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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31.01.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση 
στεφάνου στην επικήδεια τελετή της μητέρας του Παναγιώτη Παυλάκου. 

ΘΕΜΑ 2ο:. Συζήτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμπαράσταση και στήριξη των 
εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω για την απόφαση της Δημοτικής 
Αρχής για τη μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο :Ενημέρωση Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   
 

ΘΕΜΑ 2Ο :Ενημέρωση Δ.Σ. για την πανελλαδική Στάση εργασίας την Τετάρτη 
23/01/2019 και παράσταση της ομοσπονδίας στον ΑΣΕΠ.   
Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   

 
ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  
 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 
 
ΘΕΜΑ 4Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση 

στεφάνου στο ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμην του Αντιπλ. Παν. Βλαχάκου 
την Κυριακή 27/1/2019.   
Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   

 
ΘΕΜΑ 5Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του λογιστή του 

Συλλόγου για τον μήνα Δεκέμβριο.  
Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 6Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ . 
Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 7Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση ενός ακόμα τέκνου και 

την πίστωση του ανάλογου ποσού. 
Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κω/νος 

 
ΘΕΜΑ 8Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ετήσιας 

χοροεσπερίδας την Τσικνοπέμπτη 28/02/2019. 

 

 



 

4 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:50 στα γραφεία του 

Συλλόγου μας, έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. 

Παρόντες είμαστε: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης Ιωάννης, 

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

Καπετανάκος Ιωάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, είναι απών, είναι στο 

νοσοκομείο, τώρα έφυγε, πετάχτηκε στο νοσοκομείο μου είπαν από πάνω, 

Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, πέθανε η μητέρα του, δεν θα 

έρθει σήμερα,, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, 

παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Άρα, έχουμε απαρτία. Βαίνουμε προς συζήτηση τα θέματα που έχετε λάβει, καθώς 

έχουμε και κάποια Προ Ημερησίας. 

Έχουν βγει τα Προ Ημερήσιας; Έχουμε κάποια θέματα που είναι Εκτός Ημερήσιας. 

Αυτό με το στεφάνι που είναι, θα το συζητήσουμε, είναι μαζί με το άλλο στεφάνι που 

καταθέσαμε για του Παυλάκου, βάλαμε και αυτό το έκτακτο γεγονός που είναι για 

της μητέρας του κα Παυλάκου και του Βλαχάκου που έχουμε καταθέσει. 

Έχουμε μία συζήτηση, ξεκινάμε από το θέμα 3 της Εκτός Ημερήσιας. 

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμπαράσταση και στήριξη των 

εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για 

τη μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι εισηγητής εγώ. Θέλω να σας γνωρίσω ότι στον Δήμο Αιγάλεω οι 

συνάδελφοί μας κέρδισαν τον 13ο, κάποιοι συνάδελφοί μας, αορίστου χρόνου, όπως 

όλοι γνωρίζουμε, γιατί γίνονται πιο γρήγορα τα δικαστήρια, κερδίσαν με απόφαση 

δικαστηρίου τον 13ο και τον 14ο μισθό. Όμως η Δημοτική Αρχή του κ. Μπίρμπα 

σήμερα περνάει, θα περάσει, είναι μάλλον πρόθυμη να περάσει με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου για να ασκήσει έφεση κατά αυτών. Και έτσι έχουμε βγάλει 

ένα ψήφισμα συμπαράστασης προς τους συναδέλφους μας του Δήμου Αιγάλεω, ότι, 

θα σας το διαβάσω τι λέει: «Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά εκφράζει τη 

στήριξη και τη συμπαράσταση στους συναδέλφους εργαζόμενους του Δήμου 

Αιγάλεω που όπως όλοι μας διεκδικούν και αυτοί την καταβολή των επιδομάτων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των προηγούμενων ετών. Πληροφορούμαστε με 

λύπη ότι παρόλο που η δικαστική απόφαση από το δικαστήριο ήταν θετική, η 
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Δημοτική Αρχή του Δήμου Αιγάλεω με επικεφαλής τον δήμαρχο Δημήτρη Μπίρμπα 

που αντί να είναι αρωγός στην οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που έχουν 

πνιγεί τόσα χρόνια με τα μνημόνια διατηρεί αντεργατική και αυταρχική πολιτική 

επιλέγοντας να εναντιωθεί στην πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει τους 

εργαζόμενους, εξαντλώντας χωρίς να είναι απαραίτητο όλα τα ένδικα μέσα, 

καταθέτοντας έφεση με σκοπό να καθυστερήσει την πληρωμή των εργαζομένων ή 

ελπίζοντας να αλλάξει την πρωτόδικη απόφαση. Η διεκδίκηση των δώρων από 

όλους τους εργαζομένους του δήμου μας είναι δίκαια και μας βρίσκει όλους τους 

εργαζόμενους στους δήμους αλληλέγγυους στην προσπάθεια ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση και συνηγορώντας από 

ορισμένους δημάρχους που στηρίζουν και επιβραβεύουν αυτήν την πολιτική 

λιτότητας.  

Σκοπός όλων είναι η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να επανέλθουν στην κανονική 

τους μορφή στη μισθοδοσία των εργαζομένων τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και 

αδείας και να σταματήσει η αντιπαλότητα και η απαξίωσή τους. Δηλώνουμε 

ξεκάθαρα ότι είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας στηρίζοντας το δίκαιο 

αίτημά τους». 

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε άπαντες. Κάτι άλλο. Αυτό το κάνω... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και τα δύο το πρόσωπο. Δεν έχεις κερδίσει τίποτα χωρίς να έχεις 

κάνει και κάτι.  

 

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο θέμα 2 που είναι το σοβαρό. Τον λόγο έχει η κα 

Αργυροπούλου. Που εισήχθη το θέμα από την κα Αργυροπούλου. Και μετά τον λόγο 

θα τον πάρω και εγώ. Ακούμε την κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το θέμα που έχει προκύψει είναι με τις τραπεζοκόμους και με 

τους βοηθούς μαγείρους, που δεν έχουν μπει στη συλλογική σύμβαση εργασίας που 

ψηφίστηκε πριν, η τελευταία δηλαδή απόφαση της συλλογικής σύμβασης που ήταν 

τον Νοέμβρη. Οι συναδέλφισσες, επειδή κάνουν αλλότρια καθήκοντα, οι 

τραπεζοκόμες, δηλαδή κάνουν, υπάρχουν συναδέλφισσες οι οποίες δουλεύουν ως 

μαγείρισσες, υπάρχουν συναδέλφισσες που δουλεύουν ως καθαρίστριες, ή 

υπάρχουν τραπεζοκόμοι όπου υπάρχει έλλειψη. Όλο το ωράριο. Μιλάμε για ένα, 
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δύο χρόνια, τρία χρόνια που δουλεύουν. Και υπάρχουν και άλλες που όταν υπάρχει 

έλλειψη σε κάποιο σταθμό για μία βδομάδα, για τρεις μέρες, για δύο βδομάδες, τις 

θέλουν ή για καθαρίστριες ή για μαγείρισσες. Και είναι και οι βοηθοί μάγειροι οι 

οποίοι ενώ οι μάγειροι παίρνουν, και οι συμβασιούχοι και οι μόνιμοι το εξαμισάωρο, 

οι βοηθοί μάγειροι δεν το παίρνουν. 

Προτείνω εγώ, τώρα να κάνουμε μία συζήτηση όπως είχαμε κάνει... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και είναι και οι βοηθοί μάγειροι, ενώ οι μόνιμοι μάγειροι και οι 

συμβασιούχοι το παίρνουν, οι βοηθοί μάγειροι δεν το παίρνουν. Είχαμε κάνει μία 

συνάντηση με την κα Ζηλάκου και της το είχαμε πει. Και της είχαμε προτείνει αυτοί 

που δεν... μία βεβαίωση ότι κάνουν αυτά τα καθήκοντα να τους δώσουμε και σε 

αυτές τις κοπέλες το εξαμισάωρο. Για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των 

σταθμών και να μην υπάρχουν και παράπονα.  

Τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε, να κάνουμε μία συνάντηση με την 

Ζηλάκου ή με τον δήμαρχο και να της πούμε ότι με πολιτική βούληση και των δύο να 

δώσει στα κορίτσια το εξαμισάωρο σε συναδέλφους. Γιατί εντάξει, είναι αδικία να 

κάνουν χρέη μαγείρισσας ή χρέη καθαρίστριας και να μην το παίρνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσες, Βούλα; Θα λυθεί με την κα Ζηλάκου. Κοιτάξτε, αυτές... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βούλα, μισό λεπτό. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...προβλήματα, άμα το δικαιούνται οι άνθρωποι, μπορούν να τα 

παίρνουν. Το αν θα δημιουργηθούν προβλήματα, ας βρουν και αυτοί τη λύση. Δεν 

είμαστε εμείς... εμείς είμαστε να βρούμε λύση για τους συναδέλφους. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Προβλήματα δεν έχουν δημιουργηθεί. Το ζήτημα να 

δημιουργηθούν ας προσλάβει προσωπικό. Και κάποια στιγμή να δούμε και για τα 

παιδιά που είναι τα οκτάμηνα μήπως μπορούν με ασφαλιστικά μέτρα, γιατί είδες, 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο ΕΣΠΑ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι του ΕΣΠΑ, τα οκτάμηνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό λέω, μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι του ΕΣΠΑ, του ΑΣΕΠ τα 8μηνα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

τώρα δεν θυμάμαι σε ποιον άλλον δήμο, κέρδισαν τα ασφαλιστικά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για τους .βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γενικά τα 8μηνα ήταν, όχι μόνο για τους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς. Και του ΟΑΕΔ κέρδισε ένας στην Πάτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σου είπα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι και για τα παιδιά 

αυτά εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάτε, να πιάσουμε ένα-ένα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα 

πάει μία αντιπροσωπεία μετά από εδώ θα κλείσουμε ένα ραντεβού με την κα 

Ζηλάκου, πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί όπως είπε και η Βούλα με βεβαιώσεις των 

προϊσταμένων, των τέτοιων, αφού όντως κάνουν. Τώρα, σε αυτούς θα δημιουργηθεί 

πρόβλημα με ποιους, πιστεύω εγώ; Αυτοί που δουλεύουν μόνο για μία βδομάδα, 

αυτοί που δουλεύουν για μισή βδομάδα, γιατί δεν μπορούν να παίρνουν, πώς θα το 

πάρουν; Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Όταν όμως ο άλλος είναι συνέχεια και κάνει 

αυτό το αντικείμενο δουλειάς του, δεν γίνεται. Είναι αυτές οι στρεβλώσεις που 

υπάρχουν στις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί, τι να πούμε. Ενώ είναι ένα κάρο 

ειδικότητες κόβουν και ράβουν, βάζουν 10 περισσότερες στη μία, μετά δεν ισχύει 

στην άλλη το μονίμων, μετά τρέχουν για να μπουν στο μονίμων και γίνονται εδώ. 

Δηλαδή παίρνει ο μάγειρας, δεν παίρνει ο βοηθός μάγειρας. Δηλαδή θα τρελαθούμε. 

Μα πιο πολλά κάνει ο βοηθός μάγειρα παρά ο μάγειρας.  Εντάξει, αυτές είναι οι 

στρεβλώσεις που υπάρχουν. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα δεν δώσει λύση, το επόμενο είναι να πάμε στον δήμαρχο. Μετά 

από εκεί και πέρα ξεφωνίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ξεφωνίζουμε. Δεν 

κάνουμε τίποτα άλλο.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ τους είπα και το άλλο, ότι μεθαύριο, λέω, έχουμε τη στάση 

εργασίας που αφορά και εσάς. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι γιατί λέω δεν μπορεί 

να... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ... έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα έρθω να σου συμπαρασταθώ. Αλλά θα πρέπει να 

κινητοποιηθείς και εσύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα αν το καταλάβουν αυτό εδώ μέσα, θα έχει αλλάξει το επίπεδο. 

Οπότε, το μέτρο που πήρε η ... ποιο είναι; Είναι να κάνουμε την κα Ζηλάκου αν δεν 



 

8 
 

βρούμε στον δήμαρχο, μετά από εκεί και πέρα παίρνουμε μία στάση εργασίας για 

τους βρεφονηπιακούς και πάει... μόνο έτσι μπορεί να διεκδικήσουμε, αλλιώς δεν 

γίνεται τίποτα. Με τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Ή μην μας πει, λέει, ο δήμαρχος. 

Και τι και αν μας πει; Ο καθένας είναι τη δουλειά του, αυτός κάνει τη δουλειά του και 

εμείς εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν είμαστε έτσι εδώ. 

Μπράβο, ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Συνεχίζουμε.  

Άρα, κλείνουμε, είπαμε, μετά το πέρας αυτό εδώ πέρα, θα κοιτάξουμε σήμερα αν 

προλάβουμε, αλλιώς αύριο.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγώ θα κοιτάξω τότε, Βούλα, άκου, εγώ θα κοιτάξω να 

κλείσουμε με την κα Ζηλάκου Τρίτη, Τετάρτη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ναι, Τετάρτη είναι η στάση εργασίας. Τρίτη. Την Τρίτη. Ωραία, 

εντάξει.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...και την Τετάρτη αν μας πουν όχι να κατέβουν στη στάση. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση στεφάνου 

στην επικήδεια τελετή της μητέρας του Παναγιώτη Παυλάκου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα το 1ο Εκτός Ημερήσιας. Συζήτηση και έγκριση γενόμενης 

δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση στεφάνου στην επικήδεια τελετή της μητέρας του 

Παναγιώτη Παυλάκου που είναι και μέλος του Δ.Σ.. Αυτό καταθέτει ο Σύλλογος 

όπως όλοι γνωρίζετε. Στεφάνια στα μέλη των οικογενειών των μελών μας. Έτσι και 

του κ. Παυλάκου. Θα κατατεθεί ένα στεφάνι που αξίζει 60,00€. Είμαστε σύμφωνοι;  

Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Πληροφορήθηκα, όχι αργά, για να είμαι και ειλικρινής, 

για μία συνάδελφο που έγινε η κηδεία της την Δευτέρα, την Κιτάκου Σταυρούλα, 

στην Αγία... ήταν καθαρίστρια σχολικών κτιρίων. Το οποίο το ξέχασα εγώ, το ξέχασα 

μέσα στη φούρια μου που έτρεχα και ούτε καταθέσαμε στεφάνι, αλλά ούτε πήγαμε 

και σαν σύλλογος. Και αυτό δυστυχώς, σας το λέω, δυστυχώς... πολύ μικρή, 40 

τόσο ήταν.  

 



 

9 
 

Πάμε στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω για 

την άψογη στάση της κα Αργυροπούλου και της ΔΑΣ-ΟΤΑ, ένα μεγάλο μέρος της... 

τότε όταν διαφωνείς κάπου, δεν πάει να πει, διαφωνείς, θέση της ήταν, λογική και 

σεβαστή και δημοκρατική. Ένα μέρος του κάνουμε πάλι γνωστό της τροποποίησης 

είναι από εργασία της Βούλας και ενός μέλους μας, του κ. Στεφάνου, είναι 

αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., πιστεύω ότι με αυτό που άνοιξε το καταστατικό 

μας θα κερδίσει ο σύλλογος κατά πολύ και έτσι θα πιέσουμε και τους άλλους 

συλλόγους για να έρθουμε σε συνένωση. Όλα τα χαρτιά τα νόμιμα έχουν κατατεθεί 

στον κ. Σαπουντζάκη και έχει κινήσει τη διαδικασία για να περάσουν και από τα 

Διοικητική Πρωτοδικεία. Αυτό ήθελα να σας κάνω την ενημέρωση. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την πανελλαδική Στάση εργασίας την Τετάρτη 

23/01/2019 και παράσταση της ομοσπονδίας στον ΑΣΕΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήδη το έχει πει η κα Αργυροπούλου. Έχουμε στάση εργασίας που 

κήρυξε η ΑΔΕΔΔΥ αυτή τη φορά η οποία θα είναι από τις έντεκα η ώρα μέχρι τη 

λήξη. Θα εκπροσωπήσουμε τον σύλλογο, έχουμε και πανό έτοιμο, δεν χρειάζεται να 

φτιάξουμε, από παλιότερα. Είναι για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Από ό,τι 

καταλαβαίνετε ειδικά ο κλάδος της Αυτοδιοίκησης, έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος 

στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό  γίνεται για να προλάβουμε την Επιτροπή, παιδιά. 

Η Επιτροπή αποφασίζει τον Μάρτιο. Θα μου πείτε ξέρουμε ποια είναι; Δεν ξέρουμε. 

Αλλά... Επιτροπή έχει βγει, έχει οριστεί και έχει δουλέψει περίπου έναν χρόνο, η 

Επιτροπή. Επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει ένα κάρο ειδικότητες στα 

εξαμισάωρα, έχει κάνει δουλίτσα, εγώ πιστεύω ότι όρισαν μία Επιτροπή για να πέσει 

και το ψαλίδι. Έτσι πιστεύω εγώ. Άρα, εμείς, τι πρέπει να κάνουμε; Αυτές τις 

κινητοποιήσεις για να προλάβουμε... όχι να προλάβουμε να αντιδράσουμε, θα 

αντιδράσουμε, αλλά να προλάβουμε το χειρότερο κακό, να μην είναι το μέγιστο, να 

είναι όσο το λιγότερο κακό.  
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Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι η αναπληρώτρια γραμματέας κα Κοντογιάννη. Σας 

δίνω εδώ. Όλοι αυτοί είναι από άλλους συλλόγους, ορισμένου χρόνου. Τον λόγο έχει 

η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Την αίτησή του να εγγραφεί στον σύλλογό μας, την αίτησή της, 

μάλλον, ζητάει η Μαμουργιώργη Καλλιόπη του Κυριάκου, από τον Σύλλογο 

«Λεωνίδα». Βρεφονηπιακοί σταθμοί ιδιωτικού δικαίου ΕΣΠΑ, γράφει εδώ. 

Παρασκευά Σωτηρία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 18ος σταθμός, Βαλογιάννη Ιωάννα, 

βρεφονηπιακοί, 18ος Βρεφονηπιακός, Σαμοθρακίτης Χαράλαμπος, βρεφονηπιακός 

σταθμός πάλι 18ος, Γιαννακοπούλου Μυρσίνη, βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ, 

18ος και αυτό. Κοτσιανίδης, Βιτάλη Αλεξάνδρου, Ερμουπόλεως, βρεφονηπιακός 

σταθμός, και αυτό 18ος, Τσιρεμέ Μαρία, 18ος βρεφονηπιακός. Διεύθυνση και αυτό 

παιδικών σταθμών, η Δημουλέα Λουίζα του Ανδρέα, Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών, 

18ος. 

Μποράβσκα Ιβόνα Γιολάντα, και 18ος βρεφονηπιακός σταθμός, Βλάχου Ευαγγελία, 

Δραγάτση 12 φύλακας, κοινωφελή εργασία, Κοσμά Μαρία, περισυλλογή 

απορριμμάτων, ασφαλιστικά, από Διεύθυνση Καθαριότητας, Μόκου Ευφροσύνη, 

καθαριότητα με ασφαλιστικά, από τον Σύλλογο «Λεωνίδα» έρχεται, Δαμβέργης 

Χρήστος, από τον 2ο Τομέα Καθαριότητας, ασφαλιστικά, Παλούκης Παντελής, 

Φαληρέως 5, Διεύθυνση Καθαριότητας, σύμβαση 8μηνο. Δέκα Αικατερίνη, Καλλέργη 

142, δημόσιας υγείας, ορισμένου χρόνου. Αντωνοπούλου Αντιγόνη, Καλλέργη 142, 

εργασία μάλλον ξενώνας, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, δημόσιας υγείας, και 

πολιτικών ισότητας, Ντάλτα Αναστασία του Ιωάννη, δημόσιας υγείας, πολιτικών 

ισότητας. Παππά Αποστολόπαπα Παρασκευή, βρεφονηπιακοί σταθμοί ορισμένου 

χρόνου. Αρχόντη Γλυκερία, δημόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, πολιτικω΄ν 

ισότητας-ξενώνας, ορισμένου χρόνου. Ραγκούσης Καπούτσος, τι λέει εδώ, τώρα, 

Καπούτιος; Του Αναστασίου, Ραγκούσης Αναστάσιος Ιάκωβος, Διεύθυνση Υγείας. 

Χαβιαρά Σοφία του Κωνσταντίνου, δημόσιας υγείας, πολιτικών, Τμήμα Πολιτικών 

Ισότητας.  
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Δραγώνα Γεωργία, Ακτή Θεμιστοκλέους, 126, εδώ πρέπει να είναι βρεφονηπιακός, 

μάλλον. Πρώιος Μάρκος, καθαριότητα, αποκομιδή, Φαρδή Δήμητρα, Αδελφών 144, 

Διεύθυνση Καθαριότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται; Εγκρίνονται ομόφωνα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε επίσκεψη χθες στα ΚΕΠ συνάδελφος ζήτησε και αυτή να 

εγγραφεί. Θέλει να έρθει στον χορό, οπότε στο επόμενο να γράψουμε και αυτήν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει, ανοιχτά είμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσαν και οι εγγραφές. Τον λόγο έχει ο κ. Καλογερόγιαννης.  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα 8μηνα που έχουν πει τώρα κάτι καθαρίστριες και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πάντα γράφονται, τα πάντα, και ο απέξω που περνάει γράφεται. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την κατάθεση στεφάνου 

στο ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμην του Αντιπλ. Παν. Βλαχάκου την Κυριακή 

27/1/2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η δαπάνη 50,00€ το στεφάνι. Το κατέθεσε ο κ. Καλογερόγιαννης 

ο Αντιπρόεδρός μας. Μας εκπροσώπησε. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του λογιστή του Συλλόγου 

για τον μήνα Δεκέμβριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας του συλλόγου μας, κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Καλημέρα και από μένα. Ζητούν έγκριση το να πληρωθεί ο λογιστής 

ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στον σύλλογο και διαχειρίζεται τα λογιστικά. Είναι ο 

τελευταίος μήνας συνεργασίας όπως έχουμε αποφασίσει, θα πάμε σε καινούρια 

συνεργασία πιο οικονομική για το καινούριο έτος, απομένει η πληρωμή του μήνα 

Δεκεμβρίου και ζητάω την έγκριση για να πληρωθεί ένα ποσό γύρω στα 90,00€ που 

μας κόστιζε τον μήνα ο λογιστής που συνεργαζόμασταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα; εγκρίνεται ομόφωνα.  
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6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα τρίμηνο, θα μας πει τους μήνες ο κ. Φερεντίνος, ο ταμίας του 

συλλόγου μας. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητάμε την έγκριση για την πάγια υποχρέωση την οποία έχουμε να 

καταβάλλουμε τη συνδρομή στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το ποσό είναι 1.044,00€ και 

αντιστοιχεί στις συνδρομές των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Γενάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και Ιανουαρίου του ’19. Εντάξει; Είναι 1.044,00€. Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βράβευση ενός ακόμα τέκνου και 

την πίστωση του ανάλογου ποσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας έχει φέρει ακόμα δικαιολογητικά. Θα μας τα φέρει και θα τα 

βάλουμε. Κάτσε να τα δούμε. Όπως όλοι θυμάστε... 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη γενική συνέλευση που κάναμε δεν βραβεύσαμε, παραλείψαμε, 

τώρα που να... είπε ότι είχε φέρει, δεν γίνεται να τα είχε φέρει, γιατί δεν υπήρχαν στα 

δικαιολογητικά, ή μπορεί, εντάξει, για να το λέμε... ωραία, που δεν πειράζει, γίνεται 

εκ των υστέρων, το παιδί που θα βραβευτεί είναι Μπλαζάκη Παρασκευή, και 

συνάδελφός μας είναι η Παλιμετάκη Ελένη. Θα λάβει το ποσό των 100,00€, το 

αγαλματάκι, και την έπαινο που πήραν όλα τα παιδιά. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται 

ομόφωνα. Και καλή πρόεδρο, όπως λέει.  
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8ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ετήσιας 

χοροεσπερίδας την Τσικνοπέμπτη 28/02/2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έχω φάει, θα ακούσω τώρα γνώμες, επειδή έχω φάει κάμποσα 

από τον χρόνο μου, και που έχω γυρίσει, θα σας πω τώρα λιγάκι. Εγώ είμαι της 

άποψης, επειδή έχω συζητήσει πολλές φορές με τους εργαζόμενους εδώ, θέλουν να 

έχουν, για να δηλώσουν περισσότεροι συμμετοχή, μία πρόσβαση σε ένα μαγαζί σε 

ένα κέντρο που θα κλείσουμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή, μεζεδοπωλείο, 

το οποίο να βρίσκεται κοντά και να υπάρχει χώρος στο parking. 

Ταυτόχρονα όμως εμείς ψάχνουμε να βρούμε και κάτι που να μην είναι πολύ 

ακριβό. Έτσι επειδή πέρυσι δηλώσαν, πέρυσι πρώτα απ’ όλα δεν υπήρχε 

συμμετοχή, δεν βάλαμε τα 5,00€ για να πάρουμε τα 5,00€ που έχουμε δηλώσει, 

γιατί πέρυσι είχαν δηλώσει άτομα 270, και τα 48 δεν είχαν έρθει. Τα 48 όμως ο 

σύλλογος τα πλήρωσε. Και έτσι τι είπαμε; Για να τους δεσμεύσουμε τους 

συναδέλφους βάλτε μία εικονική τα 5,00€. Αυτό είναι. Δεν το κάναμε για τίποτα 

άλλο, για να τους δεσμεύσουμε, γιατί ήταν πολύ άσχημο, ήταν ένα ποσό τότε, ήταν, 

γιατί πέρυσι είχαμε πληρώσει το άτομο 19,5€ το οποίο, γιατί είχαμε βάλει και 

γουρουνοπούλα μέσα για να τσικνίσουμε, που ήταν έξτρα και πήγε 19,5€. Άμα θα το 

βάλετε χοντρικά ένα 20άρικο επί 40, ήταν 8 κατοστάρικα. Συν τον ΦΠΑ, γιατί 

πληρώνουμε, μας κόβει τιμολόγιο ο άνθρωπος και πρέπει να του πληρώσει και τον 

ΦΠΑ.. Βάλτε πόσο είναι. Ήταν τεράστιο ποσό. Δηλαδή θα μπορούσες, θα γίνει, 

πάντοτε γίνεται, μετά το πέρας, δυόμισι η ώρα ξεκινάει. Όσο πάει. Ναι, όσο πάει, 

πέντε, έξι, εφτά. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Σας πληροφορώ και ήταν σε 

ένα πάρα, πάρα πολύ όμορφο χώρο. 

Τώρα, πάμε. Έχουν ακουστεί διάφορες, εμείς θέλουμε να είναι ένα μαγαζί να 

μπορούν να παρκάρουν οι συνάδελφοι, ένα πολύ ωραίο μαγαζί, να είναι ωραίο 

μαγαζί και να είναι κοντά στο πρώτο. Εγώ έχω κάτι προσφορές, τα οποία τις έχω 

μέσα, το οποίο είναι ένα στην Πειραιώς που έχει και ζωντανή μουσική. Δεν είναι 

απεριόριστο το αλκοόλ και τα τέτοια. Σου λέει αν θέλεις είναι 5,00€ το άτομο. 

Ξεκινάμε από εκεί, από 12,00€ το άτομο, με κάτι είδη, αν θα πας στο κάτω που είναι 

αυτά που μας φέρνει η άλλη και δίπλα, πηγαίνουμε στα 14, χωρίς απεριόριστο 

αλκοόλ. 
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Μετά υπάρχει, είπαν κάποιοι συνάδελφοι, για την «Κοκκινιώτισα». Η «Κοκκινιώτισα» 

είναι στη Νίκαια. Δεν μας ενδιαφέρει για τη Νίκαια. Είπαν για το «Τζάκι». Με το 

«Τζάκι» δεν θα έρθουν οι μισοί εργαζόμενοι, γιατί είναι στο Ν. Φάληρο από πίσω.  

Τώρα πάμε, πάμε εδώ στα Πειραιώτικα. Τα Πειραιώτικα είναι τρία. Είναι ένα στον 

Άγιο Διονύση που είναι μικρό, που πηγαίνει ο Σύλλογος και κάνει, της κα Τζιώτη, 

που χωράει, του κ. Λεοτσάκου που χωράει περίπου 100 άτομα, και είναι τα άλλα 

δύο από πάνω, Παπαστράτου, τα άλλα δύο από πάνω, το 1910 που κάναμε εμείς, 

που χωράει περίπου 200 άτομα, και ο απέναντι που χωράει 240 άτομα. Δεν έχει 

καθόλου καλές τιμές, έχει ίδιες τιμές με τον άλλον. Τις ίδιες ακριβώς τιμές έχει. 

Εγώ έχω κλείσει και τα δύο, να είστε σίγουροι. Έχω κλείσει και το «Αβάκειο» και το 

«1910» για 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, σε ποιο θα πάμε, θα το αποφασίσουμε. Το ένα 

μας έχει κάνει 19,00€, το άλλο μας θα μας στείλει προσφορά.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα απεριόριστα είναι τα ποτά είναι απεριόριστα. Δεν έχει κάνει τον 

ΦΠΑ, το ΦΠΑ είναι ξεχωριστό πάντοτε. Είναι και τα δύο ακριβώς ίδια τιμή. Τώρα 

είμαστε σε μία διαπραγμάτευση μήπως πιέσουμε να κατεβάσουν ένα ευρώ ένας 

από τους δύο. Και παίζει, αν δηλαδή μας δηλώσουν πέρυσι όπως ήταν 240, το 

«Αβάκειο» σας πληροφορώ θα είναι πάτα με να σε πατώ να ανεβούμε στο βουνό. 

Το άλλο είναι πολύ πιο μεγάλο. 

Το άλλο, όμως, έχει την ιδιαιτερότητα και είναι πιο ακριβό γιατί δεν έχει κουζίνα 

αυτό. Αυτό συνεργάζεται μάλλον, όχι μάλλον, συνεργάζεται με catering. Τα φαγητά 

του είναι πολύ ζεστά, αλλά τα φέρνει. Άρα, και κερδίζει το catering και κερδίζει. 

Καταλάβατε; Αυτά είχα να σας πω. Σας θέτω τους προβληματισμούς. Τώρα σας 

ακούω όλους τους υπόλοιπους.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το «Αβάκειο» τι περιλαμβάνει που είναι τώρα η τιμή. Έχει δύο 

σαλάτες, ανά 4 άτομα, δηλαδή το τραπέζι που κάθεσαι είναι ή 8 ή 10 άτομα που το 

είδα, άρα είναι δύο σαλάτες, η μία η ντομάτα αυτή η κλασική η ελληνική με τη φέτα, 

ελαιόλαδο και έχει την άλλη σπανάκι, ρόκα, σταφίδα, ρόδια, ανθότυρο και σος 

μπαλσάμικο. 

Πάμε τώρα στα ορεκτικά. 8 άτομα, ανά 4 άτομα είναι. Ορεκτικά, σπετσοφάι, 

κοντοσούβλι, πατάτες τηγανητές, τυρόπιτα. Αυτά είναι τα ορεκτικά. Και το κυρίως 

πιάτο του έχει βυζαντινό, είναι χοιρινό με καραμελωμένα κρεμμύδια, πατάτες 
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φούρνου και ρύζι με λαχανικά. Μετά είναι το άλλο χοιρινή μπριζόλα με πατάτες 

φούρνου και ρύζι με λαχανικά. Μπιφτέκι με πατάτες φούρνου και ρύζι λαχανικά. 

Κοτόπουλο με γλυκόξινη με πατάτες φούρνου και ρύζι και λαχανικά. Και έχει και 

επιδόρπιο, λουκουμάδες με μερέντα ή μέλι, και φρούτα εποχής. Τα ποτά είναι 

απεριόριστα, αναψυκτικά και ποτά είναι απεριόριστα. Αυτό είναι το «Αβάκειο». 

19,00€ μας το δίνει το «Αβάκειο». 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλωσόρισμα με Σανγκριά, και τέτοιο, fruit punch, έχει 4 εποχές 

λάχανο, καρότο και πράσινη σαλάτα, μία σαλάτα έχει, πράσινη σαλάτα με ανάμικτα 

λαχανικά, που είναι τέτοιο, για 4 άτομα, έχει ποικιλία κρεατικών τα οποία είναι στα 

ορεκτικά ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτεκάκια, φιλετάκια κοτόπουλο, χοιρινό μπριζολάκι, 

λουκάνικο σχάρας που είχαμε βάλει και γουρουνόπουλο. Αυτά είναι όλα, ορεκτικά 

και κυρίως πιάτο. Πατατούλες τηγανητές, τζατζίκι, μουστάρδα και κέτσαπ, και 

επιδόρπιο λουκουμάδες με μέλι. Αυτά. Εγκρίνεται να πραγματοποιηθεί ομόφωνα.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


