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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25.10.2018   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για 

τις ανάγκες του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή της ΠΟΕ- ΟΤΑ για την 

περίοδο 08/2018-10/2018.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 2Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος  

ΘΕΜΑ 3Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την πληρωμή των 

τιμολογίων της εταιρείας Diplas Corier, για την επισκευή του 

φωτοτυπικού μηχανήματος.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος  

ΘΕΜΑ 4Ο : Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 

τιμολογίου των εξόδων κυλικείου του Συλλόγου.   

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 25/10/2018 2018 βάσει του Άρθρου 30§1Α του Καταστατικού 

μας έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.  

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

Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Γιάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, απούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Εκτός από τα θέματα που σας έχουμε στείλει έχουμε δύο θέματα Ε.Η.Δ. τα οποία 

όμως είναι για πληρωμές. Ξεχάσαμε να βάλουμε την πληρωμή της Ομοσπονδίας 

που είμαστε υποχρεωμένοι και τη βάζουμε πάντοτε την πληρώνουμε ανά τρίμηνο. 

Μιλάω και για τους καινούριους να ξέρετε. Πληρώνουμε την Ομοσπονδία σε πολύ 

τακτά χρονικά διαστήματα και δεν την αφήνουμε για να μαζεύεται το ποσό, γιατί έτσι 

και αλλιώς αυτό το ποσό δεν είναι δικό μας, αλλά πρέπει να το αποδίδουμε στην 

Ομοσπονδία. Έτσι έχουμε φέρει ένα θέμα εκτός ημερήσιας, το οποίο είναι: 

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή της ΠΟΕ- ΟΤΑ για την 

περίοδο 08/2018-10/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον 8ο χρωστάμε, από τον Αύγουστο, έως τον 10ο, τέλη του 10ου, 

Οκτωβρίου, το οποίο θα μας πει ο ταμίας του συλλόγου το τι είναι. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 2ο. Είχαμε σηκώσει πριν, τον 9ο άλλα 400,00€, θα μας πει πού 

πήγαν αυτά. Δεν λειτουργεί ακόμα το web banking γιατί ακόμα έλειπε κάποιος 

συνάδελφός μας και ο γραμματέας τα πήγε πολύ, μετά από ενάμιση μήνα για να 

γίνει η πιστοποίηση, θα πρέπει να πάμε κάποια δικαιολογητικά όλοι μας. Γίνεται 

έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία της τράπεζας, τα καταστατικά, ποιος είναι, ποιος 

δεν είναι. Ακόμα δεν έχουμε πάρει την έγκριση, μας την είχαν δώσει μόνο για πέντε 

μέρες, την έγκριση για να πληρώσουμε όσοι πλήρωσαν κάποιους υπολογιστές τα 

οποία θα αναφερθεί μετέπειτα ο κ. Φερεντίνος. Και έτσι ακόμα δεν έχουμε αυτή τη 
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λειτουργία. Και έτσι φέραμε και αυτό για να υπάρχουν γιατί έρχονται, πρέπει να 

πληρώσουμε κάποια πράγματα και πρέπει να τα σηκώσουμε να τα έχουμε τα λεφτά, 

όχι τελευταία στιγμή να έρχονται.  

Εγκρίνεται να το συζητήσουμε εκτός ημερήσιας; Εγκρίνεται. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σου λέω, είναι νέο αυτό. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη μετρητών 400,00€ για τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος, ο ταμίας του συλλόγου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάμε να υπάρχει μία νέα εκταμίευση χρημάτων 400,00€ να 

υπάρχουν μετρητά γιατί τα προηγούμενα τα οποία είχαμε πάρει δαπανήθηκαν και 

έχουν μείνει 30,00€. Σας αναφέρω πού πήγαν τα προηγούμενα 400,00€. 13,00€ 

πήγαν για τα χαρτόσημα του Πρωτοδικείου που χρειάστηκε να πάμε κάποια χαρτιά 

για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που ανέφερα προηγούμενα ο πρόεδρος στην 

τράπεζα, την πιστοποίηση. Πληρώσαμε το πανό της απεργίας, 145,00€. Πληρώθηκε 

το τηλέφωνο του συλλόγου που ήταν 69,50,00€. Χρειάστηκε να πάρουμε ένα βιβλίο 

πρωτοκόλλου 12,00€ και πληρώθηκε και το κυλικείο με τα χρήματα αυτά που είναι 

θέμα όπως θα το δείτε και επόμενο, 131,00€. Αν κάνετε την πρόσθεση αυτή, έχουν 

δαπανηθεί από τα 400,00€ αυτά τα 370,5€. Τα 29,5€ υπάρχουν και είναι εδώ. Εάν 

θα προκύψουν κάποιες άλλες δαπάνες στο μέλλον που θα πρέπει άμεσα να 

καλυφθούν, θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποια άλλα χρήματα της τάξης των 

400,00€ για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Γι’ αυτό ζητάω την έγκριση 

να μπορέσει το ποσό αυτό να εκταμιευτεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...το θέμα; Τις αποδείξεις θα σας τις δώσει. Δεν μπορεί να σας δώσει 

αποδείξεις. Να τις δείτε, φωτοτυπίες δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας. Όχι. Δεν 

μπορούν να παίρνουν. Ελάτε να τις δείτε. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. Ο κ. Παυλάκος 

αποχωρεί και έρχεται ο κ. Κούβαρης. 
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2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή της ΠΟΕ- ΟΤΑ για την 

περίοδο 08/2018-10/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 2ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας. Πάλι ο κ. Φερεντίνος είναι 

εισηγητής. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Είναι πάγια υποχρέωσή μας να πληρώνουμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ με το 

ποσοστό αυτό που της αντιστοιχεί για κάθε μέλος, τα 60 λεπτά. Αν κάνουμε, λοιπόν, 

τον πολλαπλασιασμό, τα 580 μέλη τα οποία πληρώνουμε με τα 60 λεπτά για τους 

τρεις μήνες που έχουμε πληρώσει είναι ένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού θα πληρώσουμε. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Που θα πληρώσουμε, συγνώμη, για τους τρεις μήνες, μέχρι και τον 

Οκτώβριο είναι ένα ποσό 1.044,00€. Ζητάω την έγκριση του ποσού αυτού για να 

πληρωθεί η υποχρέωσή μας προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πεις, Γιώργο, ή να τα πω εγώ; Έχουμε εγγραφές κάμποσες νέω 

μελών. Συνέχεια, όπως βλέπετε, ο σύλλογος μεγαλώνει. Είναι η κα Τριανταφύλλου, 

η οποία είναι νηπιαγωγός, είναι από τους παιδικούς σταθμούς, έχουμε την κα Φίλιου 

που είναι από τη δημόσια υγεία, έχουμε την κα Καλατζή, η οποία είναι πάλι από 

τους βρεφικούς, έχουμε την κα Πετροπουλάκου που είναι πάλι από τους 

βρεφονηπιακούς, έχουμε την κα Ερίδου Χριστίνα  που είναι πάλι από τους 

βρεφικούς. Έχουμε την κα Αλεκάκου, πάλι από τους βρεφονηπιακούς, έχουμε την 

κα Βενιοτοπούλου, από την Πολεοδομία, έχουμε πάλι από την Πολεοδομία την κα 

Γιαννικουρή, και έχουμε την κα Καραμάνη Λαμπρινή που είναι από τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Η Καραμάνη είναι με ασφαλιστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Καραμάνη έχει γίνει αορίστου χρόνου. Έχουμε ακόμα την κα 

Δραγώνα, έχουμε την κα Φουσέκη, που είναι από το ΚΕΠ, έχουμε τον κ. Μαλλιαρό 

Νικόλαο. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  
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2ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου της 

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η εταιρεία που απομαγνητοφωνούμε τα Διοικητικά Συμβούλια και 

τις Γενικές Συνελεύσεις. Γενικές Συνελεύσεις δεν έχουμε κάνει. Τα Διοικητικά 

Συμβούλια. Τον λόγο έχει ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Είναι η εταιρεία η προβαίνει στην απομαγνητοφώνηση των 

συνεδριάσεών μας. Μας έχει έρθει το τιμολόγιο το οποίο αφορά δύο συνεδριάσεις, η 

μία είναι 29/05 και η άλλη 20/07, το συνολικό ποσό είναι 74,38. Ζητάω την έγκριση 

για να πληρωθεί το τιμολόγιο αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την πληρωμή των 

τιμολογίων της εταιρείας Diplas Corier, για την επισκευή του φωτοτυπικού 

μηχανήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση για τη δαπάνη την 

οποία ήδη έχουμε καταβάλει και αφορά την επισκευή του φωτοτυπικού. Είναι δύο 

τιμολόγια. Το ένα είναι για το ανταλλακτικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και το άλλο 

για την εργασία. Το συνολικό κόστος και των δύο είναι 93,00€. Εγκρίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα και αυτό. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 

τιμολογίου των εξόδων κυλικείου του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φερεντίνος 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάω την έγκρισή σας για τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη 

καταβληθεί. Όπως σας προανέφερα από τα μετρητά χρήματα τα οποία είχαμε στον 

σύλλογο και αφορούν τα έξοδα του κυλικείου μέχρι τις 05/102/018.  



 

8 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ποιο διάστημα; Από, έως. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το από δεν θα στο πω με βεβαιότητα τώρα. Είναι περίπου ένας 

μήνας. Πρέπει να είναι από τις 27, αν θυμάμαι καλά, από μνήμης τώρα θα το πω, 

από τις 27/08, πρέπει να είναι ένας μήνας και κάτι. Αυτό το ποσό είναι 131,10€, τα 

έξοδα τα οποία πραγματοποιούμε για τις βάρδιες τις οποίες κάνουμε ή τα Δ.Σ. 

Ζητάω την έγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ.  για την πληρωμή του 

τιμολογίου της εταιρείας Cosmos business systems για την αγορά 3 νέων 

υπολογιστών του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εισηγητής, πριν πάρει τον λόγο, είχαμε πάρει μία απόφαση για δύο 

υπολογιστές. Πήραμε τρεις, και έναν για μέσα, για να μην μείνει το μέσα, γιατί 

υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα σας το πει, εισηγητής είναι ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Μετά από προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει για την αγορά 

δύο, προέκυψε και ένας τρίτος γιατί παρουσιάστηκε πρόβλημα και σε αυτόν που 

είναι στο γραφείο το δικό μου του ταμία, παλιάς τεχνολογίας τα οποία δεν 

εξυπηρετούν. Και έτσι προβήκαμε στην αγορά τριών υπολογιστών που το συνολικό 

κόστος είναι 706,80€. Ζητάω την έγκριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε πάλι, για να είναι ξεκάθαρο και στην απομαγνητοφώνηση, 

τον 9ο μήνα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε εγκρίνει τα δύο, το 

ποσό άρα επιπλέον τώρα σήμερα ψηφίζουμε τον επιπλέον ένα, το οποίο ένα είναι, η 

τιμή μονάδας είναι 560,00€ δια του 2, είναι 280,00€ συν τον Φ.Π.Α.. Αυτό 

εγκρίνουμε, γιατί τα άλλα δύο, τα 280,00€ επί 2 τα είχαμε εγκρίνει. Εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την πληρωμή του πανού 

της απεργίας στις 03/10/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Για την απεργία η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 3 του μήνα, 

πήραμε απόφαση να έχουμε ένα πανό για την παρουσία που είχαμε πάνω στο 

Λογιστήριο του Κράτους. Το πανό αυτό κόστισε 145,00€ και πληρώθηκε από τα 

χρήματα τα μετρητά τα οποία είχαμε σηκώσει από τα 400,00€. Ζητάω την έγκρισή 

του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα και αυτό.  

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που πραγματοποιήθηκε στις 03/10/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Θέλω να ενημερώσω εδώ το Δ.Σ. για όσους δεν 

είχαν έρθει, που κακώς δεν είχαν έρθει, πήγαμε με ένα, στην ημέρα της απεργίας, 

τις 03/10/2018 που ήταν μέρα απεργίας για το ανθυγιεινό επίδομα, βάλαμε ένα 

πουλμανάκι από τη δημοτική συγκοινωνία, έτσι δεν είχαμε και περαιτέρω έξοδα 

επιπλέον για τον σύλλογό μας, το οποίο συμμετείχαμε, ήμαστε περίπου καμία 

50αριά άτομα που ανεβήκαμε με το πανό αυτό που προανέφερε και ο κ. Φερεντίνος 

που είχαμε αγοράσει. Είχαμε μία πολύ δυναμική παρουσία, πάρα πολύ δυναμική 

παρουσία. Και ήμαστε και μέσα στην ομάδα κρούσης που μπήκαμε στο Υπουργείο 

Οικονομικών στον κ. Τσακαλώτο. 

Εγώ θα ήθελα και για τα νέα μέλη και για τα παλιότερα, θα ήθελα να πω ότι ήμασταν 

παρόντες από το Δ.Σ. εγώ, ο κ. Φερεντίνος, ο κ. Παυλάκος, ο κ. Κούβαρης. Ήταν 

κανείς άλλος; Δεν ενθυμούμαι τώρα. Θα ήθελα, λίγο, μία που έχουμε και την τύχη 

σαν Διοικητικό Συμβούλιο, λέω, σαν σύλλογος, που υπάρχει εκπροσώπησή μας 

πλέον στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που είμαι εγώ, δεν το λέω μόνο επειδή 

είμαι εγώ, οποιοσδήποτε θα ήταν, πρέπει να δείχνουμε λίγο ότι δεν είναι ότι αν δεν 

βγούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε κάτι, δεν έρχονται από μόνα τους. Τις 

περισσότερες φορές μπορεί να χάνεις. Δεν πάει να πει όμως και να δέχεσαι αυτά 

που γίνονται για σένα χωρίς να συμμετάσχεις. Εγώ, δηλαδή, έχω μία απορία με 

αυτό το πράγμα και το βλέπω, άσχετα που αυτή η απεργία στους κλάδους που 

είχαν γίνει για το ανθυγιεινό επίδομα στον Δήμο Πειραιά είχε μεγάλη επιτυχία, 

δηλαδή από την καθαριότητα την οποία την χάνει και προΐσταμαι εγώ στο Τμήμα 

Αποκομιδής, είχαμε το 80% ήταν απεργοί.  

Έκαναν απεργία, μετά από πολύ καιρό γιατί έχει πιάσει τόπο φαίνεται που έχουμε 

δύο εκπροσώπους των κήπων, ήταν κάποια άτομα από τους κήπου που 
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απέργησαν. Ήταν κάποια άτομα από το μηχανολογικό που παίρνουν που 

απέργησαν.  

Θέλω να πω ότι οι συνδικαλιστές σε αυτά τα πράγματα αυτοί είναι που τραβάνε την 

ανηφόρα για να μπορούν και οι άλλοι και έτσι δείχνεις στους άλλους ότι δεν πρέπει 

να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου γιατί άμα δεν γίνει το ένα, δεν γίνει το άλλο, 

καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Κάθε κυβέρνηση θα περνάει ό,τι θέλει. Όχι ότι δεν 

μπορεί να τα περάσει. Αλλά όταν υπάρχει  και βλέπει αντίδραση, αρχίζει και το 

σκέφτεται. Αυτά ήθελα να σας πω για την απεργία που κάναμε. 

ΜΠΑΪΡΑ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στους διοικητικούς δεν είχε απήχηση, δεν είχαν και το ανθυγιεινό. Δεν 

είχε, είχε ελάχιστους. Όπως γνωρίζεις, Μαρία, όπως γνωρίζεις, είναι ελάχιστοι. Στις 

14 έχουμε ναι. Πολύ σωστό που το βάζει εδώ, ήταν στο επόμενο θέμα το οποίο θα 

το πω. Θέμα 8.  

  

8ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για τα αιτήματα του κλάδου μας, που συζητήθηκαν στις 

18/10/2018 στο Γενικό Συμβούλιο της  ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως είπε η κα Μπαΐρα, στις 14/11 έχουμε μία απεργία που υπό τη 

σκεπή της ΑΔΕΔΥ που έχει ένα κάρο ζητήματα. Έχει για πρόσληψη στο Δημόσιο, 

έχει για την κατάργηση που είναι για την επαναφορά του 13ου , 14ου μισθού, έχει για 

δυναμικά να απαντήσουμε για το βαρέο και το ανθυγιεινό. Έχει, η ΑΔΕΔΗ όπως 

γνωρίζετε, επειδή είναι το τριτοβάθμιο, πιάνει όλο το Δημόσιο. Εγώ σας είπα τώρα 

για του κλάδου μας εδώ ποια είναι αυτά εδώ, γιατί ζητάμε προσλήψεις στα 

νοσοκομεία, ζητάμε προσλήψεις στα σχολεία. Έχει πάρα... είπα για τις προσλήψεις, 

γι’ αυτό αναφέρθηκα πρώτα για εμάς για τα δικά μας τα αιτήματα, επειδή έξωθεν 

έχουμε δείξει ένα καλό πρόσωπο, θέλω τη συμπαράστασή σας και τη βοήθειά σας 

να το συνεχίσουμε. Γιατί πιστεύω ότι ένας, τι να πω, όχι... πρέπει να είμαστε 

μπροστάρηδες σε αυτό το πράγμα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στη διεκδίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, στη διεκδίκηση, γι’ αυτό λέμε, πρέπει να είμαστε 

μπροστάρηδες για να μπορούν να δουν, γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και 

λένε, λέει και τι έκαναν οι συνδικαλιστές; Σας ανέφερα πριν πολύ ώρα που είχαμε 

μία παραταξιακή, το λέω για την κα Μπαΐρα που δεν ήταν, ότι οι συνδικαλιστές 
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έφεραν, χάριν στους συνδικαλιστές ήρθαν δύο συλλογικές συμβάσεις, μία του ’17 

και μία του ’18 που τι αναφέρουν μέσα; Ένα κάρο ειδικότητες πήραν και το 

ανθυγιεινό περαιτέρω, ένα κάρο ειδικότητες πήραν και το εξαμισάωρο. Αυτά είναι 

από διεκδικήσεις των αρμόδιων οργάνων των συνδικαλιστών. Άρα, δεν μπορεί να 

τα ισοπεδώνουμε όλα. 

Το λέω για να μπορούμε να απαντάμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Όπως γνωρίζετε 

όλοι, πέρυσι και πρόπερσι έγιναν ομηρικές μάχες για τους παρατασιούχους που 

παρέμεναν της καθαριότητας που παρέμεναν δύο χρόνια παρέμειναν με τρεις 

συλλογικές συμβάσεις συνέχεια οκτάμηνες. Αυτά πώς κερδήθηκαν; Κερδήθηκαν 

γιατί βγήκαμε στον δρόμο. Δεν κερδήθηκαν αλλιώς. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα 

όποιος θέλει άλλος να συμπληρώσει, να τοποθετήσει, ό,τι θέλει, μπορεί. Έχει τον 

λόγο. Κανένας; Ωραία.  

Λύεται η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλό σας μεσημέρι.  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


