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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   28  .0  6  .2017  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης για την πληρωμή  οφειλών  στην ΠΟΕ  -

ΟΤΑ, από 04/2017 έως 06/2017, συνολικού ποσού 864,00€.

ΘΕΜΑ 2ο:  Ενημέρωση αναφορικά με την αξιολόγηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

ΘΕΜΑ 2ο:  Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία της δικαστικής διεκδίκησης των

176,00€.

ΘΕΜΑ 3ο:  Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης 861,00€ που αφορά

την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου Κον Σαπουντζάκη. 

ΘΕΜΑ  4ο:  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  πληρωμή  του  τιμολογίου   της

Cοsmote για  την τηλεφωνική  γραμμή  210-4172079, συνολικού  ποσού

64,50€, περιόδου 23/03/2017-22/05/2017.

ΘΕΜΑ  5ο: Λήψη  απόφασης  ή  μη  Δ.Σ.  για  την  ανανέωση  της  σύμβασης  με  την

εταιρεία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί

από την  ΠΟΕ- ΟΤΑ.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα  28.06.2017  και  μέρα  Τετάρτη,  ώρα  12:30.  Βάσει  του

καταστατικού μας, του αρ. 30 παρ. 1 έχουμε τη μηνιαία μας… διοικητικό συμβούλιο

του  συλλόγου  μας.  Παρόντες  είμαστε  Γαλάνης  Κωνσταντίνος,  παρών,

Καλογερόγιαννης  Ιωάννης,  παρών,  Κούβαρης  Γεώργιος,  παρών,  Καραμολέγκος

Δημήτριος,  παρών,  Παυλάκος  Παναγιώτης,  παρών,  Στεφάνου  Νικόλαος,  παρών,

Κοντογιάννη Δικαία, απούσα (είναι σε δικαστήριο), Σκιζοπούλου Σταματίνα, απούσα

(είναι  ασθενής),  Φερεντίνος  Κωνσταντίνος,  παρών,  Αργυροπούλου  Σταυρούλα,

απούσα (κηδεία), Ζούρδος Κωνσταντίνος, απών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και με

τον  Ζούρδο  θυμηθείτε  θα  πρέπει  να  γίνει  βάσει  του  καταστατικού  μας  υπάρχει

τέτοιο… θα σας πω.

1  ο   Θέμα ΕΗΔ

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

από 04/2017 έως 06/2017, συνολικού ποσού 864,00€.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε  ένα εκτός ημερησίας το οποίο είναι αυτό… ξεχάσαμε να  το

βάλουμε.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης,  είναι  του  κ.  Καραμολέγκου,  για  την

πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ - ΟΤΑ, από 04/2017 έως 06/2017, έχουμε πληρώσει

μέχρι  το  Μάρτιο.  4ος,  5ος,  6ος συνολικό  ποσό  είναι  864,00€.  Είναι  εισηγητής  ο  κ.

Καραμολέγκος. Το λόγο κ. Καραμολέγκο.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε να πληρώσουμε 864,00€ για τις εισφορές του 0,60 του

κάθε μέλους του συλλόγου 480 μέλη x 0,60 x 3 μήνες 864,00€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.

Πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στον Σύλλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναβάλουμε λίγο αυτό το θέμα γιατί θα είναι και άλλα. Πάμε στο

θέμα 2ο, αφήνουμε το θέμα 1ο για μετέπειτα.
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2  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία της δικαστικής διεκδίκησης των

176,00€.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση  Δ.Σ.  σχετικά  με  την  πορεία  της  δικαστικής  διεκδίκησης

των 176,00€. Να σας πω τώρα. Τελευταία φορά, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι όλοι, η

τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον Δήμαρχο ήταν που είχαμε πάει όλοι, είχαμε

πάει με τους δικηγόρους που είχαν αναλάβει αυτή τη διεκδίκηση. Είχαμε αναφέρει,

είχαμε προτείνει κάποια πράγματα τα οποία κατά την άποψή μας μπορούσαμε να

υπερπηδήσουμε κάποια εμπόδια, κάποια εμπόδια όμως παραμένουν. Δεν έχουμε

ακόμα τώρα καμία ενημέρωση, δεν έχει προχωρήσει όμως, η στάση του Δημάρχου

δεν έχει αλλάξει παραμένει ίδια, δεν εκδικάζεται τίποτα, παίρνουμε αναβολές, ούτε

έχει φέρει τίποτα στην οικονομική επιτροπή για απόφαση. Ήταν πάνω στο τραπέζι

για να το συζητήσουμε τώρα μέσα στον Ιούνη. 

Το  έχουμε  αφήσει  γιατί  όλοι  γνωρίζετε  ότι  μας  ταλανίζει  η  απεργία  εδώ  και  δύο

εβδομάδες. Και ασχολιόμαστε τώρα συνέχεια με την απεργία και να γνωρίζετε και

εσείς οι  ίδιοι όσα ονόματα δεν υπάρχουν  στις καταστάσεις μας  και  έχουν γίνει  μ’

αυτούς τους δικηγόρους έχουν χαθεί, γι’ αυτό δεν υπάρχουν στις καταστάσεις. Από

εκεί και πέρα οτιδήποτε έχει γίνει με άλλους δικηγόρους, είτε με την κα Μεταξά είτε

με  τον  κ.  Σπηλιωτόπουλο  πως  τον  λένε,  ούτε  καν  έρχονται,  δεν  εισάγονται  στα

δικαστήρια,  όλες  απορρίπτονται  λόγο  της  απόφασης  της  ολομέλειας  του  Αρείου

Πάγου.  Απλώς  ήθελα  να  γνωρίζεται  και  επίσημα την πορεία  γιατί  μπορεί  να  σας

ρωτάνε, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει, όχι εμείς, δεν έχει αποφασίσει η δημοτική

αρχή  αλλά  ούτε  έχει  αλλάξει  τη  στάση  της  να  είναι  αρνητική  προς  τους

εργαζόμενους. Υπάρχει καμία ερώτηση;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κλείσε λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσέρχεται και ο κ. Ζούρδος Κωνσταντίνος… εγώ να θέλω;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι πολλά τώρα, πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε αφού τελειώσαμε με το θέμα 2, ξαναγυρίζουμε πίσω

στο θέμα 1 που το είχαμε αναβάλει… α, όχι όχι συγνώμη.
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3  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης 861,00€ που αφορά την

αμοιβή του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου Κον Σαπουντζάκη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση  και  έγκριση  Δ.Σ.  για  το  ποσό  δαπάνης  861,00€  που

αφορά  την  αμοιβή  του  Νομικού  Συμβούλου  του  Συλλόγου  του  κ.  Σαπουντζάκη

Παναγιώτη.  Εισηγητής  είμαι  εγώ.  Αυτό  το  ποσό  είναι  το  861,00€  αφορά  τη

μηνυτήρια αναφορά που έκανε ο κ. Σαπουντζάκης στην εισαγγελία Πειραιά για το

θέμα του ταμείου αλληλοβοηθείας μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης που

είχαμε κάνει καθώς να πούμε στην αμοιβή αυτή αφορά και τη μελέτη που είχε κάνει

για  την  τροποποίηση  του  καταστατικού  που  πήγαμε  του  κ.  Στεφάνου  και  της  κα

Αργυροπούλου  που  το  έλεγξε  για  τη  νομιμότητα  των  εργασιών  τα  οποία

προσθαφαιρέσαμε κάποια πράγματα. Άρα το ποσό αυτό είναι 861,00€ με όλα, με τις

δαπάνες, τα παράβολα, τα πάντα είναι.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Με την παρουσία του στο δικαστήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την παρουσία του στην εισαγγελία. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται το ποσό;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 4.

4  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της Cοsmote

για την τηλεφωνική γραμμή 210-4172079, συνολικού ποσού 64,50€, περιόδου

23/03/2017-22/05/2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου  της

Cοsmote για  την  τηλεφωνική  γραμμή  210-4172079, συνολικού  ποσού  64,50€, το

οποίο είναι για δίμηνο. Εισηγητής είναι ο κ. Καραμολέγκος.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως είπα έχουμε τον ΟΤΕ που πρέπει να πληρώσουμε από

23-3ου έως 22-5ου. Είναι ένα πάγιο ποσό το οποίο πληρώνουμε. Αυτό. 64,50€.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα; Εγκρίνεται ομόφωνα.

5  ο   Θέμα ΗΔ
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Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είχαμε αναβάλει αυτό, παιδιά. Είναι ο εισηγητής ο κ. Παυλάκος.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Το είχαμε αναβάλει γιατί με ρωτήσατε πόσα λεφτά είχαμε πληρώσει

τον προηγούμενο χρόνο και απ’ ό,τι βλέπω ο προηγούμενος χρόνος πρέπει να είναι

γύρω στα 40, συν 30, συν 30, γύρω στα 150€, δηλαδή 200€ γενικά και κανονικά

βάσει... Και βάσει του συμβολαίου έπρεπε να έχουμε παραγγείλει άλλη μια παρτίδα

30€,  γι’  αυτό  είπα  200€  γενικά,  τα  οποία  δεν  τα  έχουμε  παραγγείλει  διότι  δεν

προλάβαμε να τα καταναλώσουμε. 

Τα ίδια πάλι θα είναι για ένα χρόνο, γύρω στα 200-250€ για όλο τον χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα για τα ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

6  ο   Θέμα ΗΔ

Ενημέρωση Δ.Σ. για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί από

την  ΠΟΕ- ΟΤΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είμαι εγώ. Να σας ενημερώσω λιγάκι για την πορεία. Όλοι

θα γνωρίζουμε, όχι  για την προηγούμενη  Πέμπτη,  θα  πω  πρώτα  για το  Σύλλογό

μας, πιστεύω ότι όλοι είστε ενήμεροι τι έχει γίνει. Την προηγούμενη Πέμπτη λάβαμε

μέρος με ένα πολύ δυναμικό παρόν σαν Σύλλογος. Επικεφαλής ήταν ο κ. Παυλάκος

με  προστάγματα,  ημιανάς  και  τέτοια.  Δημιουργήθηκε  ένταση  έξω  από  τη  Βουλή.

Μετά από τη συνάντηση που είχανε με τον Πρωθυπουργό εχθές όλοι γνωρίζουμε

ότι συνεχίζεται η κατάληψη, και το λέω γιατί είναι κατάληψη, δεν είναι απεργία, αύριο

έχουμε απεργία όσοι απεργήσουν. Αύριο θα συμμετάσχουμε σαν Σύλλογος. 

Πιστεύω  ότι  αύριο  θα  λήξει  η  απεργία,  γιατί  έχει  περάσει  ήδη  και  η  νομοθετική

ρύθμιση με σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Χάρη

στον  αγώνα  που  κάναμε  κερδίσαμε,  που  το  συνέχισε  η  ΠΟΕ-ΟΤΑ,  ενώ  η  άλλη

ομοσπονδία το έσπασε, ούτε καν μία μέρα απεργία δεν έκανε η άλλη ομοσπονδία,

είχε συνέχεια στάσεις, το λέω και το αναφέρω στον κ. Καραμολέγκο να το ακούει.

Ούτε μία μέρα απεργία δεν έκανε η άλλη, όχι για τις απεργίες, για τη στάση τους σου

λέω, για την Πόποτα. Καμία μέρα απεργία δεν είχε.

Χάρη στους αγώνες μας...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οι συμβασιούχοι πληρώνονται δηλαδή τώρα;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως πρέπει να πληρωθούν.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Θα πάμε και στην πληρωμή. Μπήκαν

τρία  σημεία  που  τα  πήρε  πάνω  του  ο  Πρωθυπουργός,  ότι  καταργήθηκε  το  όριο

ηλικίας, που ήταν 45, δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την καθαριότητα και για αυτά που

θα  γίνει  προκηρύξεις  για  μονιμοποιήσεις,  που  θα  γίνουν  προκηρύξεις  για  τα

ανταποδοτικά  τέλη  που  είναι.  Είναι  17  μόρια  ο  μήνες  για  24  μήνες,  καθώς  θα

προσμετράται αν είναι πολύτεκνοι, καθώς και τα πτυχία που έχουν, ό,τι έχουν και τα

μόρια  που  έχουν,  καθώς  και  οι  άλλοι,  γιατί  δεν  μπορεί  να  είναι  φωτογραφική  η

διάταξη, να είναι μόνο για αυτούς, γιατί μπορούν να συμμετάσχουν και οι τρίτεκνοι

και μπορεί να συμμετάσχουν και κάποιοι άλλοι που είναι άνεργοι, και αυτοί έχουν. 

Εγώ πιστεύω ότι για άλλη μία φορά έδειξε η ομοσπονδία μας και τη δύναμή της και

την ισχύ της και ότι δεν αφήνει και είναι παρούσα σε όλα τα δύσκολα προβλήματα

που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι.

Δεν  ξέρω  τώρα,  μπορεί  κάποιος άλλος  να  θέλει  να  συμπληρώσει  κάτι,  δεν  ξέρω

τώρα  αν  μου  διαφεύγει  τίποτα.  Αύριο  γίνεται  απεργία  την  οποία  πάλι  έχουμε

οργανώσει και θα συμμετάσχουμε ενεργά πλέον, γιατί δεν συμμετείχαμε στη στάση

και στην πορεία της Δευτέρας, έγινε επίτηδες για να δείξουμε και τι δύναμη έχει και

στην οργάνωση και στην κινητικότητα που έχει ο Σύλλογός μας. Τη Δευτέρα που δεν

συμμετείχαμε έγινε επί τούτου και αντί για 5 πούλμαν που είχαν ανέβει την Πέμπτη,

ανέβηκε ένα. Αύριο συμμετέχουμε και θα δούμε κιόλας το τι θα κάνουμε.

Δεν είναι και η Βούλα εδώ, αλλά επειδή δεν είναι η Βούλα δεν θέλω να κάνω τέτοιο.

Να ξέρετε ότι εδώ αυτός ο Σύλλογος έχει αλλάξει και ρότα, έχει αλλάξει και σκεπτικό.

Συμμετέχει  πλέον  ενεργά  στις  αποφάσεις  της  ομοσπονδίας.  Έμαθα,  τώρα  επειδή

δεν είναι  παρούσα,  να  της  τα  μεταφέρουν,  ένα  μέλος μας εδώ ότι έλεγε  σε  άλλα

σωματεία ότι να έρθουμε να κλείσουμε το Δημαρχείο. Εμείς το Δημαρχείο το έχουμε

κλείσει τρεις φορές. Εμείς σαν διοίκηση του Συλλόγου το έχουμε κλείσει τρεις φορές.

Δεν το κλείσαμε το Δημαρχείο γιατί δεν ανέφερε η απόφαση της ομοσπονδίας. Αν

θα ανέφερε ότι πέρα απ’  το γκαράζ κλείνουμε, να είστε σίγουροι ότι θα το είχαμε

κάνει.  Κλείσαμε  από  μόνοι  μας  το  ηλεκτρολογικό.  Από  μόνοι  μας,  πήραμε  την

πρωτοβουλία και το κλείσαμε, και ό,τι έβγαινε έξω, ο κ. Παυλάκος επειδή τα γνωρίζει

που ήταν στους κήπους που είχαν από εκεί, έπαιρναν την άδεια για να βγουν. Άρα,

επειδή δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω, ούτε δέχομαι, αλλά ας πάει η ΔΑΣ και η κα

8



Βούλα να ψαρέψει αλλού νερά, ας ψαρέψει ψήφους. Τώρα από εκεί και πέρα ήθελα

να σας ενημερώσω. 

Πιστεύω αύριο με κάποιους από εσάς να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει

να συμπληρώσει... Θέλω λιγάκι να το κοιτάξεις με ευλάβεια αυτό που σου ανέφερε

και ο Γιώργος μέσα και να μην δημιουργήσεις κανένα πρόβλημα.

Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης.

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το Δ.Σ. είχε προηγηθεί όλης της

διαδικασίας.  Πριν  8  μήνες  είχαμε  περάσει  μια  απόφαση,  αν  θυμάστε,  μετά  από

εισήγηση  δική  μου  και  του  Προέδρου,  ότι  οι  εργαζόμενοι  στον  Δήμο  Πειραιά,  οι

συμβασιούχοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μάλιστα είχαμε περάσει

ομόφωνα  την  απόφαση  εδώ  και  την  είχαμε  αποστείλει  στον  Δήμαρχο  και  στο

Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει θέση και να στηρίξει την απόφαση.

Ο Δήμαρχος πήρε θέση και στήριξε την απόφαση. Βέβαια τότε είχαμε από κάποιο

άλλο  σωματείο  που  ζήτησε  τώρα την απόφαση  του  Δημάρχου  και  του  Δημοτικού

Συμβουλίου. Τότε είχε βγει μέχρι στα κανάλια και μας είχε κατακρίνει για τη στάση

μας αυτή. Ακολούθησε τη δική μας τακτική και τον ίδιο δρόμο. Εμείς δεν είμαστε το

Σωματείο των εντυπώσεων, ούτε κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε βγάζουμε

ανακοινώσεις κατά συναδέλφων. Απλά να ξέρετε ότι έχουμε προηγηθεί από όλους

τους άλλους 8 μήνες πριν. Αυτά μόνο. Ευχαριστώ.

2  ο   Θέμα   E  ΗΔ

Ενημέρωση αναφορικά με την αξιολόγηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα ακόμα, συνάδελφοι, πριν τελειώσουμε με το θέμα 1, που

έχουμε  αφήσει  το  θέμα  το  πρώτο,  ένα  άλλο  θέμα  εκτός  ημερήσιας  να  βάλω,  το

οποίο  είναι  μία  ενημέρωση  για  την  αξιολόγηση.  Πρώτα  θα  θέλω  να  σας

ευχαριστήσω  θερμά  για  τη  στάση  που  σχεδόν  πήρατε  καθολικά  όλοι  σας,  που

βοηθήσατε να μην περάσει αυτό το μέτρο. Πολύ μεγάλο αριθμός έχουν εδώ πέρα,

επίσημα που έχουν κατατεθεί είναι γύρω στις 150, το οποίο ανεπίσημα δηλαδή εγώ

της δικής μου της διεύθυνσης δεν έχουμε ή του Γιάννη. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήστε μετά, εδώ λέμε το θέμα μπήκαν μέσα. Θέλω ξανά πάλι να

σας συγχαρώ όλους, και τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Καλογερόγιαννη, τον κ. Στεφάνου,
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τον κ. Κούβαρη, τον κ. Καραμολέγκο, τον κ. Παυλάκο και τον κ. Φερεντίνο, όλους

σας για τη στάση σας. Θα ήθελα να σας κάνω μία ενημέρωση, αυτό ήθελα να πω,

ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη, και κάποιο τμήμα, που δεν θέλω να πω, που δεν ανήκει

κάποιος διευθυντής, που είχε  κάνει αξιολόγηση, το πήρε πίσω όλο  αυτό. Έχουμε

πάρα  πολύ  μεγάλη  επιτυχία.  Και  θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  την  Πέμπτη  έγινε

επαφή  δική  μου  με  τον  Διευθυντή  προσωπικού,  γιατί  με  πληροφόρησαν  πολλοί

συνάδελφοι  ότι  βγαίνουν  και  με  τον  τρόπο  τους  εκβιάζουν  για  να  πάρουν  τις

αξιολογήσεις την τελευταία μέρα. 

Επικοινώνησα ο ίδιος προσωπικά και του έτριξα τα δόντια. Του είπα ότι την επόμενη

φορά  όταν  θα  πληροφορηθούμε  ότι  θα  υπάρχουν  τέτοιες  πιέσεις  και  τέτοιες

μεθοδεύσεις  κατά  των  συναδέλφων,  πέρα  ότι  θα βγάλουν ανακοίνωση,  εμείς  δεν

βγάζουμε,  συνάδελφοι,  ανακοίνωση.  Να  μου  πείτε  κακώς  δεν  βγάζουμε,  γιατί  θα

μάθαιναν και πολλά πράγματα του τι κάνει ο Σύλλογος εδώ πέρα πάρα πολλοί άλλοι

συνάδελφοι, αλλά δεν το κάνουμε, όπως είπε και ο γραμματέας, ο κ. Κούβαρης, ότι

δεν είμαστε μόνο για επικοινωνιακούς, εμείς είμαστε επί της ουσίας. Αλλά του τόνισα

και  του  είπα  ότι  την  επόμενη  φορά  άμα  θα  υπάρχουν  τέτοιες  μεθοδεύσεις  θα

κάνουμε  και μηνύσεις  πλέον.  Σας  το  λέω για να  το  γνωρίζετε  ότι  δεν φοβόμαστε

κανέναν,  ότι  οι  εργαζόμενοι  δεν  υποκύπτουν,  ούτε  πτοούνται  από  τέτοιες

συμπεριφορές, ούτε μπορεί να μας εκφοβίσει κανένας. Όταν θα είμαστε ενωμένοι,

όπως το δείξατε τώρα με το θέμα της αξιολόγησης.

Τον  λόγο  έχει  ο  κ.  Αντιπρόεδρος,  ο  κ.  Καλογερόγιαννης.  Μετά  απ’  τον  κ.

Καλογερόγιαννη τον λόγο έχει ο κ. Παυλάκος.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η  αξιολόγηση  όταν  ζητήσει  κάποιος  υπάλληλος  στον

προϊστάμενο και ο προϊστάμενος δεν κάνει αξιολογήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί, απέχει.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ από τα 32 άτομα ο ένας θέλει να του κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχεις. Σου το φέρνει και γράφεις εσύ «απέχω-απεργία».

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και το στέλνω στον Διευθυντή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, γιατί ήθελα να το ρωτήσω. Εντάξει, ευχαριστώ.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήρθε στο Δ.Σ., που τελειώνει τώρα, η κα Κοντογιάννη Δικαία.
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

1  ο   Θέμα ΗΔ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στον Σύλλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο γραμματέας, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. Να ξέρετε και να

γνωρίζετε  εσείς ότι ήδη τον ένα σύλλογο  των κήπων του Ήφαιστου  έχει έρθει σε

εμάς, τελείωσε, άρα από 6 έχουμε πάει σε 5 συλλόγους, και έχει γίνει...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι. σου είπα εγώ πόσοι είναι. Όλοι, δεν χρειάζεται. Σου το είπα εγώ,

έχουμε  συμφωνήσει  άπαντες.  Και  να  σας  ενημερώσω  και  το  άλλο.  Έχουμε  έρθει

ήδη σε συμφωνία με τον κ. Λεμπεσιώτη, γι’ αυτό έλεγε τώρα κάτι ο Φανός, ότι μόλις

αλλάξει  το  καταστατικό  μας  θα  έρθουν  και  αυτοί  σε  εμάς  όλοι.  εντάξει;  Δεν  είναι

πολλοί, είναι καμιά εξηνταριά άτομα, αλλά εντάξει.

Πάμε τώρα στον εισηγητή, στον κ. Κούβαρη.

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  είμαστε  για  άλλη  μια  φορά  στην

ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε 26 νέες εγγραφές. Οι περισσότερες αφορούν

τη διάλυση του συλλόγου που ήταν στους κήπους, ο Ήφαιστος. Τα ονόματα είναι:

Μπαρόλα  Σοφία,  Ωραιόπουλος  Βασίλειος,  Ποπονάς  Άγγελος,  Κισαπίδης

Κωνσταντίνος,  Λιθόπουλος  Αλέξανδρος,  Παπασταμάτης  Νικόλαος,  Μάγκουρης

Ανδρέας,  Μπάρκουλης  Παναγιώτης,  Παπαδημητρίου  Ιωάννης,  Παναγάκος

Ευάγγελος,  Τσακίρης  Γιώργος,  Κοντομούς  Μάρκος,  Κατσιάπης  Κωνσταντίνος,

Οικονόμου Αικατερίνη, Μαριάκη Ευαγγελία, Γεράκης Νικόλαος, Σουκαράς Νικόλαος,

Ιωάννου Ειρήνη, Μακρυωνίτης Ηλίας, Βιλιώτη Ζωή, Δημαράς Κωνσταντίνος, Φίλιου

Μαρία.  Αυτές  είναι  22  και  της  τελευταίας  στιγμής  από  τον  κ.  Αντιπρόεδρο:

Κλωνάρης  Πέτρος,  Πετρίσης  Αναστάσιος,  Γλυκοφρύδη  Αγγελική  και  Μπρούκλη

Βασιλική. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εγκρίνεται ομόφωνα. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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