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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.03.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1
Ο: Συζήτηση ∆.Σ. για την µη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 29/2018 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.  

        Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

Θέµα 2
Ο: Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για τα έξοδα του κυλικείου. 

     Εισηγητής : Φερεντίνος Κων/νος   

Θέµα 3
Ο :  Αποδοχή ή µη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΙΚΕ»  για  

     έκπτωση 15% για αγορές από µέλη του Συλλόγου Εργαζοµένων Πειραιά.  

               Εισηγητής : Καπετανάκος Ιωάννης   
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
Ο
 :Ενηµέρωση και έγκριση ∆.Σ. για την προσφορά µισθοδοσίας της 

Eurobank για τα µέλη µας και µεταφορά του λογαριασµού του Συλλόγου 

µας στην ως άνω τράπεζα.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   

ΘΕΜΑ 2
Ο
 :Ενηµέρωση και έγκριση ∆.Σ. για την συµµετοχή µας στο 

πανδηµοσιουπαλληλικό συλλαλητήριο την Πέµπτη στις 14/3/2019.  

Εισηγητής : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα   

ΘΕΜΑ 3
ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 4
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την µεταφορά του Air 

Condition που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΘΕΜΑ 5
Ο
 : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την µεταφορά σε νέα 

εταιρεία και πληρωµή της τηλεφωνικής γραµµής του Συλλόγου 210 - 

4172079.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

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

τιµολογίων της Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα, 13/03/2019 και µέρα Τετάρτη, ώρα 13:15µ.µ. στα γραφεία του 

συλλόγου µας βάσει του Άρθρου 30§2Α σας έχουµε καλέσει για τη µηνιαία 

συνεδρίαση όπως ορίζει το καταστατικό του συλλόγου µας.  

Έχουµε τρία θέµατα Εκτός Ηµερήσιας.  

Παρουσίες: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών, 

Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

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

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, απών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, παρούσα,  και Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως έλεγα και πριν, έχουµε 3 θέµατα Ε.Η.∆.: 

 

1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Συζήτηση και ενηµέρωση του ∆.Σ. για την µη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 

29/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό εγκρίνεται να συζητηθεί; Να σας ενηµερώσω τι έγινε.   

 

2
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συζητιέται και αυτό; 

 

3
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Αποδοχή ή µη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΙΚΕ»  για 

έκπτωση 15
% για αγορές από µέλη του Συλλόγου Εργαζοµένων Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει ο κ. Καπετανάκος που είναι υπεύθυνος των δηµοσίων σχέσεων 

µία προσφορά προς τον σύλλογό µας για τα µέλη του συλλόγου µας. Συζητιέται και 

αυτό; Συζητιέται. 
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1
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Συζήτηση και ενηµέρωση του ∆.Σ. για την µη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 

29/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο θέµα 1ο. Την Παρασκευή, 8 του µήνα, είχε η Οικονοµική 

Επιτροπή στο θέµα 8ο, δεν τα έχω βγάλει τώρα αυτά, ήρθα αργά. Το διαβάσατε; 

Μπράβο. Συζητιόταν, έπρεπε να πάρει απόφαση η Οικονοµική Υπηρεσία ή να 

ασκήσει έφεση ή να µην ασκήσει έφεση. Έχει βγει µία απόφαση από το Πρωτοδικείο 

Πειραιά το οποίο αφορά 12 σχολικούς φύλακες, το έχουν κερδίσει, είναι η πρώτη 

απόφασή µας αυτή, µε δικηγόρο την κα Ρήγα. Αυτή έχει γίνει το 2013 και βγήκε αυτή 

η απόφαση που είναι θετική. Ήταν θετική και έπρεπε να παρθεί απόφαση ή να 

ασκήσει έφεση ή να µην ασκήσει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πάνω σε ποιο θέµα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στα δώρα, ναι, σωστά, Μήτσο, αφορούσε τον 13ο, δηλαδή δώρο 

Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδοµα αδείας, για τα δύο έτη που είναι. Είναι 

περίπου 2.000,00€ και κάτι στον κάθε υπάλληλο. Εγώ όλον αυτόν τον καιρό όπως 

σας είχα πει και άλλες φορές, τους έχω κάνει διεργασίες και µε την πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής, την κα Χαρβαλάκου και µε τον δήµαρχο. Ο δήµαρχος µετά 

από τη γενική συνέλευση που κάναµε και την κοπή της πίτας µας έλεγε ότι είναι 

θετικός, αν λάβω τα χρήµατα, εγώ έλεγα να πάµε βήµα-βήµα, δηλαδή, γιατί δεν θα 

σκάσουν όλες µαζί οι αποφάσεις να δώσουν τα λεφτά, να πάµε βήµα-βήµα, εκείνος 

έλεγε τα δικά του, τα οποία συνέχιζε και έλεγε σε όλους τους συλλόγους.  

Είχα έρθει, όµως, σε επαφή, µε πολλούς συµβούλους που ήταν, που είναι µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και µε άλλες παρατάξεις. Όπως και η κα Μελά που 

ήταν στη συζήτηση. Έτσι το λοιπόν είµαστε σχεδόν έτοιµοι. Χωρίς τη σύµφωνη 

γνώµη του δηµάρχου. Είναι σύµφωνος να... τέτοιο, αλλά δεν ξέραµε τι θα έλεγε και 

τι δεν θα έλεγε. Έτσι, παρευρέθηκα εγώ την Παρασκευή εκεί πάνω, τους ανέλυσα 

όλα αυτά που έπρεπε να τους αναλύσω, το τι γινόταν, το τι δεν γίνεται και ότι είναι 

σιγά-σιγά σταδιακά και ότι οι εργαζόµενοι δεν θέλουµε έντοκα τα λεφτά, δεν θέλουµε 

το σπίτι µας να το κλείσουµε, είµαστε υπέρ του σπιτιού µας, δεν θέλουµε έντοκα, 

θέλουµε να πάρουµε αυτό, και αν γίνεται, να το πάρουµε και µε δόσεις, δηλαδή σε 

δύο δόσεις, σε τρεις δόσεις. Το µέγιστο. Και έτσι συµφωνήσαµε µε όλους επάνω και 

είναι προς τιµήν τους όλοι οι σύµβουλοι, πέρασε οµόφωνα από την Οικονοµική 

Υπηρεσία, να µην ασκήσουν έφεση. 
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Μετέπειτα ποια βήµατα γίνονται. Βγαίνει πίστωση, εγκρίνεται η πίστωση και σε ένα 

διάστηµα χρονικό πηγαίνουν τα λεφτά των εργαζοµένων βάσει της µισθοδοσίας 

τους. 

Έτσι, λοιπόν, είναι µία αρχή αυτή και για τις µετέπειτα. Πιστεύω ότι δεν γίνεται αφού 

πήρε απόφαση γι’ αυτήν, να µας πει µετά από πέντε µήνες, έξι, γιατί εκκρεµεί µία 

απόφαση δική µας, εκκρεµεί από τον Μάιο του 2018 εκκρεµεί µια πάλη αορίστου 

χρόνου είναι. 

Αυτά είχα να σας ενηµερώσω. Ήταν πάντως προς τιµήν όλων που ήταν, ήταν όλοι 

θετικοί, έτσι και αλλιώς έχει παρθεί και απόφαση από το ∆.Σ. ότι είναι θετικοί να 

δουν οι εργαζόµενοι πώς είναι δυνατόν να πάρουν τα λεφτά τους. Έτσι γενική ήταν 

η απόφαση του ∆.Σ.. Αλλά πλέον το κάναµε συγκεκριµένο.  

Αυτό ήθελα να σας πω για την ενηµέρωση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τα πάρουν αυτοί οι συνάδελφοι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, στο χρονικό διάστηµα που το επιτρέπει. Ναι, βεβαίως, αφού 

πάρθηκε απόφαση. 

Πηγαίνουµε τώρα στο 2ο θέµα: 

 

2
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι εισηγητής ο κ. Φερεντίνος, ο ταµίας του συλλόγου. Τον λόγο έχει 

ο κ. Φερεντίνος. Είναι το µηνιαίο. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ναι, τα έξοδα του κυλικείου τον µήνα ο οποίος πέρασε έως 08/03, 

ήρθε στο ποσό των 91,50,00€. Ζητώ την έγκριση για την πληρωµή του ποσού 

αυτού.  

Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

3
ο
 Θέµα ΕΗ∆ 

Αποδοχή ή µη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΙΚΕ»  για 

έκπτωση 15
% για αγορές από µέλη του Συλλόγου Εργαζοµένων Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µία προσφορά που µας έχουν κάνει. 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι έναν µήνα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι, είναι, Κώστα. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσφορά, θέµα 3ο, µία προσφορά από ένα µαγαζί ενδυµάτων. Που 

µας κάνει µία προσφορά προς τα µέλη των εργαζόµενων. Τον λόγο έχει ο κ. 

Καπετανάκος που έχει φέρει την προσφορά. Γιάννη, τον λόγο. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Τι να πω, παιδιά, ένα χαρτί µας έδωσαν και λέει ότι «Με την 

επιστολή αυτή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η εταιρεία µας Ίων Ενδύµατα 

...» ακριβώς εδώ απέναντι από την Ιωαννίδειο, καλό κατάστηµα είναι, «...στην οποία 

ανήκουν τα καταστήµατα ένδυσης Gant και Brands επί της Σωτήρος προσφέρει στα 

µέλη του συλλόγου σας έκπτωση 15%. Εξαιρούνται τα αγαθά που βρίσκονται ήδη 

σε προσφορά και περίοδο εκπτώσεων».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λογικό. Εντάξει;  

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Εντάξει. Φαντάζοµαι, όµως, ότι πρέπει τα µέλη να έχουν και την 

κάρτα τους για να µπορούν να πηγαίνουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αυτό θα δούµε τώρα πώς θα το κάνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να κάνουµε και µία ανακοίνωση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, να ξέρεις αυτό λειτουργεί. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Με την κάρτα του συλλόγου να πηγαίνουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να φτιαχτεί κάρτα, να αγοράσουµε κάρτες. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έχουµε κάρτες. Οι κάρτες παρουσιών. Έχουµε κάρτες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχεις εσύ. ∆εν έχουν όλοι. 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Αυτό λέω, ότι θα πρέπει τα µέλη να έχουν όλοι την κάρτα τους.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται η προσφορά; Εγκρίνεται. 
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1
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και έγκριση ∆.Σ. για την προσφορά µισθοδοσίας της Eurobank 

για τα µέλη µας και µεταφορά του λογαριασµού του Συλλόγου µας στην ως 

άνω τράπεζα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχα µία συνάντηση µε στελέχη της Eurobank µε τον περιφερειακό 

διευθυντή που βρίσκεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου δίπλα στον «Κωτσόβολο» εδώ 

δίπλα µας. Έχουν κάνει µία προσφορά µε αυτά τα προνόµια. Μέσα σε αυτά τα 

προνόµια —δεν θέλω να σας τα αναφέρω, να τα ρίξετε εκεί, να µην τα λέµε,— δίνει 

όποιος φέρει τη µισθοδοσία του δίνει πρώτα απ’ όλα ένα ... και πολύ µεγάλο που 

αφήνεις τα λεφτά σου µέσα για να τοκίζονται. ∆εύτερον, σου δίνει 50,00€ επιστροφή 

και άµα θα πας µέχρι τέλη Ιουνίου άλλες 5.000,00€, σου δίνει άλλα 50,00€. Σου δίνει 

ένα... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εδώ λέει ένα είκοσι-πέντε για ποσά έως χίλια, για ποσά από χίλια έως.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συν 10. Συν 10. ένα τριάντα-πέντε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι ,ναι, συν 10.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μικτά φαντάζοµαι όλα αυτά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά όποιος θέλει, ρωτάει. Κοιτάτε, αυτή η προσφορά, θα σας πω 

κάτι, είναι πολύ καλύτερη από την Πειραιώς. Στην Πειραιώς.... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τίποτα δεν έχουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. ∆εύτερον... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι λέτε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ; ∆εύτερον, στις συναλλαγές που κάνουµε, το e-banking που 

κάνω εγώ µε την Τράπεζα Πειραιώς είναι το ελάχιστο 50 λεπτά και φτάνει µέχρι 3, 4, 

και 5.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: 6,00€ έχω στείλει εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 6,00€. Εδώ είναι δωρεάν και ή ένα ευρώ. ∆ηλαδή αυτά άµα βάλετε τον 

χρόνο, είναι λεφτουδάκια. Μετά, έχεις πιστωτική κάρτα, εάν είσαι καθαρός µπορείς 

να βγάλεις, εάν είσαι καθαρός, εγώ δεν µπορώ να βγάλω, µε ετήσια συνδροµή 

µηδενική. Οι άλλες κάρτες είναι 30,00€ τον χρόνο. Τέλος πάντων. Και έχει και ένα 
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προσωπικό δάνειο που µπορεί να δώσουν, πάλι σε αυτούς που είναι καθαροί, µε 

πολύ καλό επιτόκιο.  

Με λίγα λόγια, είναι µία προσφορά καλή, όποιος θέλει, µπορεί να πηγαίνει. Είναι και 

το πιστωτικό, µπορείς να κάνεις µεταφορά υπολοίπου από... εγώ έχω γραφτεί, έχω 

κάνει, αλλά δεν έχω τα προνόµια αυτά που έχουν. Και µπορεί να κάνεις και 

µεταφορά πιστωτικής κάτι άλλο µόνο µε 6,9 που δεν υπάρχει. Όλες οι άλλες 

τράπεζες έχουν 9.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν τα έχω δει αυτά, αλλά τέλος πάντων. Κλείσαµε µία... ναι, βεβαίως, 

για εσάς τα έχω φέρει. Κοιτάτε τώρα το άλλο. Εµένα πάντοτε έχω µάθει, ναι, να το 

κάνουµε αυτό, εδώ ο σύλλογος τι θα κερδίσει; Και µου λέει τι θέλετε να κερδίσουµε; 

Του λέω θέλουµε κοµπιούτερ. Περιµένετε να σας πω, τι κερδίσαµε. Ένα-ένα. Γιατί 

όλα για να τα κερδίσεις πρέπει να είναι επί τη εµφανίσει. Περίµενε. Αυτή τη στιγµή 

έχουµε κερδίσει 4 κοµπιούτερ, ναι, πρέπει να πάµε όλοι, ακούτε, έχουµε κερδίσει 4 

κοµπιούτερ, τα οποία βρίσκονται η εταιρεία που µας τα δίνει που είναι 

αποθηκευτικός χώρος, στο Μενίδι, πρέπει να πάει κάποιος στο Μενίδι να παραλάβει 

4 κοµπιούτερ, µεταχειρισµένα, βεβαίως, από τις άλλες τράπεζες που κλείνουν, τα 

οποία έχουν η οθόνη τους είναι 15άρα, δεν υπάρχει ούτε 16, ούτε 17. 15άρα µου 

είπε TFT. Τι είναι το TFT; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, δεν µας ενδιαφέρουν οι οθόνες, τόσο, όσο µας ενδιαφέρει ο 

πύργος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Τα οποία όµως δεν έχουν µέσα ούτε λειτουργικό σύστηµα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: εντάξει, δεν µας ενδιαφέρει αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε αυτό; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βάζουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Αυτά τα έχουµε ήδη κερδίσει ο σύλλογος, κάποιος πρέπει να 

πάει να τα παραλάβει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, να τα πάρει κάποιος, θα κάνουµε µία κλήρωση. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆ηλαδή µεταφέραµε τον λογαριασµό εκεί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, πρέπει να πάρουµε απόφαση. Πώς θα τα µεταφέρουµε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μπράβο. Άρα πώς τα κερδίσαµε ήδη; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με τη συµφωνία αυτή που κάναµε. Το πρώτο είναι. Εγώ του είπα ότι 

από εδώ και πέρα θέλουµε να έχουµε και άλλα κοµπιούτερ, θα θέλουµε κανένα, 

πώς το λένε αυτό που το σαρώνεις, σαρωτές, εγώ γιατί τα δήλωσα αυτά; ∆όξα σοι ο 

Θεός ο σύλλογος τώρα αυτή τη στιγµή από µηχανολογικό εξοπλισµό είναι φουλ. Να 

τα κληρώνουµε και να τα παίρνουν οι εργαζόµενοι. Να τα κάνουµε τι; Να τα 

πάρουµε τα 4 να τα... άρα, αυτά, και είναι ένα θέµα που δεν το έχετε γράψει, όχι, 

έχουµε πάρει απόφαση, θα κληρωθούν αυτά, ναι, εντάξει. Να κάνουµε µία 

ενηµέρωση µόνο. Άρα, αυτά που µπορούµε να κερδίσουµε είναι µηχανολογικός 

εξοπλισµός. 

Το άλλο το πολύ µεγάλο που κλείσαµε και δεν το ξέρει κανένας σας, θα σας το πω 

τώρα να το µάθετε όλοι, είναι ότι κάθε 100 άτοµα που θα πηγαίνουν και ανοίγουν 

στην τράπεζα µισθοδοσίας ο σύλλογος θα παίρνει χορηγία από τη Eurobank 

1.000,00€ κατευθείαν στο ταµείο του συλλόγου. Αλλά αυτό, δυστυχώς, δυστυχώς, 

το ξαναλέω, ισχύει αυτό µέχρι τέλη Μαρτίου αυτό το προγραµµατάκι. Άρα, θα 

πρέπει να βάλουµε λίγο τα δυνατά µας και µε την τελευταία που έκανα χθες το 

µεσηµέρι µου είπε επειδή βλέπω λίγο δύσκολο, έχουν πάει καµία 15αριά γιατί τους 

έχω γυρίσει στην καθαριότητα, επειδή είναι λίγο δύσκολο και µε 70, 60 άτοµα θα τα 

πάρετε τα πρώτα χίλια ευρώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μετά θα σου ζητήσει 120. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας πάρουµε πρώτα... πρώτα δεν παίρναµε τίποτα. Πρώτα δεν κέρδιζε 

τίποτα ο δήµος. Εδώ έχουµε πάρει 4 κοµπιούτερ και παλεύουµε να πάρουµε και το 

χιλιάρικο που δεν κερδίζαµε τίποτα. ∆ηλαδή γι’ αυτά µας χαλάει;  

Και το δεύτερο, µας ζήτησε να πάµε τον λογαριασµό του συλλόγου εκεί πέρα και 

είναι λογικό να τον πάµε, γιατί δεν κερδίζουµε κιόλας. Ένας λογαριασµός έχει µείνει, 

ο µισθός. 

Σας ενηµέρωση. Θέλω την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να πάει ο 

λογαριασµός του συλλόγου εκεί πέρα. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

2
ο
 Θέµα Η∆ 

Ενηµέρωση και έγκριση ∆.Σ. για την συµµετοχή µας στο 

πανδηµοσιουπαλληλικό συλλαλητήριο την Πέµπτη στις 14/3/2019. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής η κα Αργυροπούλου Σταυρούλα. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε όλα τα έξοδα που βάζετε, δεν βάζετε να πάµε και στο Lidl να 

παίρνουµε κανά κιλό νερά να έχουµε να πίνουµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάλι νερό θέλεις; Μια φορά ήρθες στον σύλλογο, θες και νερό;  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε, Βούλα.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αρχές του Φλεβάρη του 2019 πάνω από 140 συνδικαλιστικές 

οργανώσεις από όλη την Ελλάδα έκαναν µία εκδήλωση όπου εκεί αποφασίστηκε 

ένα συλλαλητήριο στη Βουλή για το θέµα της απαγόρευσης της άρσης κάθε 

συνταγµατικής απαγόρευσης για την µονιµοποίηση των συµβασιούχων. Το πρώτο 

συλλαλητήριο έγινε στις 12 Φλεβάρη και αύριο εκεί συµµετείχαν όπως είπα 

παραπάνω 140 συνδικαλιστικές οργανώσεις, 10 οµοσπονδίες, 127 σωµατεία, 7 

νοµαρχιακά τµήµατα της Α∆Ε∆Υ, 5 επιτροπές αγώνα συµβασιούχων. 

Από τους ΟΤΑ, από τα νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, υπουργεία, δασαρχεία, 

γενικά από όλη την Ελλάδα. Τώρα, αύριο έχει 12:30 η ώρα στην Πλ. Κλαυθµώνος 

πάλι συλλαλητήριο γιατί αυτή τη βδοµάδα συζητιέται στη Βουλή η αναθεώρηση του 

Συντάγµατος, οπότε είναι µια ευκαιρία εκεί να µπει και αυτή η άρση της 

απαγόρευσης για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων. Ξέρουµε όλοι και το ζούµε 

καθηµερινά ότι οι υπάλληλοι οι µόνιµοι δεν φτάνουν στις δουλειές µας, ούτε και το 

θέµα των συµβασιούχων, να περιµένουµε τα 8µηνα, να περιµένουµε τα 5µηνα, 

κ.λπ., ότι δεν είναι σωστό και δεν λύνεται το πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού 

στις δουλειές µας. 

Εδώ ευθύνες έχουν όλες και οι προηγούµενες κυβερνήσεις που µέχρι τώρα είχαν 

τους εργαζόµενους όµηρους κάτω από τις ελαστικές συµβάσεις εργασίας, και όταν 

στις 12 του Φλεβάρη αυτή η επιτροπή των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατέθεσε 

στη Βουλή υπόµνηµα που ζητάει την άρση της απαγόρευσης της µονιµοποίησης 

των συµβασιούχων όλα τα κόµµατα ΣΥΡΙΖΑ, Ν.∆., ΚΙΝΑΛ, ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ 

ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ενώ όταν ήταν Αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση ψήφιζαν ότι 

θέλουµε τους συµβασιούχους και να µονιµοποιηθούν, τότε στις 12 Φλεβάρη 

ψήφισαν κατά και µάλιστα από τους 65 βουλευτές που ψήφισαν, µάλλον, συγνώµη, 

από τους βουλευτές που ψήφισαν κατά, οι 65 ήταν πρώην συνδικαλιστές δηµόσιοι 

υπάλληλοι, οι 44 ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, οι 11 από τη Ν.∆. και 10 από το ΚΙΝΑΛ. 
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Αύριο, λοιπόν, είναι αυτό το συλλαλητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας, θα σας το 

διαβάσω λίγο γρήγορα, είναι ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρεια Αττικής, ο 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’ Βάθµιας Εκπαίδευσης «Ο Σωκράτης» η Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Συλλόγου Εργαζοµένων Υπουργείου Γεωργίας, Οργανισµών 

Κοινωνικής Πολιτικής, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’ βάθµιας Εκπαίδευσης 

«Σεφέρης», Οµοσπονδία Συλλόγων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Ελλάδας, 

Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Σωµατείο Εργαζοµένων 

«Θριάσειου» Νοσοκοµείου Σωµατείο Εργαζοµένων στον ∆ήµο Ηλιούπολης, 

Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου Κορυδαλλού, Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, Σωµατείο 

Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνητών ∆ήµου Πειραιά, Σωµατείο των Μονίµων 

και Αορίστου Χρόνου του ∆ήµου Πειραιά. Τι άλλο να πω; Υπαλλήλων Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, Ιθάκης, Ικαρίας, Έβρου, Ζακύνθου, Χίου, Ρεθύµνου. Για να µην 

τα διαβάζω τώρα όλα. Είναι εδώ πέρα όλη αυτή η σελίδα από σωµατεία. Και ζητάµε 

εδώ ως ∆ΑΣ να πάρει απόφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να συµµετέχουµε και εµείς 

αύριο σε αυτήν την κινητοποίηση µε µία στάση εργασίας 12:00-15:00. Το συνδικάτο 

των ΟΤΑ έχει κηρύξει αυτή τη στάση. Μας καλύπτει όλους, είµαστε, δεν είµαστε 

γραµµένοι σε αυτό. Και να πάρουµε και απόφαση και εµείς σαν ∆.Σ. να 

συµµετέχουµε και να δούµε πώς µπορούµε τώρα, δηλαδή, στο τέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου να ενηµερώσουµε όλους τους συναδέλφους και πρωτίστως 

τους συµβασιούχους και να βάλουµε και κάποιο πουλµανάκι για να ανέβουµε πάνω 

στην Κλαυθµώνος. Είναι 12:30 η ώρα. Ερωτήσεις; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ύο λεπτά. Τα έχω ακούσει όλα. Ακούτε, ένα παράξενο που 

συµβαίνει, πρώτα απ’ όλα τα περισσότερα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά τα είχαµε ξανασυζητήσει, αυτό το είχα ξαναβάλει εγώ, αν 

θες να πεις αυτό. Το θέµα αυτό στις 12 του Φλεβάρη το είχα ξαναπεί τότε, είχαµε 

κάνει ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το είχα πει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Ακούτε, ένα περίεργο θέµα. Πρώτα απ’ όλα εµείς 

ανήκουµε σε µία Β’ Βάθµια Οµοσπονδία η οποία είναι λεγόµενη ΠΟΕ-ΟΤΑ η οποία 

διοικείται από όλες τις παρατάξεις και γενικός γραµµατέας της παράταξης είναι ο 

Πετρόπουλος ο οποίος ηγείται της ∆ΑΣ-ΟΤΑ στο β’ βάθµιο όργανο. Όλα αυτά εδώ 

που είπε η Βούλα, όλα αυτά που ανέφερε, είναι της ∆ΑΣ-ΟΤΑ, σωµατεία α’ βάθµια, 

νοµαρχιακά τµήµατα της Α∆Ε∆Υ ελεγχόµενα από το συνδικάτο του ΟΤΑ και από το 

ΠΑΜΕ. Εµείς είµαστε, δεν γίνεται, δεν νοείται συνδικαλιστικό όργανο, ό,τι λογής να 



 

14 

 

είναι, να µην είµαστε υπέρ των προσλήψεων και της µόνιµης δουλειάς. Όµως µου 

κάνει µία φοβερή εντύπωση κάθε φορά ότι όταν κάνει η οµοσπονδία µας κάτι, εµείς 

έχουµε αύριο µία σύσκεψη που είναι µείζον το γεγονός στο «Novotel» το οποίο είναι 

καλεσµένο όλο το ∆.Σ., θα έρθεις, Γιάννη, αύριο, το οποίο είναι στις εννιάµισι η ώρα. 

Και τι αφορά αυτό; Αφορά τις Οικονοµικές Υπηρεσίες που είναι τα προβλήµατα που 

έχουν γίνει µε την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Πλέον δεν υπάρχει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, η πάρεδρος η λεγόµενη που τα έλεγχε και έτσι όλο αυτό το 

µπαλάκι, το γνωρίζει ο κ. Καραµολέγκος, έχει φύγει ο κ. Καραµολέγκος, πέφτουν 

στον διευθυντή και στους ανάλογους προϊσταµένους. Και όπως καταλαβαίνετε 

κανένας διευθυντής δεν µπορεί να πάρει ούτε την πρωτοβουλία, γιατί φοβάται ότι 

άµα θα µπει έλεγχος, θα του τα καταλογίσουν και έχει δηµιουργηθεί ένα µείζον θέµα. 

εµείς τι ζητάµε; να µην πάµε στο τι ζητάµε. Μου δηµιουργεί ένα πολύ µεγάλο 

ερώτηµα ότι κάθε τι που κάνει η οµοσπονδία, αµέσως γίνεται την ίδια µέρα µε άλλη 

ώρα για να καπελώσουν την προσπάθεια. 

Το προηγούµενο που είχε κάνει η οµοσπονδία το είχε κάνει πάλι στο «Novotel» για 

τα ΜΑΠ. Το ίδιο έκαναν τα ελεγχόµενα των συνδικάτων ΟΤΑ και µε το ΠΑΜΕ στο 

Περιστέρι της ίδιας µέρας το απόγευµα. Εγώ το ξαναλέω, εγώ θα ψηφίσω υπέρ, 

τώρα όποιος θέλει να λάβει, θα πάει να λάβει. Εγώ θα είµαι στην οµοσπονδία που 

ανήκει το σωµατείο, ο σύλλογος αυτός.  

Αλλά θα πρέπει, για µένα ήταν λογικό να το περάσουν µέσα από την οµοσπονδία, 

αυτό που λέει καλύπτει όλους, δεν στέκει στον νόµο. Καλύπτει όσοι ανήκουν σε 

αυτήν την β’ βάθµια οργάνωση. Εµείς δεν ανήκουµε σε αυτήν την β’ βάθµια, αλλά 

δεν θέλω να σταθώ αυτό, θα πάρει απόφαση εδώ ο σύλλογος να στηρίξει, να κάνει 

στάση εργασίας. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να σέβονται οι του ΠΑΜΕ και το 

συνδικάτο του ΟΤΑ, αυτή εδώ έχει γίνει εδώ και µιάµιση βδοµάδα έχει γίνει γνωστό, 

δύο βδοµάδες έχει κυκλοφορήσει. Και να µην γίνονται την ίδια ώρα.  Εγώ αυτό 

ήθελα να πω.  

Εγώ είµαι υπέρ να γίνει στάση εργασίας που λέει η Βούλα, στις 12:00 έως τη λήξη 

του ωραρίου πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι; Και θα πρέπει να συντονίζονται, γιατί 

καµία, ούτε οµοσπονδία, ούτε συνδικαλιστικό όργανο δεν µπορεί να είναι κατά των 

εργαζόµενων που τι ζητάνε; Ζητάνε µία σταθερή δουλειά και να µπορούν να 

επιζήσουν και να επιβιώσουν έτσι όπως είναι τα πράγµατα σήµερα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί να µιλήσει η κα Αργυροπούλου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο η κα Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί εδώ και τρεις 

βδοµάδες για τη συγκεκριµένη µέρα, την αυριανή, όπου κουβεντιάζεται στη Βουλή 

το επίµαχο νοµοσχέδιο για τη συνταγµατική αναθεώρηση του Άρθρου 3. Οπότε 

έπρεπε φυσιολογικά να γίνει αύριο, δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά άλλη µέρα. Και 

από την άλλη µεριά της οµοσπονδίας και ξέρεις ότι συµµετέχουµε και ενεργά 

µάλιστα σε όλες τις κινητοποιήσεις της οµοσπονδίας, είναι στις εννιάµισι το πρωί, 

δεν έχει καµία σχέση το εννιάµισι µε το δωδεκάµισι. Εµείς αυτό που θέλουµε είναι να 

κατέβουν όσο περισσότεροι εργαζόµενοι είναι. Στις εννιάµισι η ώρα είναι και τα 

διοικητικά συµβούλια. Εκεί πέρα όποιος θέλει και σαν παράταξη πάντα 

κατεβαίνουµε όπως ήµασταν και για τα ΜΑΠ. Άλλο ότι έγινε το απόγευµα η άλλη. 

∆εν έχει καµία σχέση αυτό το πράγµα. 

Και αν κάτσω και διαβάσω όλα αυτά, όλα τα σωµατεία, τα 140 τα σωµατεία του 

∆ήµου Πειραιά τα δύο σωµατεία που πηγαίνουν, συµµετέχουν στην πρωτοβουλία 

αυτή είναι του ΠΑΜΕ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ συµµετέχουν οι πάντες. Οι πάντες; Τι; Να σου πω; Τι να 

σου πω; Περίµενε να σου πω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα από την αρχή ότι δεν είµαστε κατά και πρέπει να πάµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σωµατείο Εργαζοµένων Π. Φαλήρου. Είναι του ΠΑΜΕ; 

Θεσπρωτίας είναι του ΠΑΜΕ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σε ακούσω, ένα λεπτό. Το πρώτο που έχουµε να κάνουµε... ναι, 

Θεσπρωτίας είναι του ΠΑΜΕ. Όχι, του ΠΑΜΕ δεν είναι Θεσπρωτίας, είναι του 

ΣΥΡΙΖΑ. Πάµε τώρα, λιγάκι, άκου λίγο. Το πρώτο που έχουµε να κάνουµε είναι να 

πάρουµε απόφαση... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τι άλλο; Καστοριάς είναι του ΠΑΜΕ; Καλλιθέας είναι του ΠΑΜΕ; 

Μην το βάζουµε έτσι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε λιγάκι, το πρώτο που έχουµε να κάνουµε, να πάρουµε, είναι 

να πάρουµε απόφαση... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Απόφαση για συµµετοχή στο συλλαλητήριο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τη συµµετοχή και στάση εργασίας από τις δώδεκα που µας δίνει το 

δικαίωµα ο νόµος. Στάση εργασίας. ∆εν έχουµε πρόβληµα. Εργασίας από τις 

11:30... 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆ώδεκα µε τρεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ώδεκα µε τρεις. Είµαστε σύµφωνοι να γίνει στάση εργασίας όσοι 

θέλουν να συµµετέχουν, φυσικά; Είµαστε σύµφωνοι; Είµαστε σύµφωνοι, οµόφωνα.  

Τώρα, τα άλλα τα είπαµε. Να µην µπαίνουµε τώρα στη διαδικασία ποιο είναι και 

ποιο δεν είναι. Καταλαβαίνει ο καθένας. 

 

3
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγήτρια η αναπληρωτής γραµµατέας του συλλόγου µας, κα 

Κοντογιάννη ∆ικαία. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνονται οι εγγραφές νέων µελών; Εγκρίνονται οµόφωνα. 

 

4
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την µεταφορά του Air 

Condition που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το είχαµε συζητήσει την προηγούµενη φορά, απλά δεν είχε παρθεί 

απόφαση επίσηµη από το ∆.Σ.. Η δαπάνη έχει γίνει. Παρακαλώ να την εγκρίνετε. Το 

συνολικό ποσό 124,00€ η συνολική δαπάνη. Με τον Φ.Π.Α., η τελική δαπάνη. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το πήρατε από εκεί και το πήγατε εκεί µέσα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ, να το. Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

5
ο
 Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για την µεταφορά σε νέα 

εταιρεία και πληρωµή της τηλεφωνικής γραµµής του Συλλόγου 210 - 4172079. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για τη µεταφορά της τηλεφωνικής γραµµής στην 

εταιρεία HRS Mobile η οποία είναι σαφώς πιο οικονοµική από την προηγούµενη 

που χρησιµοποιούσαµε της κοσµοτε. Το πάγιο θα ανέρχεται περίπου γύρω στα 

18,00€-20,00€ το µήνα. Είναι σαφώς πιο οικονοµικό. Και ζητώ την έγκριση για τη 



 

17 

 

µεταφορά και την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου, αξίας 32,90,00€ που 

πραγµατοποιήθηκε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Πληρώναµε 60,00€, τώρα θα µας έρχεται περίπου στο 40,00€ το 

δίµηνο. Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

6
ο
 Θέµα Η∆ 

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

τιµολογίων της Clever Media, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για να πληρωθούν δύο τιµολόγια τα οποία µας 

έστειλαν από την Clever Media και αφορά τις αποµαγνητοφωνήσεις των 

συνεδριάσεων που πραγµατοποίησε το ∆.Σ.. Η πρώτη είναι στις 31/01/2019, αξίας 

34,31,00€, η δεύτερη είναι αποµαγνητοφώνηση στις 20/02/2019, αξίας 32,97,00€. 

Ζητώ την έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνεται οµόφωνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελειώνει η συνεδρίαση. Επιφυλασσόµεθα µόνο το καινούριο που µας 

έχει έρθει αυτό για την αξιολόγηση. Θα σας σταλεί µε e-mail και αν θα χρειαστεί, θα 

ενηµερωθούν και οι συνάδελφοι, αν θα χρειαστεί, είναι αναρτέο, από ό,τι βλέπω και 

εξαιρετικά επείγον. Από το υπουργείο είναι.   

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 


