλλάζαµε 

τον λογιστή τον οποίον χρησιµοποιούσαµε γιατί είχαµε βρει άλλον λογιστή ο οποίος 

θα ήταν πολύ πιο οικονοµικός. Πληρώναµε τον προηγούµενο λογιστή γύρω στα 

90,00€ τον µήνα και ο λογιστής ο οποίος χρησιµοποιούµε τώρα µας κοστίζει για τον 

σύλλογο 50,00€ τον µήνα. Έχουν περάσει, λοιπόν, οι τρεις πρώτοι µήνες 

συνεργασίας µας, γι’ αυτό ζητάω έγκριση πάγιας εντολής ανά τρίµηνο να 

πληρώνεται και να εγκρίνεται η δαπάνη των 150,00€ που αντιστοιχούν στην 

πληρωµή του για τους τρεις µήνες. Ζητάω την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Με την προϋπόθεση ότι δίνουµε την πάγια 

εντολή, αλλά θα µας ενηµερώνεις στο αµέσως επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να µας 

ενηµερώσεις ότι πληρώθηκε για το διάστηµα. Άρα, τώρα πληρώνουµε Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, 150,00€; 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται.  

 

8
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για τα έξοδα του κυλικείου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Πληρώσαµε το κυλικείο, έως 09/04, 95,00€, από τις 08/03 ανά µήνα 

πληρώνουµε το κυλικείο. Τα χρήµατα τα οποία απαιτούνται γι’ αυτόν τον µήνα είναι 

95,00€. Ζητάω την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Ψηφίζουν οι 6 υπέρ και 2 κατά, οι οποίοι είναι 

η κα Αργυροπούλου και η κα Μπαΐρα. 
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Λύεται η Συνεδρίαση. Συγνώµη, τι πράγµα είναι; Πες µου. 

 

2
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

 Συζήτηση ∆.Σ. για τον δικαστικό αγώνα των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και  την 

υποστήριξη του Συλλόγου.  

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να βάλω ένα ζήτηµα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε σε ένα θέµα που θέλει να βάλει, πάµε σε ένα θέµα που ξέχασε 

να µας το στείλει η Βούλα για συζήτηση. Ποιο είναι το θέµα αυτό; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µε τις συναδέλφισσες του ΕΣΠΑ. Έχει ξεκινήσει ένας 

δικαστικός αγώνας σε όλη την Ελλάδα µε τις συναδέλφισσες του ΕΣΠΑ και 

προηγούµενων χρόνων και τωρινών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, είµαστε σύµφωνοι να το συζητήσουµε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το θέµα, να ενηµερωθούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ζητάνε, λοιπόν, και ζητάνε οι συναδέλφισσες οι οποίες οι 

περισσότερες είναι γραµµές στον Σύλλογό µας, να βάλουµε κάποιον δικηγόρο για 

να ζητήσουν και αυτές δικαστικό στη µονιµοποίησή τους. Ήδη σήµερα στο Χαϊδάρι 

που έγινε ένα δικαστήριο, έχει γίνει, µεθαύριο γίνεται και στην Κηφισιά, στο Χαϊδάρι 

από ό,τι φαίνεται θα είναι θετική η έκβαση του θέµατος, και ο ∆ήµαρχος πήγε στο 

δικαστήριο και ζήτησε και αυτός ότι χρειάζονται στους παιδικούς σταθµούς και στις 

άλλες Υπηρεσίες, όπου υπάρχει ΕΣΠΑ, και να το δούµε εδώ και εµείς µήπως 

µπορούµε µε κάποιον δικηγόρο να βοηθήσουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είµαστε σύµφωνοι να το συζητήσουµε γιατί είναι ένα θέµα... Όλοι οι 

∆ήµοι που κέρδισαν, συντρέχουν λόγοι που κέρδισαν. ∆ηλαδή είχαν κλείσει µε 

διάφορες συµβάσεις πάνω από 24 µήνες που είναι ευρωπαϊκή, κοινοτική, µάλλον, 

οδηγία. Εδώ έχουµε εµείς που να έχουν κλείσει; Πολύ ωραία. Θα µας ενηµερώσεις 

ποιοι είναι οι συνάδελφοι αυτοί που έχουν κλείσει 24 µήνες, συνεχόµενα, είναι, είναι 

κοινοτική οδηγία. Αυτές όντως κερδήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το πρώτο που 

κερδήθηκε ήταν, τώρα εκκρεµεί ένα του Χαϊδαρίου, δεν έχει γίνει, δεν έχει εκδικα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ... πήραν τηλέφωνο τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. 
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό ήταν τα ασφαλιστικά. Ένα µέρος. Άρα, καταγράφουµε, αυτό έτσι 

και αλλιώς δεν είναι που επείγει την επόµενη βδοµάδα, την παρά-επόµενη, γιατί 

λήγει από ό,τι γνωρίζω η σύµβασή τους... Μπράβο. Άρα, καταγράφουµε ποιο τέτοιο 

είναι, να µας δώσεις τα στοιχεία, συνεννόηση, και καταγράφουµε και βεβαίως θα 

βάλουµε και είναι και υποχρέωσή µας να βάλουµε για να µείνουν οι συνάδελφοι, 

γιατί όντως πρέπει να µείνουν.  

Λύεται η Συνεδρίαση. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


