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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10.01.2018   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης τόσο της ανανέωσης του χώρου της 
φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας σε Virtual Server με νέα χωρητικότητα 
10 GB (διπλάσια χωρητικότητα) με ετήσια τεχνική υποστήριξη όσο και 
της ανανέωσης για δύο χρόνια της καταχώρησης του Domain Νame της 
ιστοσελίδας μας, συνολικού ποσού 1.073,60 Ευρώ.   

 
ΘΕΜΑ 2ο:  Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με 

αφορμή την γιορτή της Τσικνοπέμπτης (8/2/2018) για τα μέλη του 
Συλλόγου μας. 
 

ΘΕΜΑ 3ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποχή από τα υπερωριακά 

καθήκοντα των εργαζομένων μελών μας στην Διεύθυνση Καθαριότητας 

για 13 & 4-01-2018 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  
Εισηγητής : Γραμματέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 
 

ΘΕΜΑ 2: Ενημέρωση και έγκριση για την ημερομηνία διεξαγωγής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 
 

ΘΕΜΑ 3: Ενημέρωση  και έγκριση για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης για τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας.  
Εισηγητής : Γραμματέας Κούβαρης Γεώργιος  

 
ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση και έγκριση για την ανάληψη επιπλέον χρημάτων για τα 

ημερήσια έξοδα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των  
αντιπροσώπων της  ΠΟΕ- ΟΤΑ.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 5: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά 8 τάμπλετ που θα 

κληρωθούν στα μέλη του Συλλόγου μας στην πρωτοχρονιάτικη πίτα.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 6: Ενημέρωση και έγκριση για την αγορά toner από την εταιρεία Copie 

leader.  
Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος   
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ΘΕΜΑ 7: Ενημέρωση και έγκριση για την εξόφληση του τιμολογίου αγοράς του 
εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια – φάκελοι – αφίσες) για την διεξαγωγή των 
εκλογών για την ανάδειξη των  αντιπροσώπων της  ΠΟΕ- ΟΤΑ.  
Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 
 

ΘΕΜΑ 8: Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή ενός μέλους του Συλλόγου μας, 
που εργάστηκε 2 ημέρες στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων 
της   ΠΟΕ – ΟΤΑ.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 
 

ΘΕΜΑ 9: Ενημέρωση και έγκριση  για την παραγγελία  πρωτοχρονιάτικης πίτας για 
800 άτομα.   
Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 
 

ΘΕΜΑ 10: Συζήτηση και λήψη απόφασης για προκήρυξη απεργίας όταν η 
κυβέρνηση φέρνει το πολυνομοσχέδιο-σκούπα για ψήφιση στη Βουλή 

 
ΘΕΜΑ 11: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά φωτογραφικής μηχανής για     

το Σύλλογο.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 12: Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote της 

τηλεφωνικής γραμμής 210 - 4172079. 
Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 

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

Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων.  
Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 
 

ΘΕΜΑ 14: Ενημέρωση και έγκριση για την κατάθεση δύο στεφανιών στις  

νεκρώσιμες ακολουθίες μελών του Συλλόγου μας. 

ΘΕΜΑ 15: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά SMS μηνυμάτων για 

αποστολή προς τα μέλη του συλλόγου μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 10/01/2018 και μέρα Τετάρτη, ώρα 11:30μ.μ. στα γραφεία 

του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το Άρθρο 30, §1 του Καταστατικού μας, είναι η 

μηνιαία μας συνεδρίαση του Δ.Σ.. 

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

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ .... Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου 

Σταυρούλα, παρούσα, Ζουρδός Κωνσταντίνος, παρών.  

Σήμερα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... είναι η 1η Συνεδρίαση για το 2018. Και 

Κοντογιάννη Δικαία, σωστό, Κοντογιάννη Δικαία, δεν είναι γραμμένη. Ναι. Είναι 

απούσα. Σε λίγο θα προσέλθει.  

Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, και προμηνύεται 

πολύ πιο δύσκολη χρονιά απ’ ό,τι ήταν πέρυσι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, που 

λένε.  

Πριν πάμε στα θέματα της ΗΔ σας έχω φέρει τρία θέματα ΕΗΔ, τα οποία είναι... τα 

έφερα γιατί βγήκαν μετά από την ΗΔ, για να μην στέλνω συνέχεια ορθές 

επαναλήψεις και ορθές. Είναι: 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης τόσο της ανανέωσης του χώρου της 

φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας σε Virtual Server με νέα χωρητικότητα 10 GB 

(διπλάσια χωρητικότητα) με ετήσια τεχνική υποστήριξη όσο και της 

ανανέωσης για δύο χρόνια της καταχώρησης του Domain Νame της 

ιστοσελίδας μας, συνολικού ποσού 1.073,60 Ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, εγκρίνετε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας; Εγκρίνεται. 

Ομόφωνα, εγκρίνεται. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το κόστος αυτού είναι 

1.073,6€ μαζί με τον ΦΠΑ, τον χρόνο είναι, είναι το Domain Name για δύο χρόνια. 

Το άλλο είναι η τεχνική υποστήριξη και είναι πλέον από πέρυσι το διπλάσιο, γιατί 

από ό,τι έχετε δει, και έχουμε πάρει πολλά εύσημα για την ιστοσελίδα μας, πάρα 

πολλά, είναι τόσο πολύ και λεπτομερέστατη και τέτοιο, και έχουμε πάρει από 

παντού. Και να γνωρίζετε κάτι, ότι πάρα πολλά σωματεία και πάρα πολλοί σύλλογοι 

από όλοι την Ελλάδα μας παρακολουθούν και παίρνουν από τα δικά μας, διάφοροι 

σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Το ξαναλέω. Άρα έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και μπράβο στον Παναγιώτη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο στον Παναγιώτη και μπράβο σε αυτόν που τη σκέφτηκε και 

την έστησε και μπράβο σε αυτόν που την έστησε και τους ανθρώπους που έφερε 

και την έστησε αυτός τα οποία έχει πληρωθεί πολύ φτηνά η ιστοσελίδα. Η 

ιστοσελίδα ζητούσαν 4.500,00€, 5.000,00€ και εμείς τη στήσαμε με 1.500,00€. Το 

ποσό είπαμε αυτό είναι 1.073,60€. Εγκρίνεται; Είναι μόνο το Domain Name για δύο 

χρόνια. Όλα τα άλλα είναι ετήσια. Πάλι κάθε χρόνο ετήσιο το φέρνουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μισό λεπτάκι, αυτό τι καλύπτει; Τα χίλια τόσα ευρώ τι καλύπτουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε, είναι ενημέρωση... είπαμε, είναι η φιλοξενία της ιστοσελίδας 

μας σε άλλο μεγάλο server, virtual server με τη διπλάσια χωρητικότητα 10GB, γιατί 

δεν μας χωράει και πέφτει το σύστημα πλέον, και ετήσια τεχνική υποστήριξη όσο και 

το Domain Name για δύο χρόνια. Τα άλλα είναι για ένα χρόνο. Αυτό είναι κάθε δύο 

χρόνια το Domain. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα 1.100,00€ περίπου, πόσα είναι, θα δώσουμε και κάποια άλλα λεφτά 

για δύο χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν κρεμάσει η σελίδα και πάλι την καλύψουμε, γιατί όλα αυτά που 

ανεβάζουμε έχουμε κάνει μέσα σε δύο χρόνια τέσσερις αναβαθμίσεις. Τώρα τη 

διπλάσια, ναι, βέβαια, ανάλογα τι ανεβάζεις κάθε μέρα είναι, Γιώργο μου. Εντάξει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και το σέρβις είναι για δύο χρόνια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα. Ετήσια τεχνική υποστήριξη. Πάντοτε για έναν χρόνο είναι. 

Ετήσια. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 

  

2ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με 

αφορμή την γιορτή της Τσικνοπέμπτης (8/2/2018) για τα μέλη του 

Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το φέρνω τώρα γιατί έχουμε 10 Ιανουαρίου, η Τσικνοπέμπτη είναι 

πλέον 08/02, σε έναν μήνα. 25 κάνουμε την πίτα μας, θα βγει τώρα ανακοίνωση, 

περίμενα να πάρουμε την απόφαση για να το κατοχυρώσουμε. Θα είναι μετά ένα 

θέμα. Και εγώ λέω, προτείνω μάλλον, πρώτα απ’ όλα συμφωνούμε να το 

συζητήσουμε; Συμφωνούμε. 

Πρώτα απ’ όλα πιστεύω, το είχαμε πει και πέρυσι, βάζουμε τα οικονομικά μας, δόξα 

σοι ο Θεός πηγαίνουμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, δεν χρωστάμε πουθενά, σε 
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κανέναν, έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε, δεν έχουμε κλείσει, να βρούμε, δεν 

έχω φέρει καμία πρόταση συγκεκριμένα, θα βρούμε σε αυτό το διάστημα να βρούμε 

έναν χώρο, είμαι υπέρ της άποψης του Αγ. Διονυσίου που είναι μεγάλα εκεί για να 

μπορούν να παρκάρουν όταν θα τελειώσουν από εδώ πέρα και από τους παιδικούς 

σταθμούς για να μπορούν να βρουν να παρκάρουν, να κάνουμε μία γιορτή, η οποία 

τι θα περιλαμβάνει; Ό,τι φάτε, ό,τι πιούμε, δεν θα πω και το υπόλοιπο, και θα τα 

πληρώσει ο σύλλογος. Τώρα πόσοι θα έρθουν; 200 άτομα; 300 άτομα; Τώρα το 

μενού θα δούμε πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: δεν ξέρω πώς λέγονται. Εκεί στον Αγ. Διονύση έχει 5, 6 μεγάλα. Γιατί 

εκεί δεν θα... για μεσημέρι, μετά από εδώ, για μεσημέρι, δεν θα πάμε για βράδυ γιατί 

βράδυ όταν θα πάνε σπίτι τους κανένας δεν θα έρθει. Μόλις θα κλείσουμε να πάμε 

να καθίσουμε εκεί για δύο, τρεις ώρες, όσο θέλει ο καθένας. Θα είναι πληρωμένα και 

μετά από εκεί και πέρα αποχωρούμε. Το οποίο εκεί θα πρέπει να κάνουμε και μία 

λαχειοφόρο αγορά, να κληρώσουμε μία μεγάλη τηλεόραση, να πάρουμε, να 

πάρουμε... τίποτα δεν θα βάλουμε, δωρεάν θα είναι. Την τηλεόραση θα την κάνουμε 

λαχειοφόρο αγορά, όσο θέλει ο... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μόνο για τα μέλη του συλλόγου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο, για τα μέλη του συλλόγου λέμε. Δεν έχει τώρα... αυτά γίνονται, 

τα έχουμε πει, δεν γίνεται να φέρουμε τη θεία μας, τη γυναίκα μας από το σπίτι το 

μεσημέρι. Είναι αναμεταξύ μας, να έρθουμε και πιο κοντά, να γνωριστούμε όλοι. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τη φέρει. Να τη φέρει. Και λέω, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, δεν 

έχουμε μπει στα ονόματα, αυτά θα τα βρούμε μέσα σε αυτόν τον μήνα. Εγώ θέλω να 

πάρουμε μία απόφαση για να την κλείσουμε. Ορχήστρα δική μας δεν θα πάρουμε, 

θα πάρουμε έναν DJ για να τον πληρώνουμε, θα έρθει πιο φτηνά ο DJ. 

Να πάω στο άλλο. Να πάρουμε μία τηλεόραση, και τι λέω άλλο, να κληρώσουμε και 

10 διήμερα, ή 5 διήμερα, ανάλογα τώρα πώς θα μας κλείσουν, και να κληρώσουμε 

και για κάποιους, να πάει με την οικογένειά του ένα διήμερο σε δύο, τρία. Δηλαδή θα 

είναι Καλάβρυτα, θα είναι... αυτά που έχουν πέραση και το χειμώνα, θα είναι Πήλιο; 

Θα είναι Αράχωβα; Ανάλογα τις τιμές, μαζί με τα παιδιά τους. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καταρχήν... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζουρδός τον λόγο. 
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Ως ιδέα δεν είναι άσχημη. Αντιθέτως, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε 

κάποια πράγματα τεχνικής φύσεως, έτσι ώστε, γιατί μαζεύονται πολλά χρήματα, 

δηλαδή άλλο να είναι 100, άλλο να είναι 200, να είναι 500 άτομα, έτσι δεν είναι; Άρα, 

λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα πλαίσιο που να λέει ότι κάποιοι να δηλώσουν μέχρι 

30 Γενάρη και θα είναι αυτοί, για να μπούμε στο μαγαζί πόσα άτομα θα είμαστε. Ναι, 

γιατί είναι διαφορετικό να έχεις 500 επί 10, 5 το άτομο που θα πάει τόσο και να έχεις 

100, διότι μπορείς κάποιος συνάδελφος να πει ναι στην πρόταση και όταν έρθει η 

ώρα του κοστουμιού να πει όπα, παιδιά, είναι πολλά λεφτά, δεν συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό. Πριν πάμε στο πλαίσιο, το ξαναείπα, πρέπει να πάρουμε 

μία απόφαση ότι θα την κάνουμε. Έχουμε 600 μέλη. Αν θα έρθουν τα 200 θα είναι 

ζήτημα, Κώστα μου, λόγω εμπειρίας. Λόγω εμπειρίας, στο λέω. Αν θα έρθουν τα 

200, όχι επιτυχημένη θα είναι, όχι επιτυχημένη θα είναι. Αυτό, επειδή εγώ τα έχω 

υπολογίσει, Κώστα μου, με 300 τέτοια, δόξα σοι ο Θεός, λεφτά υπάρχουν πολλά 

στον σύλλογο. Είμαι σαν τον Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν πολλά. Όχι, έχουμε 

αυτή τη στιγμή μέσα 32.000,00€. Κατάλαβες; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Φέρνουμε το θέμα για τη συζήτηση. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνουμε; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε λίγο. Προσέρχεται στο Δ.Σ. και ο ταμίας του συλλόγου, κ. 

Καραμολέγκος Δημήτριος. Άρα είμαστε 9. ήμαστε 8, τώρα γίναμε 9. Εμάς μας 

ενδιαφέρει, Κωστή, αν συμφωνούμε να γίνει αυτή η εκδήλωση και θα δούμε, τα 

διαδικαστικά, το πώς θα γίνουν θα ενημερωθείτε. Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση 

για να μπορούμε να κινηθούμε για να κλείσουμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, απλά αυτό που περιγράφει … περίπου μπορεί να είναι της τάξης 

των εφτά με οκτώ χιλιάδων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Άντε και δέκα να πάει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχει σημασία, γιατί μπορεί κάποιος όταν… ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ… 

μπορεί να πει συμφωνώ με την ιδέα, αλλά όταν πρέπει να εκταμιεύσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Έχουμε πει, εντάξει, ας πουν την άποψή τους. Έχουμε 

πει ότι αφού γίνεται αυτό το νοικοκύρεμα που έχει γίνει και που γίνεται ότι θα είναι 
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ανταποδοτικά για τα μέλη μας. Να μένουν εδώ στον σύλλογο τα λεφτά να τα κάνεις 

τι; Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν χρωστάμε στις ομοσπονδίες, δεν χρωστάμε σε 

τέτοια που μας φέρνουν, δεν χρωστάμε πουθενά, όπου μπορούμε κάνουμε 

εκδηλώσεις και μεγαλύτερες, κυνηγάμε τον κόσμο να δώσουμε κάτι. Τι άλλο; 

Δηλαδή γιατί να μην κάνεις μία γιορτή για τα μέλη του συλλόγου σου όπως έκανες 

μία γιορτή για τα παιδιά; Συμφωνούμε;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για την ιδέα της εκδήλωσης, ναι.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Επί της αρχής ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Το άλλο είπαμε, για τα τεχνικά θα τα πούμε μετά.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το ξέρω.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ συμφωνώ με την ιδέα, με την πρόταση προέδρου να κάνουμε τη 

γιορτή… ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιορτή Τσικνοπέμπτης, ναι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιορτή της Τσικνοπέμπτης, συνεύρεση όλων των μελών του συλλόγου, 

δεν έχουμε ποτέ… ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ… μία βαθιά προετοιμασία, θα βγουν 

πάλι ανακοινώσεις, να δηλώσουν συμμετοχή οι εργαζόμενοι, να ξέρουμε πάνω-

κάτω σε ποιο επίπεδο θα κινηθούμε στους συμμετέχοντες. Θα μαζευτούν 

προσφορές, πρέπει να μαζευτούν προσφορές, προτάσεις και το θέμα θα επανέλθει 

στο τραπέζι να ξανασυζητηθεί και να πάρουμε την οριστική απόφαση. Τώρα 

πιστεύω ότι ψηφίζουμε την πρόταση για να γίνει μία γιορτή την Τσικνοπέμπτη, σε 

γενικό πλαίσιο. Το γενικό πλαίσιο ψηφίζουμε και εγώ συμφωνώ με αυτήν την 

πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε, συμφωνούμε όλοι, άπαντες; Συμφωνούμε άπαντες. 

Συμφωνείς, κ. Φερεντίνο; Πολύ ωραία.  

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποχή από τα υπερωριακά καθήκοντα 

των εργαζομένων μελών μας στην Διεύθυνση Καθαριότητας για 13 & 14-01-

2018. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για όσα σαββατοκύριακα ακολουθούν μέχρι να πληρωθούν οι 

ώρες υπερωρίας που έχουν δουλέψει για τον μήνα Νοέμβριο. Πρώτα απ’ όλα 

συμφωνείτε να το βάλουμε για συζήτηση; Περίμενε. Εδώ το τελείωσε… μέχρι και 

χθες ήταν τελειωμένο και σήμερα άλλαξε το πρωί και… πολύ ωραία, ποιοι συζητάνε 

να μπει στη συζήτηση; Περίμενε, Καραμολέγκο, θα σε ακούσουμε και σένα. Θα σας 

το εξηγήσω. Ποιοι συζητάνε…για να σας το εξηγήσω. Είμαστε 8. Το θέμα μπαίνει 

για συζήτηση.  

Να σας πω κάτι. Τον μήνα… εφτά, είμαστε εννιά, εφτά είμαστε. Μπαίνει. Όχι, δεν 

είναι… ο κ. Κούβαρης δεν ψήφισε και ο κ. Καραμολέγκος. Ψηφίζεις; Ωραία. Πολύ 

ωραία. Πάμε. Εντάξει, δεν είδα τα χέρια. Πάμε τώρα να σας ενημερώσω. 

Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον κ. Καραμολέγκο ότι δεν έχουν κοπεί 

εντάλματα. Αμέσως έγιναν... πρώτα απ’ όλα αυτές τις ώρες Νοεμβρίου δώσαμε 

πόλεμο για να μπουν και είναι και προς τιμήν του κ. Καραμολέγκου γιατί αυτός το 

έτρεχε, για να μπουν τον Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο για κάμποσα, για μικρά λάθη 

που έγιναν από πολλές μεριές, δεν θέλω να ονοματίσω, τις χάσαμε για λίγες ώρες. 

Δηλαδή εκεί που τελείωνε η προθεσμία, γιατί τον Δεκέμβριο πληρωνόμασταν 22 του 

μήνα, αντί για 27, τέσσερις μέρες νωρίτερα, για 26 απόγευμα που ανοίγει, είχαμε τις 

4 μέρες, είχαμε την καθυστέρηση την αδικαιολόγητη εδώ πάνω, είχαμε τα λάθη που 

έγιναν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, και έτσι τις χάσαμε. Τότε είχαμε πάρει τη 

διαβεβαίωση, μπροστά ήταν και ο κ. Καραμολέγκος, είχαμε πάρει από τον 

διευθυντή, από το Τμήμα Εκκαθάρισης, από οτιδήποτε, ότι θα μπουν στις 10 του 

μήνα, είχαμε κάνει συζητήσεις. Τώρα, τώρα. Επειδή δεν είχαμε όμως προλάβει στις 

10 του μήνα θα έμπαιναν στις 12. Αυτό άλλαξε σήμερα.  

Επειδή, όμως, εγώ δεν είμαι σίγουρος, σας το λέω, ότι θα τις πάρουμε, και 

συνεννόηση με... πήρα την πρωτοβουλία και έκανα συνεννόηση με όλους τους 

άλλους συλλόγους και συμφωνούν άπαντες, και το είπα εγώ ότι σαν μεγάλος 

σύλλογος θα το βάλω θέμα, εγώ προτείνω ότι αν δεν παρθούν, προσέξτε τι λέω, αν 

δεν παρθούν οι ώρες, γιατί δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους, αν 

δεν παρθούν οι ώρες αύριο, να πάρουμε την απόφαση ότι θα απέχουν από τα 

υπερωριακά τους καθήκοντα για τις 13, 14, με την προϋπόθεση ότι θα τα πάρουν. 

Αν τα πάρουν, δεν πρόκειται να γίνει. Σας ακούω τώρα τον καθένα. Στον κ. 

Καραμολέγκο ο λόγος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το αρχείο όπως ξέρετε δεν φεύγει την προηγούμενη μέρα για 

να πληρωθούν την επόμενη. Το αρχείο έχει φύγει από τη Δευτέρα. Για να πω εγώ 
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πως θα πληρωθούν την Πέμπτη, είναι 100% σίγουρο, όχι 99%, 100%. Άρα, το θέμα 

έχει τελειώσει. Δεν ξέρω πώς ενέκυψε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρεις; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Πώς ενέκυψε σήμερα; Ο κ. Καλογερόγιαννης έπαιρνε τηλέφωνο 

από εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο από εκεί και ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ .... μίλησα με 

την κα Γλύκα, της εξήγησα, το θέμα νομίζω έχει λήξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το καταλαβαίνεις το θέμα; να σου πω εγώ ποιο ήταν το θέμα. Εσύ 

δεν με πήρες και μου είπες ότι δεν έχουν βγει τα εντάλματα και δεν θα τα πάρουμε; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Απλώς να με καλύψεις, αυτό σου ζήτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αυτήν την απόφαση σε καλύπτω και πιέζω περισσότερο τα 

πράγματα.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Αυτό, γιατί κάποιοι από εδώ πέρα μέσα θα κινηθούν εναντίον 

μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήτσο μου, με αυτήν εδώ που σου φέρνω τώρα και λέω με την 

προϋπόθεση, δηλαδή τι άλλο, δηλαδή σας το κάνω πολύ λιανά, με την προϋπόθεση 

ότι δεν θα τα πάρουν, απέχουμε από αυτό το πράγμα. και δεν κάνει μόνο ότι σε 

καλύπτει εδώ ο σύλλογος αυτός, έχω βάλει και τους υπόλοιπους 4 να σε καλύψουν. 

Τι άλλο, δηλαδή, θέλεις; Δεν το κατάλαβα αυτό. Ο κ. Κούβαρης τον λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ.κ. συνάδελφοι... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:...καθυστέρηση, δηλαδή πάνω στο Λογιστήριο, κ.λπ.; Από εκεί 

υπάρχει... 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να σας εξηγήσω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σου είπα, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τους ονόμασα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να εξηγήσω εγώ τον λόγο. 9 Δεκεμβρίου, γιατί κάποιοι τα λένε 

όπως πρέπει, 9 Δεκεμβρίου πήγαν οι καταστάσεις των υπερωριών μέσα στην 

Εκκαθάριση. 9 Δεκεμβρίου. Ένα ένταλμα εκκρεμούσε που πήγε 13, γιατί 12 ήταν 

αργία. Συγνώμη. Πήγε 13. Άρα αυτό πρέπει να έχει τελειώσει από τον Δεκέμβριο. 

Και τώρα τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε; Δεν έχουμε λεφτά κεκλισμένη γιατί είχαν 

υπολογίσει έναν μήνα με κεκλισμένη, δεν υπολόγισαν με δύο. Άρα ... κεκλισμένη για 

να βγουν οι υπερωρίες του Δεκεμβρίου. Πρέπει να περιμένουν προϋπολογισμό, για, 

για, για, και αρχίζουν η διαδικασία, όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε πως είναι 

σύνθετο το πρόβλημα, δεν είναι απλό. 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι για τους μόνιμους, για όλον τον κόσμο είναι. Τον λόγο έχει ο κ. 

Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Καλώς έφερε ο πρόεδρος την πρόταση αυτή για την απόφαση. Εγώ 

είμαι υπέρ της αποχής των εργαζομένων από την υπερωριακή απασχόληση αν δεν 

πάρουν τις ώρες τους. Είναι ένα πολυσύνθετο θέμα. Μας απασχόλησε και με τον 

πρόεδρο και με τον ταμία, τον κ. Καραμολέγκο και τον Δεκέμβριο. Έγιναν 

συζητήσεις, διαβουλεύσεις, για μένα υπήρξε και υπάρχει μία σκοπιμότητα στη μη 

καταβολή, όχι μέσω της Δημοτικής Αρχής, μέσω κάποιων άλλων παραγόντων. 

Πρέπει να παρθεί αυτή η απόφαση για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τον 

προϊστάμενο της μισθοδοσίας, ο οποίος προς τιμήν του έκανε υπεράνθρωπες 

προσπάθειες για να καταβληθούν οι ώρες του Δεκεμβρίου την Πέμπτη. Του 

Νοεμβρίου. Τώρα, για τις ώρες του Δεκεμβρίου πάμε προς το Φεβρουάριο αυτές, 

γιατί δεν υπάρχουν λεφτά στην κεκλισμένη χρήση, θέλει καινούριο.... αναμόρφωση ο 

προϋπολογισμός κ.λπ.. 

Ένας λόγος που πρέπει να το ψηφίσουμε είναι να καταλάβουν κάποιοι ότι με την 

υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων στην καθαριότητα και σε κάποιους 

άλλους τομείς δεν μπορεί να παίζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν 

ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Αυτά. Ευχαριστώ.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε. Δύο λεπτά. Άκου, μισό λεπτό, είναι κάποιοι συνάδελφοι, 

δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους τους, που φέρνουν συνέχεια 

αντιρρήσεις. Μπορεί να είναι σκόπιμες, μπορεί να είναι ηθελημένες, μπορεί... πολλά 

μπορεί. Υπάλληλοι είναι, υπάλληλοι, υπηρεσιακοί παράγοντες. Και επειδή δεν είναι 

σωστό, γιατί όλοι είμαστε συνάδελφοι, να ονοματίζουμε και να λέμε ονόματα, γι’ 

αυτό λέω, με την προϋπόθεση και μόνο ότι αν δεν τα πάρουν οι άνθρωποι, να 

μπορούμε να τους καλύψουμε σαν σύλλογος. Ήδη έχουν συμφωνήσει με την 

πρότασή μου όλοι οι σύλλογοι και περιμένουν να βγάλουμε ανακοίνωση για να 

προσυπογράψουν και οι υπόλοιποι σύλλογοι όλοι αυτοί. Εκτός από έναν σύλλογος 

ο οποίος δεν έχει μέλη και δεν την ενδιαφέρει, που είναι της κυρίας... μονίμων και 

αορίστου χρόνου, που δεν έχει εκεί πέρα σε εμάς τίποτα εκεί στην καθαριότητα.  

Τον λόγο έχει ο κ. Καλογερόγιαννης. 
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ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που λέμε και συμφωνούμε τώρα έχει ξαναγίνει πριν 

δύο χρόνια, αν θυμάστε, που τα χάσαμε τρεις μήνες τα... τις χάσαμε. Ναι, δεν ξέρω 

τώρα, 5 χρόνια, ναι, 4 χρόνια, 3, τα οποία δεν τα πήραμε, κανείς δεν τα πήρε. 

Εντάξει, δεν ξέρω ποιος λόγος, αλλά ο κόσμος δούλεψε όμως. Δουλεύουν νύχτα, 

εμένα οι δικοί μου δουλεύουν νύχτα, δουλεύουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη μου, να σου πω κάτι, γι’ αυτό το φέρνουμε θέμα εκτός 

ημερήσιας, να πάρει θέση ο σύλλογος, και να αποφασίσει το τι θέλει να κάνει, για να 

μπορούμε να κριθούμε και να κρινόμαστε. Ποιοι μας κρίνουν εμάς; Αυτοί οι 

συνάδελφοί μας. Γι’ αυτό το φέραμε το θέμα. Το ξαναλέμε, αν τα πάρουμε, δεν 

ισχύει αυτή η απόφαση που θα πάρουμε. Αν δεν τα πάρουμε όμως, ισχύει και δεν 

θα ισχύει για τις 13 και 14, θα ισχύει και για το επόμενο σαββατοκύριακο, και για το 

επόμενο, και για το επόμενο, και θα δούμε μην κατέβουν και για απεργία, όσο 

μπορούμε πριν περάσει το πολυνομοσχέδιο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ.κ. συνάδελφοι, μισό λεπτάκι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρόεδρε, πρέπει όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε στο Δ.Σ. η κα Κοντογιάννη Δικαία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρέπει, όμως, κάποια επιτροπή να πάει και στον δήμαρχο, να 

ενημερώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα θα γίνουν, Γιάννη μου, θα βγει ανακοίνωση σου λέω, θα πάει και 

στο προσωπικό, όπως τα κάνει πάντοτε αυτός ο σύλλογος. Ενημερώνει άπαντες, 

μην στενοχωριέσαι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ.κ. συνάδελφοι, εδώ δεν τίθεται θέμα να απολεστούν υπερωρίες 

εργαζομένων και να μην τους καταβληθούν. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα είναι 

μορφή πολέμου η μη καταβολή των υπερωριών. Όπως αναφέρθηκε ο 

αντιπρόεδρος, που έγινε παλιά. Δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Συζητιέται το θέμα της 

έγκυρης καταβολής των υπερωριών στους εργαζόμενους όπως γινόταν μέχρι τώρα, 

και τα κολλήματα που φέρνουν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες για να μην 

καταβληθούν. Εμείς αυτό παλεύουμε. Και αυτήν την απόφαση που πρέπει να 

πάρουμε, πρέπει να την πάρουμε γιατί υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες άλλων 

τμημάτων του συλλόγου μας που δίνουν μάχη το να πάρουν έγκαιρα την υπερωρία 

οι εργαζόμενοι και πιστεύω και ότι η Δημοτική Αρχή είναι ταυτιζόμενη με τις απόψεις 

μας. Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσω. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η 

άποψη της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί αυτή να είναι υπέρ μας, μπορεί η άλλη να ήτα 

κατά μας. Εγώ το ξαναλέω, το φέρνω το θέμα στο Δ.Σ. να πάρει θέση το Δ.Σ. όπως 

παλιότερα είπε και ο αντιπρόεδρος, το παλιότερο Δ.Σ. και αυτού του συλλόγου και 

άλλων συλλόγων που είχαν μέλη στην καθαριότητα και για άλλες υπηρεσίες, δεν 

πήρε ποτέ κανένα θέμα που χάθηκαν τόσοι μήνες. Γι’ αυτό λοιπόν το φέρνουμε 

εμείς σαν υπεύθυνο προεδρείο του Δ.Σ. να πάρουμε αυτήν την απόφαση. Αν δεν 

έχει κάποιος άλλος να συμπληρώσει, να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε τα θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν, πάντοτε γίνονται όλα. Όλα γίνονται. Να 

πάμε στην ψήφιση; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε και οι 10.  

Πάμε στα θέματα ΗΔ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι και το δικό μου θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι εκτός ημερήσιας. Είναι ημερήσιας διάταξης το δικό σου. Μας 

έδωσες εντολή, Βούλα.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω κάτι. Είναι γρήγορα όλα αυτά. Είναι γρήγορα. Περίμενε. Όχι 

πάμε να τελειώνουμε γιατί το άλλο... κανείς δεν φεύγει, κανένας δεν θα φύγει, καίει 

και ζεματάει το άλλο. Πάμε σε θέμα 1ο. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο γραμματέας ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. Συνεχίζουμε έτσι 

όπως είναι τα θέματα ΗΔ. Ένα θέμα μόνο να σας γνωρίσω λίγο, ότι αποσύρθηκαν 

από τον σύλλογό μας λόγω συνταξιοδότησης έξι μέλη. Τώρα τον Δεκέμβριο που 

έφυγαν για σύνταξη. Τώρα θέλουμε εγγραφές για να πληρώσουμε αυτά τα μέλη. 

Όταν φεύγει ο ένας, φεύγει ο ένας, θα ... εμείς οι δύο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος έχω την αίσθηση... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, πάμε στο θέμα 1. Τα θέματα τα ορίζει ο πρόεδρος του 

συλλόγου. Πάμε στο θέμα 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών 

στο Σύλλογο. Εισηγητής ο κύριος... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Φέρνω την αντίρρησή μου για την ιεράρχηση των θεμάτων και θεωρώ 

ότι πρώτο θέμα πρέπει να μπει το πολυνομοσχέδιο και οι κινητοποιήσεις που 

πρέπει να γίνουν. Εφόσον έχει γίνει λανθάνουσα σειρά των θεμάτων για μένα, 

προχωράω στη συζήτηση του 1ου θέματος που είναι οι εγγραφές των μελών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό, αφού έχει γίνει λανθάνουσα, καλό ήταν ο γραμματέας του 

συλλόγου που τα είδε να έκανε την παρέμβασή του τότε που τα είδε. Συνεχίζουμε. 

Πάμε για τα μέλη, για να γραφτούν. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, έχουμε για το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα το παίρνει ο αναπληρωτής γραμματέας για την εγγραφή των 

νέων μελών. Πάμε, να τελειώνουμε, για να έχουμε ώρα. Ο κ. Στεφάνου Νικόλαος. 

Πάμε, κ. Στεφάνου, τον λόγο, πάμε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αιτήσεις εγγραφής 2, 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστικά έναν-έναν θα τους λες. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 8. Λοιπόν είναι ... Αλέξανδρος, Τσουράκη Ευαγγελία, Γυαλίδου Μαρία, 

Θεοδοσίου Σπύρος, Κοφινάς Αλέξανδρος, πάλι, δεύτερη φορά, όχι. Αυτοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγκρίνονται; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Και Σφαέλος Αναστάσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται. Πάμε στο 2ο θέμα. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την ημερομηνία διεξαγωγής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε μετά που μας απάντησε, μας διαθέτουν την αίθουσα του 

ΣΙΝΕΑΚ για τις 25. Η κοπή της πίτας μας θα γίνει στις 25 του μήνα, ώρα 11:00, 

ημέρα Πέμπτη πρέπει να είναι, ώρα 11:00. μετά, έχουμε πάρει στο προηγούμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα μοιράσουμε τις δωροεπιταγές 150 των 30,00€ του 

Σκλαβενίτη συν 10 που μας έκανε δώρο ο Σκλαβενίτης των 50,00€ καθώς θα 

βραβεύσουμε, που έχουμε πάρει, που θα βραβεύσουμε τα τέκνα που έχουμε πάρει 
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σε παλιότερη απόφαση και σας έχω βάλει παρακάτω ένα θέμα να αγοράσουμε και 

οκτώ τάμπλετ για να κάνουμε κλήρωση. Άρα, λοιπόν, στο θέμα 2 είναι για 25/01, 

είναι κοπή της πίτας μας. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στις έντεκα η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται για την ημερομηνία. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  και έγκριση για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης για τα τέκνα των μελών του Συλλόγου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. Θα το πείτε; Ας το πω εγώ, ο 

πρόεδρος, που ήμουν εγώ. Είχαμε πάρει την προηγούμενη απόφαση, είχαμε πάρει 

μία απόφαση να γίνει πραγματοποίηση των... για τα τέκνα της χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης, είχαμε πάρει και απόφαση 3.000 τόσο που ήταν σύμφωνα με του 2016 

που μας είχε κάνει την προσφορά, είχαμε πει ότι δεν θα την κάνουμε εκεί γιατί είναι 

πολύ ακριβή. Είχε βρει ο κ. Κούβαρης έναν παιδικό σταθμό, τα Ζαβολάκια, την 

κάναμε εκεί και μας στοίχισε απ’ ό,τι... που είχαμε εγκρίνει 3.500,00€, 3.300 τόσο 

που ήταν με τον ΦΠΑ, περίπου στοίχισε 1000, πόσα στοίχισε, κ. Καραμολέγκο;  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Γύρω στα 800,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 800,00€; Γύρω στα 800,00€, το οποίο πραγματο... ήταν και ο κ. 

Ζουρδός εκεί, ο κ. Καραμολέγκος, η κα Κοντογιάννη. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγώ δεν το ήξερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και είχαμε παιδάκια πλέον μόνο από τον σύλλογό μας και ήταν τα 

διπλάσια παιδάκια από πέρυσι. Κάθε πέρυσι αυτό θα γίνεται και καλύτερα. Ωραία. 

Εγκρίνεται. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την ανάληψη επιπλέον χρημάτων για τα ημερήσια 

έξοδα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των  αντιπροσώπων της  

ΠΟΕ- ΟΤΑ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Όλοι θα θυμάστε τις μέρες της εκλογής το διήμερο ότι αυτά τα λεφτά 

που είχαμε βάλει δεν έφτασαν, με την πρώτη μέρα σχεδόν τελείωσαν και 
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αναγκαστήκαμε να σηκώσουμε το ποσό των 250,00€ επιπλέον για να μπορούμε να 

καλύψουμε και την αυριανή μέρα την οποία, τη δεύτερη μέρα ήταν πολύ πιο 

συγκρατημένη γιατί την πρώτη μέρα ξεφύγαμε. Εγκρίνεται το ποσό το επιπλέον των 

250,00€; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά 8 τάμπλετ που θα κληρωθούν 

στα μέλη του Συλλόγου μας στην πρωτοχρονιάτικη πίτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα να κληρώσουμε επιπλέον και 8 

τάμπλετ για να είναι και πιο ωραίο... απ’ ό,τι έχουμε δει από το πλαίσιο οι τιμές που 

κυμαίνονται ξεκινάνε από τα 70,00€, 80,00€ και φτάνουν μέχρι τα 300,00€. Εγώ 

είμαι της άποψης να ξεκινήσουμε με ένα ποσό των 150,00€ και άμα τα κλείσουμε 

μπορεί να στοιχίσουν 120,00€, δεν λέω, το μέγιστο να κινηθούμε μέχρι των 150,00€. 

Εντάξει; Εμείς θέλουμε τάμπλετ να έχει και wi-fi μέσα και σύνδεση. Ωραία. Το 

μέγιστο, είπαμε 8, το μέγιστο της τιμής των 150,00€. Εγκρίνεται;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να κάνω μία πρόταση; Επί του θέματος ;μήπως θα ήταν προτιμότερο 

τα χρήματα που αντιστοιχούν στα τάμπλετ να είναι δωροεπιταγή; Γιατί κάποιος 

άλλος μπορεί να θέλει να πάρει τηλέφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δίνουμε πολλές δωροεπιταγές, θέλουμε και κάτι επιπλέον να 

είναι, για να φαίνεται και κάτι επιπλέον μεγαλύτερο και πολύ πιο όμορφο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να καλύπταμε την περίπτωση που κάποιος ήθελε να πάρει ένα 

τηλέφωνο, να έδινε τα χρήματα, να συμπλήρωνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα το... ωραία, άρα... ωραία, με κάρτα αλλαγής. Ωραία. Όχι 

γιατί γίνεται με το Πλαίσιο μέσω... εντάξει. Πολύ ωραία. Μην μπαίνουμε στα... 

ωραία, εγκρίνεται και αυτό το θέμα. 

 

6ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την αγορά toner από την εταιρεία Copie leader. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. Θέλω να σας υπενθυμίσω, το έχουμε 

συζητήσει αυτό και το προηγούμενο και το παραπροηγούμενο, ότι είναι έτοιμος ο 

υπολογιστής, ότι πρέπει να αλλάξουμε και κυλινδρομονάδα, ο υπολογιστής λέω, το 

φωτοτυπικό. Ήρθε ο άνθρωπος, μόνο τόνερ χρειάστηκε να αγοράσουμε, μόνο τόνερ 

χρειάστηκε. Ακόμα η κυλινδρομονάδα, δεν χαλάει, παιδιά, όταν βγάζει... όχι αναβ... 

όταν βγάζει κάποιες χιλιάδες τέτοιες, την αλλάζεις. Αυτή ακόμα μας βγάζει 3, 4 

μήνες. Έτσι, αυτό το πολύ μεγάλο ποσό το γλυτώσαμε προς το παρόν και 

αγοράσαμε τόνερ τα οποία θα τα έχουμε περίπου για εφτά, οκτώ μήνες. Εντάξει; 

Τον λόγο έχει ο κ. Καραμολέγκος για το θέμα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως σας είπε και ο πρόεδρος προβήκαμε στην αγορά τόνερ 

από την εταιρεία Copie leader αξίας 967,20€ που είναι 12 τεμάχια. 780,00€ καθαρή 

αξία συν το ΦΠΑ που πάει στα 967,20€. Εγκρίνεται παμψηφεί.  

 

7ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την εξόφληση του τιμολογίου αγοράς του 

εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια – φάκελοι – αφίσες) για την διεξαγωγή των 

εκλογών για την ανάδειξη των  αντιπροσώπων της  ΠΟΕ- ΟΤΑ. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Προβήκαμε στην εξόφληση του τιμολογίου για την αγορά του 

εκλογικού υλικού, ψηφοδέλτια, φάκελοι και αφίσες, συνολικού ποσού 760,00€ 

καθαρό συν 182,00€ ΦΠΑ, σύνολο 942, 40€ για την διεξαγωγή των εκλογών. 

Ψηφοδέλτια, φάκελοι και αφίσες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και πόσο είναι το ποσό; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 760,00€ καθαρό συν 182,00€ ΦΠΑ. Ψηφοδέλτια, φάκελοι και 

αφίσες. Εγκρίνεται παμψηφεί.  

 

9ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση  για την παραγγελία  πρωτοχρονιάτικης πίτας για 800 

άτομα. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε αγορά πρωτοχρονιάτικης πίτας, έχουμε κάνει μία 

έρευνα αγοράς, έχουμε πάρει μία προσφορά έγγραφη και το ποσό για 800 άτομα 

ανέρχεται στα 950,00€.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή η προσφορά δεν είναι η ίδια που ήταν η περσινή και προπέρσινη 

που κάναμε, από του Παλόγλου τα ζαχαροπλαστεία. Είναι πιο φτηνή με βάση τα 

άτομα.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω τώρα. Ο Δημήτρης το έχει βρει. Κάπου από το περιστέρι 

είναι. Είναι πιο φτηνή σε σύγκριση με του Παλόγλου και είπαμε επειδή κάνουμε 

διάφορα τώρα έξοδα όπου μπορούμε να κόψουμε.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... Κώστα, γιατί μόλις δεις τι γίνεται μετά εδώ, ο καθένας αρπάζει ό,τι 

λάχει, ό,τι θέλεις εκεί, να πάρω και άλλες, 4, άλλες 5, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι 

γίνεται. Και λίγα είναι. Και χίλια να έβαζες πάλι δεν θα έφταναν. Εδώ παίρνουν 

κούτες, ό,τι προλάβει ο καθένας παίρνει. Τι μου λες τώρα. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται 

ομόφωνα.  

 

8ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την πληρωμή ενός μέλους του Συλλόγου μας, που 

εργάστηκε 2 ημέρες στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων της   ΠΟΕ – 

ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο που μπορεί για κάποιο μέλος του συλλόγου 

μας που πραγματοποιεί υπηρεσίες στον σύλλογο μπορεί να πάρει και κάποιο ποσό, 

εγώ προτείνω τον κ. Ζαγκλή Παναγιώτη που κάθισε δύο μέρες ξεχωριστά από ό,τι 

πληρώθηκε η Εφορευτική Επιτροπή, να πάρει το ίδιο ποσό που πήρε και  

Εφορευτική Επιτροπή. Τι πήρε η Εφορευτική Επιτροπή; Το ποσό των 150,00€. Να 

πάρει και ο κ. Ζαγκλής που κάθισε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολύ πιο πρωί 

πριν έρθει η Εφορευτική Επιτροπή για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις 

υποχρεώσεις μας. Και για την προετοιμασία. Συμφωνούμε; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ συμφωνώ και νομίζω ότι είναι λίγα για τον κ. Ζαγκλή. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εγκρίνεται. Αφήνουμε το θέμα 10 γιατί θέλει πολύ μεγάλη 

συζήτηση και θέλει για να ενημερωθούν τοποθέτηση που είναι ένα πολύ σοβαρό για 

την προκήρυξη απεργίας. Και πάμε στο θέμα 11, για να τα τελειώνουμε για να 

έχουμε χώρο και χρόνο.  
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11ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά φωτογραφικής μηχανής για το 

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάναμε την τελευταία που ήταν για τα παιδιά και ήμουν με μία μηχανή 

μικρούλα, είμαι με ένα κινητό και όλοι γελούσαν και έλεγαν ο σύλλογος δεν έχει μία 

φωτογραφική μηχανή και δεν έχει. Ναι, βρες εσύ φωτογράφο. Γι’ αυτό προτείνω να 

πάρουμε μία πολύ καλή μηχανή η οποία θα μείνει παρακαταθήκη για τον σύλλογο. 

Όπως όλα αυτά που βλέπετε και αυτά που μιλάμε που είναι όλοι τα έχουμε ψηφίσει 

και είναι προς τιμή μας όλοι, έχουν μείνει παρακαταθήκη και μένουν γιατί είναι καλά 

εργαλεία, και όπως είναι αυτό που βγάζεις τις φωτοτυπίες, όπως είναι που 

στέλνουμε τα μηνύματα, όπως είναι τα e-mail. Όλα αυτά είναι παρακαταθήκη για τον 

σύλλογο. Έτσι και εγώ λέω να αγοράσω μία μηχανή αξίας μέχρι 1.000,00€ για να 

την έχει παρακαταθήκη ο σύλλογος. Έτσι, μία καλή μηχανή κοστίζει από 500,00€ 

και πάνω.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ποιος θα βγάζει φωτογραφίες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαγκλής. Εγκρίνεται; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λίγο πιο φτηνή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε. Έως λέω, έως. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θεωρώ απαράδεκτη την τιμή των 1.000,00€ και πιστεύω ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 300,00€ δεν παίρνεις τίποτα. Μια απλή, μία απλή σαν αυτή που είχα 

και γελάγανε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Το θέμα αυτό εγώ δεν το ψηφίζω με το ποσό αυτό. Ευχαριστώ. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 1.000,00€ είναι πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε στην ψήφιση. Έως 1.000,00€ εγώ προτείνω. Ποιος είναι 

υπέρ και ποιος είναι κατά;  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 300 ,00€ δεν πάει. Μπορεί να πάει 600,00€, μπορεί να πάει 700,00€. 

Εντάξει, πάμε για την ψήφιση. Πάμε για την ψήφιση. Πάμε. 2, 4, 6. Περνάει η 

ψήφιση. Όχι, εντάξει, κάνουμε εντύπωση τώρα, έλα, Γιάννη, να τελειώνουμε, 

κάνουμε εντύπωση, έλα να τελειώνουμε να πάμε στο θέμα. πέρασε με έξι ψήφους.  
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τι εντύπωση κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντύπωση κάνουμε, λέω, ... εγώ να λέω, εντύπωση, μία τιμή, ότι είναι 

πολύ ακριβό, μπορεί να είναι πολύ φτηνό.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι, Πρόεδρε, εδώ, αυτά εδώ τα λεφτά είναι λεφτά των 

εορταζομένων, εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τώρα δεν είναι θέμα εντυπώσεων, είναι θέμα απόψεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άποψή σου.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ λοιπόν, ο Γιώργος Κούβαρης θεωρεί ότι τα χίλια ευρώ για 

φωτογραφική μηχανή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έως, είπαμε. Έως. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έως. Ναι, το ταβάνι. Λοιπόν, έχουμε πάρει προσφορές να δούμε πού 

κυμαίνονται οι φωτογραφικές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχουμε πάρει. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έως χίλια ευρώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν την πήραμε...  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θεωρούμε, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η απόφαση έως χίλια ευρώ 

για φωτογραφική μηχανή είναι πάρα πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, καταγράφηκε η άποψή σου, Γιώργο μου, καταγράφηκε. 

Πέρασε με έξι ψήφους. Πάμε θέμα 12. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί, δεν μπορώ να κάνω την άποψή μου;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και εγώ την άποψή μου λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και; Και;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ότι αυτό το πράγμα... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και εγώ λέω τη δική μου. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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12ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση  Δ.Σ. για την πληρωμή του τιμολογίου  της  Cοsmote της 

τηλεφωνικής γραμμής 210 – 4172079. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε την πληρωμή της Cosmote για την περίοδο 23/09 έως 

22/11 ποσού 63,00€. Ήδη έχει πληρωθεί. Και ζητάμε την έγκρισή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στο πακέτο, τόσο κοστίζει πάντοτε. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

13ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή τιμολογίου της Clevermedia, 

εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε ένα τιμολόγιο της Clevermedia, 914, 22/10/2017 για τις 

απομαγνητοφωνήσεις των συνεδριάσεων 07/11. 22/09, 20/10 και 24/11 συνολικής 

αξίας 90,81€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε παρακάτω.  

 

14ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση για την κατάθεση δύο στεφανιών στις νεκρώσιμες 

ακολουθίες μελών του Συλλόγου μας. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τέσσερις μέρες προτού βγει στη σύνταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το άλλο στεφάνι για τη μητέρα του κ. Βασίλη Ποθάκου που 

απεβίωσε και αυτή πριν κάτι μέρες... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.. 100,00€ είναι, 50,00€ 

το άτομο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε εδώ ένα στεφάνι στην αυριανή 

που είναι ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ...  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τρία στεφάνια, άρα αξίας 150,00€... 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. Το ποσό των 150,00€ συν το... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

15ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά SMS μηνυμάτων για αποστολή 

προς τα μέλη του συλλόγου μας. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:... πέρυσι, τελείωσαν φέτος, έναν χρόνο κράτησαν αυτά τα μηνύματα 

που στέλνουμε για διάφορες εκδηλώσεις και ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πόσα χρήματα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 10.000 όπως ήταν και πέρυσι, 10.000 μηνύματα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κώστα, δεν έχει βγει από πάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τιμή αυτή είναι πιο φτηνή από πέρυσι. Εγκρίνεται και το θέμα το 15 

με το ποσό των 321,00€, πόσο είπαμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

10ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για προκήρυξη απεργίας όταν η κυβέρνηση 

φέρνει το πολυνομοσχέδιο-σκούπα για ψήφιση στη Βουλή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου που έστειλε... ήδη είχε στείλει από 

μόνη της να μπει το θέμα. Το βάλαμε στην ΗΔ. Θα το φέρναμε... τέλος πάντων, τον 

λόγο έχει η κα Αργυροπούλου.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφοι, όπως όλοι ξέρουμε χθες κατατέθηκε στη Βουλή το 

πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ένα πολυνομοσχέδιο που έχει ένα σωρό  μέτρα 

τα οποία είχαν προαποφασίσει το προηγούμενο διάστημα και ήρθαν τώρα να τα 

επικαιροποιήσουν με το να το καταθέσουν στη Βουλή. Όπως είναι το ζήτημα των 

πλειστηριασμών, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι ιδιωτικοποιήσεις των 

ΔΕΚΟ και το κυριότερο, είναι το χτύπημα στην απεργία, το νομοσχέδιο για το 

χτύπημα στην απεργία που ύστερα από... τι να πω τώρα, τους αγώνες που είχαν 

δώσει οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, με αίμα, για το δικαίωμα στην απεργία, 

έρχονται τώρα με αυτό το πολυνομοσχέδιο να την καταργήσουν. Και αυτό που 
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θέλουν να κάνουν είναι να χτυπήσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία ώστε να μην 

μπορούν για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στους εργασιακούς χώρους να 

κηρύξουν απεργία. Χρειάζεται το 50% συν 1% για να κηρυχθεί μία απεργία. Αυτό 

σημαίνει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν θα μπορούμε σαν σωματείο πια να 

δράσουμε για τα προβλήματα των εργαζομένων. Μας θέλουν έναν πολιτιστικό 

σύλλογο που να κάνει μόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές και τίποτα 

παραπάνω. 

Εδώ πρέπει σαν Διοικητικό Συμβούλιο πρώτον να πάρουμε μία απόφαση ότι 

είμαστε κατά αυτού του νομοσχεδίου, δεύτερον, φυσικά είναι πάρα πολύ μικρό το 

χρονικό περιθώριο, αλλά νομίζω ότι εκεί θα δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε οι 

συνδικαλιστές που πρέπει να είμαστε για τους εργαζόμενους, να προκηρύξουμε 

αύριο έκτακτη γενική συνέλευση, να βάλουμε το θέμα της απεργίας, γιατί πρέπει η 

γενική συνέλευση να πάρει απόφαση για απεργία, να πάρουμε την απόφασή μας 

και την Παρασκευή που ένα σωρό, δεκάδες σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν 

προκηρύξει 24ωρη απεργία, να συμμετέχουμε και εμείς. 

Εδώ να πούμε ότι και η ΓΣΕΕ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ για άλλη μία φορά 

έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Πάνε για 3ωρη στάση εργασίας χωρίς να 

έχουν αναφέρει ακόμα το πότε αυτή η στάση θα γίνει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

Δηλαδή αν δεν μπουν μπροστά αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτό το τόσο σοβαρό 

πρόβλημα, τι περιμένουν, για μένα; Δεν ξέρω, πραγματικά έχει δίκιο και ο Γιώργος 

που το βάλαμε σε αυτή τη θέση, έπρεπε το πρώτο θέμα που έπρεπε να μας 

απασχολήσει βασικά εδώ πέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό, και τίποτα παραπάνω. 

Στον Ωρωπό ιδιωτικοποιήθηκε η καθαριότητα. Τι έκανε η ΠΟΕ-ΟΤΑ; Ούτε μία 

ανακοίνωση δεν έβγαλε. Στην Λαμία το ίδιο. Μεθαύριο μπορεί να συμβεί σε εμάς, 

εδώ πέρα. Κάποια Υπηρεσία, ή κάποιο άλλο πρόβλημα να έχουμε και να χρειάζεται 

να απεργήσουν οι υπάλληλοι. Και θα μου πείτε ότι δεν έρχονται οι συνάδελφοι στις 

συνελεύσεις. Εδώ είναι ευθύνη και των συνδικαλιστικών παρατάξεων που ηγούνται 

σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, κ.λπ., ή τις πλειοψηφίες, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ, ΠΑΣΚΕ και όπως τους 

λένε, κ.λπ., που έχουν την πλειοψηφία, που άφησαν τους εργαζόμενους στον ύπνο 

τον βαθύ να κοιμούνται εδώ και χρόνια.  

Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε απόφαση κατά του νομοσχεδίου και 

να δούμε πώς αύριο έκτακτα μία σειρά από σύλλογοι σε όλους τους δήμους της 

Αττικής και της Ελλάδας αυτή τη βδομάδα κάνουν γενικές συνελεύσεις για να 

μπορέσουν να πάρουν αυτήν την απόφαση. Ευχαριστώ.  
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:... ή ομιλίες. Οι προτάσεις είναι δύο. Η μία είναι να πάρουμε 

απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι είμαστε κατά του πολυνομοσχεδίου και η 

δεύτερη να κάνουμε γενική συνέλευση αύριο έκτακτη, να δώσουμε όλες μας τις 

δυνάμεις μόλις φύγουμε από εδώ να ενημερώσουμε τους συναδέλφους με e-mail, 

με τηλέφωνα, κ.λπ., και να πάρουμε αύριο απόφαση για απεργία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είμαι ο Γιώργος Κούβαρης. Κ.κ. συνάδελφοι, η διαφωνία μου ισχύει, 

έπρεπε το θέμα αυτό να είναι το πρώτο θέμα της συζήτησης. Είναι το πιο καυτό 

θέμα που έχει προκύψει. Είναι ζωτικής σημασίας για τα πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστικά όργανα, που σκοπός της Τρόικα μέσω των κυβερνητικών επιλογών 

είναι να φιμώσουν για να μην μπορούν να αντιδράσουν. 

Θα σας θυμίσω ότι στο πρώτο μνημόνιο οι καταλήψεις όλων των υπουργείων έγιναν 

από τα πρωτοβάθμια όργανα χωρίς προκήρυξη και απόφαση της ΑΔΕΔΥ και όταν 

τα πρωτοβάθμια όργανα αυτά ήρθαν και πήραν μέρος στον Ορφέα, στον 

κινηματογράφο Ορφέα, πήγε η ΑΔΕΔΥ τότε να καπηλευτεί τις πρωτοβουλίες των 

πρωτοβάθμιων οργάνων των υπουργείων για τις καταλήψεις τις αυτόματες 

καταλήψεις που έκαναν για τα μνημόνια που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις.  

Στο πολυνομοσχέδιο αυτό έρχονται 60 προαπαιτούμενα που έχουν ορίσει οι 

δανειστές. Και τα 20 αυτά είναι σύνολο 110, τα 20 με 30 από αυτά έχουν ψηφιστεί 

ήδη, τα 60 έρχονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο και επίκεινται και άλλα 20 που θα 

έρθουν πιο μετά. Δεν μιλάμε τώρα για τις μειώσεις μισθών, προσωπικές διαφορές 

στις μειώσεις των υπαλλήλων, η φοροεπιδρομή που... η λαίλαπα των επιδρομών 

που έρχονται. Αυτό που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία είναι ότι από μία 

αριστερή υποτίθεται κυβέρνηση φέρνει την κατάργηση των συνδικαλιστικών και 

εργατικών δικαιωμάτων για πρώτη φορά στα χρονικά, δικαιώματα που έχουν δώσει 

μάχη για να κατακτηθούν από τους εργαζόμενους και έρχεται να βάλει ως ρήτρα 

στην απεργία, στην προκήρυξη μίας απεργίας το 50 συν 1.  

Αυτό είναι βέβαια το πρώτο κερασάκι σε όλη τη διαδικασία. Και το πήρε πίσω η 

κυβέρνηση την πρώτη προαγγελία την πήρε πίσω για τον συνδικαλιστικό νόμο και 

την περιόρισε στα πρωτοβάθμια.  

Έχω την αίσθηση ότι με τις αντιδράσεις που βλέπω από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την 

ΑΔΕΔΥ μέχρι στιγμής ότι μάλλον έχει επέλθει κάποια συμφωνία. Δεν τους θίγει, 

οπότε το καταπίνουμε; Θέλω να το καταγγείλω και αυτό. Εγώ θα παρακολουθήσω 
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τη στάση και της ΠΟΕ-ΟΤΑ και τη στάση της ΑΔΕΔΥ στο θέμα αυτό. Θεωρώ 

απαράδεκτο το γεγονός της μόνο τρίωρης στάσης που έχουν εξαγγείλει. Εγώ θα 

προτείνω, θα αντιπροτείνω ότι αυτό το γεγονός πρέπει να πάει σε γενική 

συνέλευση, σε έκτακτη γενική συνέλευση, να παρθούν αποφάσεις από τους 

εργαζόμενους και να δώσουμε την οντότητα που τους πρέπει με κινητοποιήσεις, 

ακόμα και καταλήψεις του δημαρχείου. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Συμφωνώ απόλυτα και με τις δύο τοποθετήσεις, και του κ. 

Κούβαρη και της κα Αργυροπούλου. Θέλω να κάνω μία «υπενθύμιση» αν και 

νομίζω ότι το μέλλον θα βγάλει τα εισαγωγικά. Με το να περάσει αυτός ο νόμος 

όσον αφορά στην απεργία, οι δράσεις ενός συλλόγου εργαζόμενων είναι η 

διαμαρτυρία και η απεργία. Όταν σου πάρουν αυτό το όργανο, ουσιαστικά θα 

κρατήσουμε έναν σύλλογο ... εργαζομένων και όχι ένας σύλλογος εργαζομένων. Δεν 

έχουμε κανένα δικαίωμα και καμία δυνατότητα επέμβασης και νομίζω πως αυτό 

πρέπει να το σταματήσουμε. Είμαι και εγώ υπέρ μίας έκτακτης γενικής συνέλευσης, 

δεν ξέρω τεχνικά πόσο εύκολο μπορεί να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μόνο 

αν το προσπαθήσεις, θα το καταλάβεις. Και νομίζω ότι ουσιαστικά πάμε μαζί και με 

άλλα προαπαιτούμενα όπως είπε και ο Γιώργος. Ουσιαστικά πάμε στο διακοσμητικό 

ρόλο των σωματείων και όχι πια στον ουσιαστικό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... έχει να τοποθετηθεί; Άλλος; Εγώ ... να γνωρίσω ότι αυτή η πρόταση 

που καταθέτει η ΔΑΣ-ΟΤΑ ούτε πέρασε και από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Από την 

ομοσπονδία, από την Εκτελεστική Επιτροπή δεν πέρασε. Και είναι σύμφωνη 

Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας μας σύμφωνα με την τρίωρη στάση της 

ΑΔΕΔΥ που έχει κηρύξει. Και δεν πέρασε με ένα σκεπτικό ότι έτσι όπως το φέρνει η 

ΔΑΣ-ΟΤΑ και εκμεταλλευόμενη... τώρα δεν θέλω να πω για το σκεπτικό, δεν με... 

τέλος πάντων, δεν σας έχω ακούσει, θα σας πω εγώ τη δική μου άποψη.  

Εδώ πέρα έχουμε πει, δηλαδή οι υπόλοιποι που τοποθετήθηκαν είναι υπέρ του να 

γίνε την Παρασκευή απεργία; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εμείς δεν μπορούμε. Πότε θα γίνει η γενική συνέλευση και πότε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αύριο;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση αύριο, αυτή είναι η πρόταση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η πρόταση; Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ και εγώ. 

Ο κάθε ένας αρμόδιος που έχει να κάνει ό,τι είναι να κάνει θα πρέπει να το κάνει, να 

το τρέξουμε να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση. Συμφωνούμε; Πολύ ωραία. Την 

Παρασκευή έχουν κηρυχθεί η απεργία, την Παρασκευή είναι και η στάση εργασίας 

είναι την Παρασκευή το λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν. Αν πιστεύουν ότι αύριο 

μπορούν να κάνουν έκτακτη γενική συνέλευση, είμαι και εγώ υπέρ τους. Για να μην 

λέμε πράγματα που δεν γίνονται, είμαι και εγώ υπέρ τους. Ας ξεκινήσουμε τώρα 

μόλις θα φύγουμε από εδώ πέρα να βγει μία ανακοίνωση, να την υπογράψει ο 

γραμματέας, να τη φτιάξει ο γραμματέας, να κοινοποιηθεί δεξιά και αριστερά, να 

πάει παντού, να γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση. ... προλαβαίνουμε να μας το 

δώσει το ΣΙΝΕΑΚ, θα πάρουμε μία την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου να ανέβουμε 

πάνω να κλείσουμε μία την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει, αν 

προλαβαίνουμε. Κάποιος θέλει να τοποθετηθεί; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μία ερώτηση διαδικαστική, γιατί μου διαφεύγει. Βάσει του καταστατικού 

για την έκτακτη γενική συνέλευση πόσα άτομα θέλουμε για να διενεργηθεί; Θέλουμε 

120 την Τρίτη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Τρίτη τους 120, την πρώτη θέλεις 180. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

ΖΟΥΡΔΟΣ: Πρέπει όμως να υπάρχει μία αντιπρόταση, διότι δεν μπορούμε να πάμε 

σαν πρόβατα στη σφαγή επειδή δεν μπορούμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζουρδός, για να καταγράφονται.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Επειδή ενδεχομένως δεν μπορούν να κατανοήσουν οι συνάδελφοι, όχι 

οι παρόντες, αυτοί που είναι εδώ, οι υπόλοιποι, το μέγεθος της κατάστασης, δεν 

σημαίνει ότι πρέπει εμείς να την εγκαταλείψουμε. Και εγώ πιστεύω ότι αν πούμε 

αύριο θα έρθουν 20, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Όπως 

είπε και ο Γιώργος, ελάχιστοι έκαναν στο πρώτο μνημόνιο κάποιες ενέργειες και 

κατάφεραν κάτι, έστω και το κατ’ ελάχιστο. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την 

προσπάθεια και να πούμε επειδή δεν θα έρθουν, δεν το κάνουμε. Δηλαδή είναι δύο 

ξεχωριστά θέματα, χωρίς να διαφωνήσει κανείς με αυτό που είπε ο Νίκος, ή με αυτό 

που υπαινίσσεται ο Κώστας. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... από εκεί και πέρα μετά είναι 

υπεύθυνο το σύνολο που έχει 9 ή 11. Ενώ τώρα αν πούμε όχι, είμαστε υπεύθυνοι οι 

11 γιατί δεν δώσαμε έστω και μία ευκαιρία. Αν πάρουν την ευκαιρία τους και τη 

χάσουν, τότε πια είμαστε όλοι ... 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η πρότασή μου είναι, επειδή δεν προλαβαίνουμε από τα γεγονότα για 

αύριο να ενημερώσουμε όλον τον κόσμο για έκτακτη γενική συνέλευση, η δική μου 

πρόταση είναι την Παρασκευή να κλείσουμε τον δήμο και να κατεβάσουμε όλους 

τους υπαλλήλους στην είσοδο για να τους κάνουμε ενημέρωση μπροστά στην Πλ. 

Κοραή. Ευχαριστώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καλό είναι να προσπαθήσουμε για γενική συνέλευση αύριο, αν 

είναι δυνατόν, αλλά αυτό που λέει ο Γιώργος έχει πάρα πολύ δίκιο, την Παρασκευή 

το πρωί ανοιχτή γενική συνέλευση κάτω και συμμετοχή στην 3ωη στάση εργασίας 

έντεκα με τρεις, 4ωρη μάλλον. Ή αφού θα είμαστε να έχουμε γενική συνέλευση 

κάτω, θα είναι όλη τη μέρα.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κάνουμε κατάληψη στο δημαρχείο. Κλείνουμε την είσοδο.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συμφωνώ με κατάληψη στο δημαρχείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο άλλος; Ο κ. Καραμολέγκος τον λόγο.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είμαστε καλυμμένοι να κάνουμε 

απεργία χωρίς να κάνουμε γενική συνέλευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν είμαστε καλυμμένοι. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Άρα, δεν προλαβαίνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Εδώ δεν πάμε τώρα.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οπότε κάνουμε αυτό που λέει ο Γιώργος, γενική συνέλευση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατάληψη, παιδιά, μισό λεπτό, κατάληψη δεν μπορείς να κάνεις, δεν 

μπορείς να κάνεις αν δεν έχει γίνει γενική συνέλευση να πάρεις απόφαση ή να έχει 

βγάλει το Β’ βάθμιο ή το Γ’ βάθμιο όργανο να σε καλύπτει. Μπορεί αυτό που είπε η 

Βούλα μπορεί, η στάση εργασίας που σε καλύπτει το Β’ βάθμιο και το Γ’ βάθμιο που 

έχει ήδη περάσει έντεκα η ώρα να κάνεις μία ανοιχτή κάτω ενημέρωση των 

συναδέλφων.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή υπάρχουν διάφορες μορφές, εμείς σαν ΔΑΣ-ΟΤΑ και 

σαν ΠΑΜΕ έχουμε διάφορες μορφές. Όπως είχαμε χθες στο συλλαλητήριο, σήμερα, 

αύριο και μεθαύριο έχουμε περιοδείες, συσκέψεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν είναι κομματικά. Εδώ... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι κομματικό. Είναι παράταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...πρέπει να πάρεις ... . 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι παράταξη, οπότε και εμείς σαν σύλλογος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο η παράταξη. αυτό σου λέω. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σαν σύλλογος, εγώ σου λέω σαν παράταξη ποιες είναι οι 

δράσεις μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ σαν σύλλογος θα πρέπει είτε να πάρεις απόφαση... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άκουσέ με, περίμενε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:... από τα μέλη σου, ή να σε καλύπτει το Β’ βάθμιο ή το Γ΄ βάθμιο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:...μπορούμε να βάλουμε σαν μία πολύ καλή, επειδή σε όλα τα 

σωματεία θα γίνουν διάφορες μορφές κινητοποιήσεων, μπορούμε μία μορφή 

κινητοποίησης και εμάς να είναι αυτή που προτείνε ο Γιώργος, συνέλευση το πρωί 

έξω από το δημαρχείο και ενημέρωση των συναδέλφων και έντεκα η ώρα να 

ξεκινήσει η στάση, αφού δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε γενική συνέλευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνώ εγώ με αυτό. Άρα να γίνει ανοιχτή γενική συνέλευση μου 

λέτε στις εννιά η ώρα. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, και κατάληψη... μα πρέπει να ψηφίσουμε, Γιώργο. Ένα 

λεπτό. Λοιπόν, συνέλευση κατάληψη έξω από το δημαρχείο το πρωί και έντεκα η 

ώρα στάση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Τι ώρα το πρωί στο δημαρχείο; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εφτά η ώρα. Τι ώρα ανοίγει; Εφτά η ώρα. Να μην μπει κανένας 

μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει κανένας άλλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν σε καλύπτει, μισό λεπτό, δεν το κλείνεις. Δεν το κλείνεις. Δεν 

μπορείς να το κλείσεις εφτά η ώρα. Στις εφτά η ώρα δεν μπορείς να το κλείσεις, δεν 

κάνεις κατάληψη, κάνεις ανοιχτή γενική συνέλευση. Δεν υπάρχει κατάληψη. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Κώστα, συγνώμη, εδώ, συγνώμη λίγο, εδώ κάνουμε ένα λάθος, κατά τη 

γνώμη μου, νομίζω το εξήγησα, ενδεχομένως να μην το εξήγησα καλά. Όταν έρχεται 

μία πρόταση για γενική συνέλευση με ένα συγκεκριμένο θέμα ψηφίζεις να γίνει ή να 

μην γίνει όχι με το αιτιολογικό ότι θα μαζευτούν. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εσείς πάτε 

στο δεύτερο βήμα. Τι θα κάνουμε μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα εμείς πάμε στο δεύτερο βήμα γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε και 

τον κόσμο. 
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ΖΟΥΡΔΟΣ: Περίμενε, Κωστή. Περίμενε. Ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θα πάμε σε γενική συνέλευση κανονική, θα πρέπει να πάμε με την 

τρίτη. Με την τρίτη θέλεις τουλάχιστον 15 μέρες. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Αυτό είναι άλλο. Όταν έρχεται μία πρόταση παιδιά να κάνουμε αύριο 

γενική συνέλευση για το θέμα αυτό, εσύ πρέπει να ψηφίσεις ναι ή όχι, και αν το 

αιτιολογήσεις, ενδεχομένως. Όταν η αιτιολόγηση είναι έχεις δίκιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε, δεν προλαβαίνεις να την κάνεις, όμως, ούτε να 

ενημερώσεις. Και σου λέει ο Γιώργος και η Σταυρούλα που είναι πολύ έξυπνο, 

τεχνικά είναι πάρα πολύ έξυπνο, και λέει, ξέρεις κάτι, αφού δεν μπορούμε να το 

προλάβουμε, και άρα δεν θα γίνει ενημέρωση γιατί θα έχουν περάσει 15 μέρες και 

θα έχει περάσει, εμείς πάμε, τι θέλουμε; Την ώρα που συζητιέται, να τους 

κουνήσουμε όσοι να κατέβουν, όσοι, να πάμε να κάνουμε μία ανοιχτή γενική 

συνέλευση. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Ωραία, άρα λοιπόν γενική συνέλευση την Παρασκευή και όχι την 

Πέμπτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σου είπα. Δεν μπορεί, εγώ μπήκα όμως και σας λέω ότι δεν 

μπορείς να κάνεις το πρωί κατάληψη. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Δεν είπα εγώ για κατάληψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο. Να κάνεις ανοιχτή γενική συνέλευση και στις 11 η ώρα που 

έχει στάση σε δικαιολογούν άπαντες να κάνεις και κατάληψη. Έχει στάση, δεν θα 

βάλεις κατάληψη, θα βάλεις στάση. Μπορεί να φτιάξεις ένα πανό στάσεις εργασίας 

για το πολυνομοσχέδιο. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Ωραία, άρα λοιπόν Παρασκευή γενική συνέλευση έξω και εκείνη τη 

στιγμή θα αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Γιώργος, η Σταυρούλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το άλλο που λες εσύ, ωραίο το σκεπτικό, όμως άμα κινηθούμε 

έτσι το χάσαμε, ούτε καν θα ενημερώσουμε.  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Εντάξει, να κάνουμε τη γενική συνέλευση τη Παρασκευή, να έχουμε μία 

μέρα ακόμα κινητοποίηση, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι χαμένη, να έχουμε την 

αυριανή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν θα κάνουμε την κινητοποίηση την Παρασκευή, θα πρέπει 

να βγάλουμε... 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Τη γενική συνέλευση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κινητοποίηση είναι και η γενική συνέλευση. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Εντάξει, κινητοποίηση, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πρέπει να βγάλουμε και ένα πανό το οποίο θα στοιχίζει, ξέρω και 

εγώ, 100,00€, 120,00€, 140,00€, δεν ξέρω πόσο στοιχίζει. Θα πρέπει να βγάλουμε. 

Το προλαβαίνουμε το πανό, θα πάρουμε με αυτόν που συνεργαζόμαστε στα 

Καμίνια θα μας το βγάλει.  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται και να καταγράφονται επί 

τύποις γίνονται αυτά που...  

ΖΟΥΡΔΟΣ: Αυτό το πανό έρχεται και στην επόμενη... έρχεται και το περνάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ενημέρωση και έγκριση. Άρα, είμαστε σύμφωνοι; Μισό λεπτό, 

Γιώργο. Θα συμμετάσχετε όλοι εδώ από το Δ.Σ., γιατί δεν είναι να συμμετάσχω εγώ, 

ο κ. Κούβαρης, ο κ. Φερεντίνος, η κα Σταυρούλα, η κα Αργυροπούλου, ο κ. 

Ζουρδός. Θα συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι;  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν είναι ότι εφτάμισι, οκτώ η ώρα βγάζουμε 

ανακοίνωση για έκτακτη ανοιχτή γενική συνέλευση την Παρασκευή στην είσοδο του 

δημαρχείου με ενημέρωση των συναδέλφων για το πολυνομοσχέδιο που έρχεται και 

με συμμετοχή μετέπειτα στην 3ωραη στάση απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕ-

ΟΤΑ που εμείς μπορούμε να την κάνουμε, να την μετατρέψουμε, θα το δούμε τώρα 

πώς θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς θα το μετατρέψουμε... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς θα το βάλουμε στην αρχή της γενικής συνέλευσης να 

βάλουμε.... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα βάλουμε το αίτημα της απεργίας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ας ξεκινάμε από τις εννιά η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ λέω από τις εννιά, εγώ λέω εννιά η ώρα να ξεκινήσουμε να το 

κάνουμε αυτό, μέχρι να μαζευτούμε, να στηθεί όλο θα πάει δέκα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλει μικροφωνικές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν... έχουμε τα δικά μας εργαλεία, τα δικά μας θα φέρουμε.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι, θέλουμε δύο ηχεία. Μας καλύπτει στην είσοδο αυτό;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τι θέλουμε; Περίμενε, γιατί... όχι, όχι, περίμενε. Τι θέλουμε για 

κάτω; Τι θέλουμε, Παναγιώτη; Κάτσε, για να... τι θέλουμε, Παναγιώτη; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι όπως τώρα καταλαγιάζει είναι και το πιο ορθό και το πιο νόμιμο. 

Μάλλον δεν υπάρχει το πιο νόμιμο. Και νόμιμο. Άρα, ξεκινάμε εννιά η ώρα, το 

στήνουμε το... αρκεί να μας συνδράμει τη μικροφωνική το ηλεκτρολογικό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα μας συνδράμει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω και εγώ θα μας συνδράμει. Δεν πιστεύω. Η ντουντούκα δεν 

λειτουργεί η δική μας αυτή που έχουμε. 

ΖΟΥΡΔΟΣ: Έχουμε τη δυνατότητα ... γραπτό να στείλουμε; Υπάρχει πλεόνασμα; 

Έχουμε τη δυνατότητα μηνυμάτων; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ:... να περάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ντουντούκα έχει χαλάσει αυτή. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρέπει να πάρουμε άλλη. Αυτή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και να φτιαχτεί και μία ανακοίνωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα φτιαχτεί. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να τη μοιράσουμε, και εκείνη την ώρα το πρωί εφτά η ώρα να 

είμαστε εδώ να μοιράσουμε την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Παρασκευή δυστυχώς θα απουσιάζω, ξέχασα, έχω το ετήσιο 

μνημόσυνο της μάνας μου, δεν θα είμαι, δεν θα έρθω καθόλου στη δουλειά. Ξέχασα 

να σας το πω και τώρα το ... . ορίστε; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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