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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05.04.2016 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση ή µη έκτακτης γενικής 
συνέλευσης και ενηµέρωσης των µελών για το Ταµείο Αλλ/θειας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 1 ΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 του καταστατικού µας. 
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

  
ΘΕΜΑ 2ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά του βιβλίου 

του Σεβαστίδη Χριστόφορου συνολικού ποσού 54,00€, το οποίο 
αναφέρεται στο δικαίωµα απεργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
των ΟΤΑ και του ∆ηµοσίου  και τον δικαστικό έλεγχο της άσκησης του.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

  
ΘΕΜΑ 3ο: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήµατος  

προς την ∆ηµοτική Αρχή, για την επανάληψη συµµετοχής των παιδιών 
των δηµοτικών σχολείων και παιδικών σταθµών στις παιδικές 
κατασκηνώσεις.  

        Ηλικία από 6 έως 15 χρονών. 
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου 641/23-

03-2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, συνολικού 
ποσού 75,04€ (πρακτικό 08/03/2016). 
Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  της 

Cοsmote για την τηλεφωνική γραµµή 210-4172079, συνολικού ποσού 
146,36€, περιόδου 08/11/15-07/03/16. 
Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  
 Εισηγητής : Γραµµατέας κ. Κούβαρης Γεώργιος 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση ∆.Σ. για την συγκέντρωση και αποστολή ειδών  πρώτης 

ανάγκης στους πρόσφυγες - µετανάστες που βρίσκονται στον χώρο του 
λιµανιού.  

         Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφάνου στην 

κηδεία των µελών µας  και συναδέλφων µας Λουρεντζάτου Γεράσιµου 
και Λούπο Παναγιώτη.  

 Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την απεργία που προγραµµατίζει η 

Α∆Ε∆Υ την Πέµπτη 07-04-2016. 
  Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Ενηµέρωση - ερώτηση για την πρόοδο και υλοποίηση  των 

προηγούµενων αποφάσεων του ∆.Σ.  
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 α) Αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής γρίπης και µέτρα ασφαλείας  
 β) Γάλατα 
  Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Ουσιαστική στήριξη του ∆ήµου Πατρέων για την κινητοποίηση κατά της 

ανεργίας και πρωτοβουλίες του Συλλόγου για το ζήτηµα της ανεργίας 
στο ∆ήµο µας.     

  Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα 05/4/2016 και βάσει του άρθρου 30 παρ. 1 του Καταστατικού 

µας καλούµαστε να έρθουµε σε συνεδρίαση το ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Σήµερα 

ηµέρα Τρίτη 05/04/2016, όπως προείπα και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία του 

Συλλόγου. Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών. Καλογερόγιαννης Ιωάννης, παρών. 

Κούβαρης Γεώργιος, παρών, πετάχτηκε τώρα λίγο έξω. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, 

παρών. Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών. Κοντογιάννη 

∆ικαία, παρούσα. Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών. Αργυροπούλου Σταυρούλα, 

παρούσα. Ραΐση-Ράµφου Μαργαρίτα, παρούσα. Ωραία. 

ΣΧΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σε γράφουν µέσα… δεν σε γράφουν… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σε λέµε… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σχιζοπούλου Σταµατίνα, παρούσα. Λάθος δικό µου είναι, συγγνώµη. 

Συγγνώµη λάθος. Πάµε στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προ ηµερησίας δεν συζητάµε τίποτα παιδιά. Πάµε στα θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ µία ένσταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν. Στην ηµερήσια διάταξη έχει ας πούµε διάφορα θέµατα. 

Προτείνω το τελευταίο θέµα που έχει να κάνει σε σχέση µε την απεργία και µε την 

κινητοποίηση για το ζήτηµα της ανεργίας από την Πάτρα, την πορεία που γίνεται 

κ.λπ., να τα βάλουµε 2ο και 3ο, γιατί θα πάει πάρα πολύ αργά και µπορεί και να µην 

κουβεντιαστούν στο τέλος. Να µην προλάβουµε δηλαδή να κουβεντιαστούν. Θεωρώ 

ότι είναι υψίστης σηµασίας το ζήτηµα της απεργίας οπότε µετά από το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας, 2ο θέµα να βάλουµε το ζήτηµα της απεργίας. Και µετά όλα τα 

υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, επειδή πιστεύω ότι τα πρώτα είναι πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά 

το Θέµα 1ο είναι λίγο που θα φάει, που επείγει αυτό το Θέµα 1ο, όλα τα υπόλοιπα 

είναι µόνο ψηφίζουµε και δεν είναι… Το Θέµα 3ο ναι, πρέπει, γιατί έχει µεγάλη 
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συζήτηση, το άλλο το 4ο είναι µόνο ψήφιση, αυτό που είναι τυπικό γιατί το έχουµε 

περάσει… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, το θέµα της απεργίας να το βάλουµε 2ο και µετά όλα τα 

υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περίµενε λιγάκι, περίµενε. Το Θέµα 3ο που είναι συζήτηση να το πάµε 

πιο πίσω. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή, ναι αυτό. Συζήτηση και 

λήψη απόφασης για την εγγραφή, ο κ. Κούβαρης, δεν είναι τίποτα ναι. Ωραία. 

Περνάµε… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κ.λπ. και του 

θέµατος κανονικά θα έπρεπε να ήταν πρώτο. 

 

Θέµα 1ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύγκληση ή µη έκτακτης γενικής 

συνέλευσης και ενηµέρωσης των µελών για το Ταµείο Αλλ/θειας, σύµφωνα µε 

το άρθρο 17 παρ. 1 ΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 του καταστατικού µας. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω, λιγάκι πριν ξεκινήσουµε την ενηµέρωση που θα είναι για 

το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, συγχωρέστε λίγο γιατί βιάζοµαι για να προλάβω γιατί 

είδα ότι έχει πάει και η ώρα µία παρά 25, πρέπει να είµαι δύο η ώρα στο σχολείο του 

γιού µου. Ακούτε τώρα λιγάκι. Κάθε… όταν τελειώνει ο χρόνος, όπως γνωρίζουµε 

όλοι γίνεται έλεγχος στα ταµεία του Συλλόγου, στο ταµείο του Συλλόγου στα βιβλία 

µας από την Ελεγκτική Επιτροπή και µετά πηγαίνουµε για Γενική Συνέλευση µε 

απολογισµό των οικονοµικών και τον διοικητικό απολογισµό. Εµείς, πέρα που έχει 

περάσει ο οικονοµικός έλεγχος από την οικονοµική, από την Ελεγκτική Επιτροπή, 

περιµέναµε να το συµβαδίσουµε να γίνει ένα γιατί όπως συνήθως γνωρίζετε γίνεται 

µε τις τρεις και περιµέναµε όλοι την... το πόρισµα της ορκωτής λογίστριας, µάλλον. 

Γιατί είναι γυναίκα. Έχουµε διαβεβαιώσεις από την ιδία ότι αυτή την εβδοµάδα µας 

το παραδίδει, τώρα ποιά µέρα είναι Πέµπτη, Παρασκευή, µας το παραδίδει και έτσι 

λέω, προτείνω µάλλον, µαζί µε αυτό να πάµε και για οικονοµικό και διοικητικό 

απολογισµό του Συλλόγου µας. Σας ακούω, τις απόψεις σας, αν υπάρχει κάποια 

αντίρρηση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι αντίρρηση; ∆εν υπάρχει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συµφωνούµε... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ένα λεπτουδάκι τότε, άµα είναι να ορίσουµε από τώρα τις 

ηµεροµηνίες γιατί θα πρέπει να ξέρουµε τις ηµεροµηνίες από τώρα, εκτός άµα θα 

γίνει κάτι έκτακτο κάποια απεργία, γιατί θα πρέπει να ενηµερώσουµε και τον 

δικηγόρο, τον νοµικό σύµβουλο για να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις, σε 

αυτή που θα γίνει. Συνήθως, όπως λέει και ο Γιώργος, συνήθως την Τρίτη. Αν έχετε 

µια… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Από όλους τους συλλόγους οι εργαζόµενοι ...  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι ο δικός µας, µας νοιάζει και όποιος θέλει µπορεί να 

παρακολουθήσει για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, όποιος θέλει… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν έχει λόγο όµως… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε λόγο έχει, άποψη έχει. Όπως το ανοίξαµε και την άλλη φορά. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρέπει να γνωρίζουµε, το έχουµε ξαναπεί, ότι το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας καθορίζεται από τα µέλη του Συλλόγου µας. ∆εν έχουν δικαίωµα 

ψήφου ούτε συµµετοχής καµία ή κανένας άλλος, από κανένα άλλο µέλος του 

Συλλόγου… Από κανένα άλλο Σύλλογο. Εµείς όµως στην Γενική µας Συνέλευση 

καλούµε τις αποφάσεις, τη λήψη των αποφάσεων την παίρνουν τα µέλη του 

Συλλόγου µας, αλλά εµείς καλούµε, είµαστε ανοικτοί στους συνταξιούχους, γιατί 

εκκρεµούν χρήµατα προς αυτούς και στα µέλη των άλλων Συλλόγων, οι οποίοι είναι 

ενταγµένοι, συµµετέχουν στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Εντάξει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµµετείχαν. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συµµετείχαν, γιατί έχει τελειώσει αυτό. Εντάξει; Αλλά την απόφαση, 

την λήψη της απόφασης την λαµβάνει, την λαµβάνουν τα µέλη του Συλλόγου µας. 

Ευχαριστώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να κάνω µια ερώτηση; Και τοποθέτηση µαζί. Αυτό… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζητάµε τον λόγο και τον απευθύνουµε για να καταγράφονται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κώστα κλείστο λίγο. Λοιπόν τώρα δεν θα καθίσουµε να αναλώσουµε 

τώρα… αν θέλουµε κάποιες… µη τα γράφουµε στα καταστατικά… και κακώς… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζουµε. Είναι οµόφωνη η απόφαση να πάµε ταυτόχρονα και για 

τις δύο, και τον οικονοµικό… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι.. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσύ… παρών είναι ο κ. Παυλάκος, όλοι οι υπόλοιποι δέκα είµαστε… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι, ναι. Ένα άλλο… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: … ψηφίζουµε υπέρ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το παρών… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το παρών του κ. Παυλάκου; Τέτοιο. Να ορίσουµε από τώρα και τις 

ηµεροµηνίες, να καθαρογραφούν και να αρχίσουµε να δουλεύουµε. Είναι 21/4, η 

πρώτη, η δεύτερη είναι 27/4 και η τρίτη, πιστεύω να γίνει πιο πριν, 27/4 είναι 

Μεγάλη Τετάρτη. 5/5 µετά το Πάσχα είναι η τελευταία. Συµφωνούµε; Όχι; 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Στο 5/5, Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το 5/5, επειδή είναι η εβδοµάδα µετά το Πάσχα, Πρόεδρε, θεωρώ 

ότι, θα µπορούσε να γίνει 7 ή 8 Μαΐου… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό… 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: …πλέον που οι συνάδελφοι θα έχουν µπει σε ρυθµό. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: 9, δεν ξέρω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το κάνουµε 10… δύο λεπτά για να συµφωνήσουµε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 22 µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ ωραία, ωραία… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μετά τελείωσε, … και ψηφίζεται 22 του µηνός. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. Άρα λέµε 12/4 η πρώτη, 18/4 η δεύτερη και 25/4, που 

είναι Μεγάλη ∆ευτέρα, η τρίτη. Όµως το λέµε από τώρα εδώ, συµφωνούµε όλοι. Αν 

θα υπάρξει εκείνη την ηµέρα απεργία, είτε από αυτές τις ηµέρες των Γενικών 

Συνελεύσεων απεργία αλλάζει η µέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εντάξει; Είτε είναι η 



 

8 

 

πρώτη, είτε είναι η δεύτερη, γιατί υπάρχει µια προεργασία και να αναβληθεί η πρώτη 

θα πρέπει να είµαστε κάτω, να καταγραφούν κ.λπ. Άρα συµφωνούµε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Λοιπόν, οπότε είναι… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 12/4, 18/4 και 25/4… το έγραψα. Εντάξει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 12, 18 η δεύτερη και 25 η τρίτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Ένα ζήτηµα να βάλω εγώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, εκτός από το θέµα του Ταµείου Αλληλοβοηθείας και τον 

Ελεγκτικό Απολογισµό να βάλουµε και το θέµα της απεργίας της 48ωρης. Συζήτηση 

µε τους εργαζόµενους και πώς µαχητικά, αγωνιστικά κ.λπ. να συµµετέχει όλος ο 

∆ήµος του Πειραιά στην απεργία. Εάν σε κάποιες από αυτές τις τρεις δεν µας έχει 

προλάβει το ζήτηµα του ασφαλιστικού να µπει και αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ 

σοβαρό και πρέπει, ήδη το είχαµε πει και από την άλλη φορά, πρέπει να κάνουµε 

Γενική Συνέλευση. Όχι, να µπει ως θέµα, γιατί µετά… δύο, αυτό θα είναι το πρώτο. 

Πρώτο το ασφαλιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το µέγα ζήτηµα, Γιώργο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το µέγα ζήτηµα για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Πειραιά, το µέγα 

ζήτηµα είναι να µας φύγει αυτό το αγκάθι που είναι, να πούµε, τόσα χρόνια. Αλλά 

αυτό το άλλο µας αφορά όλους. Τα βάζουµε και τα τρία θέµατα. Έχει κανείς καµιά 

διαφωνία; Το βάζουµε, να πούµε 1ο Οικονοµικό, ∆ιοικητικό Απολογισµό, 2ο, να 

πούµε, Ταµείο Αλληλοβοηθείας και 3ο, που θα έχει γίνει και το µακελειό του κυρίου, 

να πούµε ενηµέρωση… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: …δεν γίνεται γιατί θα φαγωθεί όλος ο χρόνος και εµείς ο χρόνος είναι 

χρήµα, δεν... θα πλατειάσουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν θα φαγωθεί ο χρόνος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 3ο θέµα θα µπει, 3ο. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ παρών σε αυτό πάλι που ψηφίζουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρών. Όλοι συµφωνούµε, εκτός από τον κ. Παυλάκο που είναι 

παρών. Ωραία. 

Ψηφίστηκε το 1ο Θέµα 10 υπέρ , 1 παρών (ΠΑΥΛΑΚΟΣ)  
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Θέµα 2ο. 

Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά του βιβλίου του 

Σεβαστίδη Χριστόφορου συνολικού ποσού 54,00€, το οποίο αναφέρεται στο 

δικαίωµα απεργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των ΟΤΑ και του 

∆ηµοσίου και το δικαστικό έλεγχο της άσκησης του. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μας έστειλε ένα e-mail εδώ πέρα, έχει βγει ένα που περιλαµβάνει 

όλους τους σύγχρονους νόµους. Αυτό εδώ είναι. Και λέει το έχει στείλει σε όλους 

τους Συλλόγους, µας το προώθησαν και σε εµάς εδώ. Πρόλογος είναι ο κ. Άρης 

Καζάκος, το έχει γράψει, καθηγητής Νοµικής. Εγώ πιστεύω ότι ως Σύλλογος που 

είµαστε πρέπει να έχουµε ένα µπούσουλα. Γιατί µε τους νόµους, ψάχνεις και 

βρίσκεις. Στην βιβλιοθήκη του Συλλόγου θα µείνει και θα είναι και εργαλείο για τους 

µετέπειτα. Τον λόγο τον έχει η κα Ραΐση. 

ΡΕΥΣΗ: Να πω τώρα κάτι σε σχέση µε αυτό. ∆εν είναι η δαπάνη µεγάλη. Έτσι; Και 

δεν είναι το θέµα, που βάζω οικονοµικό. Το ζήτηµα είναι ουσίας. Έχει βγάλει ένα 

βιβλίο, και δεν είναι ο µοναδικός, βγάζουν πολλοί, σε ό,τι έχει να κάνει µε την εξέλιξη 

των εργασιακών, ασφαλιστικών και όλα αυτά. Το ζήτηµα ποιο είναι; Ότι αυτά εµείς, 

σαν στοιχεία, µπορούµε και τα παίρνουµε από την Α∆Ε∆Υ. Από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Συνέχεια βγάζουν έντυπα και, που έχει να κάνει µε την ενηµέρωση των καινούριων 

νόµων, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και ενηµερώνουν τα πρωτοβάθµια όργανα. Πιο 

µακριά; ∆εν έχω µάθει… δεν είµαι καλλιτέχνης. Εργαζόµενη είµαι, αγωνίστρια. 

Συνδικαλίστρια. Λοιπόν, δεν είναι το ποσόν, αλλά και δεν θα είναι και µπούσουλας 

στη βιβλιοθήκη του Σωµατείου, του Συλλόγου. Γιατί; Γιατί συνεχώς αλλάζουν. ∆εν 

είναι θέµα λοιπόν το ποσόν και το συγκεκριµένο βιβλίο, είναι θέµα ότι µπορούµε να 

έχουµε ενηµέρωση από τα δευτεροβάθµια συνδικαλιστικά όργανα, που συνέχεια 

µας στέλνουν ενηµέρωση σε σχέση µε τις αλλαγές στα εργασιακά και στα 

ασφαλιστικά. Με αυτήν την έννοια το βάζουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πραγµατικότητα είναι έτσι όπως τη λες. Όντως στέλνουν 

ενηµερώσεις και σε e-mails και το ένα… αυτό είναι όµως για ένα συγκεκριµένο 

πράγµα ολοκληρωµένο. Όπως βγάζουν, συνέχεια εγκυκλίους για τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συγκεκριµένα πράγµατα, για τις προµήθειες για τη 

∆ιοίκηση, για, για... και τα ανοίγεις και όποιος έχει καθίσει σε επιτροπές που είναι για 

συγκεκριµένα όπως ο, εδώ ο φίλος µου ο Νίκος, που είναι, να πούµε, στο 
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υπηρεσιακό, που έχουν συγκεκριµένα βιβλία και ψάχνουν γιατί τα έχεις όλα 

µπροστά σου. Αυτό είναι ένα συγκεκριµένο πράγµα. Όντως τα άλλα τα στέλνουν, 

στέλνουν σήµερα αυτό, µεθαύριο θα στείλουν από εκεί, τον άλλο µήνα εκεί και πάει 

λέγοντας. Τέλος πάντων. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μου δίνεις το λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ είµαι υπέρ της άποψης να αγοραστεί αυτό το βιβλίο, το ποσόν 

είναι … ο δικαστικός έλεγχος έχει µια σηµασία, η οποία είναι, πρέπει να είσαι πολύ 

µεγάλος γνώστης πραγµάτων για να µπορέσεις να λαµβάνεις κατευθύνσεις προς 

αυτό. Εντάξει; Είναι όπως ο πειθαρχικός έλεγχος των ΟΤΑ, είναι… έχει µια 

πολυνοµία και είναι πολυσύνθετο. Μόνο και µόνο που κάνει τον πρόλογο ο 

καθηγητής Καζάκος, εµένα µου αρκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό βιβλίο και 

πιστεύω ότι αξίζει να το αγοράσουµε. Και ας αγοράσουµε και ένα µανιάτικο βιβλίο, 

σαν πρόλογο έτσι του καθηγητή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, πάµε στην ψήφιση για να τελειώνουµε. Πάµε στην ψήφιση. 

Παιδιά ποιοί συµφωνούν. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ παρών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε: Γαλάνης ένα, Κούβαρης δύο, κ. Κοντογιάννη τρεις, ο κ. 

Στεφάνου τέσσερις, ο κ. Καραµολέγκος πέντε, ο κ. Φερεντίνος έξι, ο κ. 

Καλογερόγιαννης επτά, η κα Σχιζοπούλου οκτώ, παρών ο κ. Παυλάκος και δύο κατά 

η κα Ραΐση και η κα Αργυροπούλου. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Αλλάζω την ψήφο µου. Παρών και εγώ στο θέµα αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρών και εσύ στο θέµα αυτό; Κάτσε να δούµε αν έχουµε πλειοψηφία 

για να περάσει. Τρείς, τέσσερις, πέντε, έξι. Περνάει το θέµα µε επτά θετικούς 

ψήφους. Τελειώσαµε και µε αυτό. 

Ψηφίστηκε το 2ο Θέµα 7 υπέρ ,  2 παρών (ΠΑΥΛΑΚΟΣ - ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ) , 2 

ΚΑΤΆ (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΑΙΣΗ) 

Το 3ο Θέµα. Το 3ο Θέµα το πηγαίνουµε προς το τέλος για να µπορούµε να δώσουµε 

βάση σε κάποια πιο ουσιαστικά. 
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Θέµα 4ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου 

641/23-03-2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 75,04€. 

Εισηγητής ο Ταµίας του Συλλόγου ο κ. Καραµολέγκος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν όπως και στις προηγούµενες Γενικές Συνελεύσεις 

έχουµε την Clevermedia, έτσι και σε αυτή πρέπει να πληρώσουµε τα 75,04€ του 

Συλλόγου για τις αποµαγνητοφωνήσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι ένα τυπικό θέµα γιατί το έχουµε δώσει από την αρχή και δεν 

είναι για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι για το ∆.Σ. εδώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό θα γίνεται κάθε µήνα δηλαδή; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι το φέρνουµε για ενηµέρωση πιο πολύ ότι ήρθε το τιµολόγιο και 

κοστίζει τόσο. Εντάξει; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Πιστεύω να συµφωνούµε όλοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε, ήδη έχουµε πάρει από την αρχή την πρώτη απόφαση, 

που συµφωνήσαµε και πήρε αυτή βάσει… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Άρα δεν νοµίζω ότι ήταν λόγος να το φέρουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα είµαστε σύµφωνοι όλοι. Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, να ρωτήσω τα 74,05€ είναι για κάθε µήνα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι για κάθε µήνα. Είναι ανάλογα το πρακτικό, πόσες σελίδες 

έχει, έχει έρθει και πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που ήταν 300,00€. Όσο µιλάµε 

και περισσότερες σελίδες είναι, τόσο πιο πολύ κοστίζει. Καταλάβατε; Αυτό ήταν 

πολύ σύντοµο το προηγούµενο. Είναι το προηγούµενο αυτό. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να φροντίσουµε να είναι σύντοµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι. Στις 8/3. Άρα είµαστε και οι έντεκα... Συµφωνούµε. 

Ψηφίστηκε το 4ο Θέµα οµόφωνα.  
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Θέµα 5ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  της Cοsmote 

για την τηλεφωνική γραµµή 210-4172079, συνολικού ποσού 146,36€, 

περιόδου 08/11/15-07/03/16. 

Εισηγητής ο κ. Καραµολέγκος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν πάρει το λόγο ο Καραµολέγκος να σας κάνω µια ενηµέρωση. Θα 

σας φανεί λίγο πολύ το ποσόν όπως µου φάνηκε και εµένα. Είναι τέλη 

ενεργοποίησης. Είναι καινούρια γραµµή που δεν υπήρχε και ήταν µέσα τα τέλη 

ενεργοποίησης και όταν ενεργοποιείς την καινούρια γραµµή πληρώνεις να πούµε 

και το πάγιο πάρα πάνω. Εκτός από τα τέλη προπληρώνεις και το πάγιο 

ενεργοποίησης. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Βασικά είναι και τετράµηνο και δεν µπορούµε να 

αµφισβητήσουµε τώρα ένα τιµολόγιο της δηµόσιας υπηρεσίας. Άρα νοµίζω εγώ λέω 

κάποια… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Σε ποια εταιρεία είµαστε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην Cosmote. Στον ΟΤΕ δεν το έχουµε αλλάξει. Ωραία. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν µπορούµε να το αµφισβητήσουµε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι βέβαια… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Και πρέπει να το πληρώσουµε. 

ΡΑΪΣΗ: Μια ερώτηση να κάνω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως. Η κα Ραΐση. 

ΡΑΪΣΗ: Αυτή η γραµµή που λέει εδώ είναι extra γραµµή που θα έχουµε σαν 

Σωµατείο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτή η γραµµή προϋπήρχε. 

ΡΑΪΣΗ: Είναι το πακέτο που κάναµε τηλεφωνική σε… και Ίντερνετ; Αυτό είναι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι αυτό είναι. Το πακέτο που κάναµε… 

ΡΑΪΣΗ: Και µας παρέχει και µια τηλεφωνική γραµµή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτή η τηλεφωνική γραµµή είναι η µόνη που έχει ο Σύλλογος γιατί δεν 

του ανήκει άλλη. Είναι στο ∆ήµο Πειραιά, η οποία µπορείς να πάρεις κινητό… 
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ΡΑΪΣΗ: Αυτή τη διευκρίνιση θέλω να κάνω, άφησέ µε να το ολοκληρώσω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ...Μπορείς να πάρεις και κινητό. ∆εν υπάρχει, η µόνη γραµµή που 

µπορείς να πάρεις κινητό στο Σύλλογο είναι αυτή. 

ΡΑΪΣΗ: Ναι, οι άλλες οι γραµµές που έχουµε είναι οι παροχές που µας δίνει, άλλη 

µία που µας δίνει παροχή ο ∆ήµος. Και αυτή θα είναι η εξτρά γραµµή που θα έχουµε 

σαν Σωµατείο; Ερώτηση κάνω για να το καταλάβουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι αυτή είναι η γραµµή που µας ανήκει εµάς σαν Σωµατείο. Σαν 

Σύλλογος. 

ΡΑΪΣΗ: Που θα έχουµε εµείς σαν Σωµατείο, η άλλη γραµµή που έχουµε είναι από 

τον ∆ήµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι του ∆ήµου Πειραιά. Του ∆ήµου Πειραιά, ακριβώς. 

ΡΑΪΣΗ: Αυτό. Αυτή τη διευκρίνιση ήθελα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα κινητά πόσες ώρες… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θυµάµαι είναι το µεσαίο πακέτο, είναι παιδιά, αυτό που είχαµε 

βάλει, ήταν το µεσαίο πακέτο για να µην παίρνουµε και πολλά κινητά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι καλύτερα ένα κινητό… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα είχα ψάξει τότε Βούλα και επειδή πρέπει να γίνουν και πολλές 

αλλαγές γιατί είναι παµπάλαια, πρέπει να γραφτεί το ΑΦΜ για να µπορούµε να 

αλλάξουµε, θέλει τρέξιµο και εγώ… συµφωνούµε; Συµφωνούµε άπαντες και οι 

έντεκα. 

Ψηφίστηκε το 5ο Θέµα οµόφωνα 

Θέµα 6ο  

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στον Σύλλογο. 

Εισηγητής: Αναπληρωτής Γραµµατέας ο κ. Θεοφάνου Νικόλαος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχει ο κ. Νίκος το θέµα γιατί ο κ. Κούβαρης βρισκόταν σε άδεια 

επιµορφωτική την προηγούµενη εβδοµάδα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σε όλους 

σας όµως. Εδώ οι εγγραφές που έχουν γίνει όλες, έχουν γίνει πάνω από 40 

εγγραφές νέων µελών από τότε που αναλάβαµε εµείς, εκτός από δύο που έχει φέρει 

ο κ. Παυλάκος, όλες οι υπόλοιπες τις έχω φέρει εγώ. Πρέπει να δραστηριοποιηθείτε 
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λιγάκι ο καθένας σας και να το… ο Σύλλογος είναι σπίτι µας, δεν είναι µόνο ένας να 

φέρνει µέλη εδώ στο Σύλλογο. Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εµένα µετά το Πάσχα θα έρθουν όλοι που κλείνει ο άλλος ο Σύλλογος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα γνωρίζω κ. Παυλάκο. Βλέπετε και εκεί έχω χώσει τη µούρη µου 

εκεί πέρα και έχω κάνει ένα κάρο επαφές για να έρθουν. 

Στο θέµα ο κ. Θεοφάνου. 

ΘΕΟΦΑΝΟΥ: Τις αιτήσεις για εγγραφή νέων µελών. Μαντάς Γεώργιος του 

Ευαγγέλου, ∆ήµας Γεώργιος του Ιωάννου, Παππάς Χρήστος του Κωνσταντίνου και 

Σαρώτα Αναστασία του Ιακώβου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα συµφωνούµε; Συµφωνούµε άπαντες και οι έντεκα συµφωνούµε. 

Κάτι άλλο να σας πω πάλι εκ των υστέρων, µια ενηµέρωση στα γρήγορα. Έχω 

µιλήσει µε τον κ. Σκαραµαγκά για να απελευθερώσουµε λίγο, θα γίνει και ένα 

έγγραφο, για να απελευθερώσουµε λίγο τον κ. Καραµολέγκο, να σας πω τι 

συµβαίνει. Κάποιος λοιπόν που θέλει να φύγει από το Σύλλογό µας, για να µην 

πάµε σε άλλο, κάνει µια αίτηση σε ένα άλλο σύλλογο, πηγαίνει και καταθέτει στον κ. 

Καραµολέγκο και αυτοµάτως αλλάζει το Σύλλογο. Έρχονται οι καταστάσεις εδώ, 

ψάχνουµε, να πούµε, και του λέµε ξέρεις κάτι βρήκαµε αυτό γιατί δεν µας έβαλες, α 

πήγε εκεί. Όλων το καταστατικό, όχι µόνο το δικό µου, όλων των συλλόγων, λέει για 

αιτήσεις εγγραφής και αιτήσεις διαγραφής. Μέσα. Άρα θα πρέπει αυτοί που 

πηγαίνουν αν δεν υπάρχει διαγραφή δεν µπορούν να εγγραφούν. Σε κανέναν άλλο 

σύλλογο. Εγώ τα συζήτησα, είναι σύµφωνος ο κ. Σκαραµαγκάς, σύµφωνος µε τη 

νοµιµότητα που του πήγαµε τα καταστατικά γιατί όλων τα καταστατικά τα λένε αυτά 

τα πράγµατα. Αν δεν υπάρχει διαγραφή πώς πάει και γράφεται; Το λόγο έχει η κα 

Ραΐση. 

ΡΑΪΣΗ: Αυτό που λέει ο Πρόεδρος. Ο 1264 είναι ρητός. Λέει: διαγράφοµαι από ένα 

πρωτοβάθµιο σωµατείο, καταθέτω τη διαγραφή µου µε έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο διαγραφής, το εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά περνάει από τη 

Συνέλευση, κανονικά πρέπει να περνούν και από τη Συνέλευση διαγραφές και 

εγγραφές και µετά πάω και εγγράφοµαι σε άλλο πρωτοβάθµιο σωµατείο. Και αυτός, 

αυτός ο τρόπος, πρακτικά αποφεύγεις και τις διπλοεγγραφές και διπλοψηφίσαντες 

σε πρωτοβάθµια σωµατεία και αυτό πρέπει να γίνεται. Επειδή έκανα µια εγγραφή 

εχθές, γράφει τα στοιχεία από αριστερά της υπαλλήλου και δεξιά ότι σας παρακαλώ 

όπως µε εγγράψετε στο Σύλλογό σας και στείλτε τη διαγραφή µου στο Σύλλογο που 
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ανήκω, τον τάδε. Τι γίνεται; Κανονικά δεν πρέπει έτσι, αλλά µου κάνει εντύπωση, 

που είδα στην αίτηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό γιατί αυτά, άµα θα ερχόσαστε εδώ θα τα είχατε µάθει. 

Πλέον έχουµε βγάλει, θα µαθαίνουµε σε ποιο σύλλογο ανήκει και έχουµε κάνει και 

µια αίτηση διαγραφής και θα συµπληρώνει, θα πάρεις και µια αίτηση από το… 

ΡΑΪΣΗ: Έχω αίτηση διαγραφής εγώ, αλλά αφού το έγραφε έτσι επάνω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: …θα πάρεις και την αίτηση διαγραφής και θα πηγαίνω εγώ ο ίδιος 

προσωπικά σε κάθε σύλλογο και παίρνω και µονογραφές… ναι… αυτό κάνω ήδη 

και παίρνω και µονογραφές από τους εκάστοτε γραµµατείς, τους ποιους 

παραλαµβάνει και την ηµεροµηνία που παραλαµβάνει. Άρα θα πάρεις µια αίτηση 

διαγραφής, θα πρέπει να ξέρεις σε ποιο σύλλογο ανήκε, άµα δεν το ξέρεις θα στο 

πει ο κ. Καραµολέγκος, αµέσως, εκεί πέρα όταν θα πάει επάνω στη θέση του και θα 

σου δώσω εγώ µία και θα την παραδώσω εγώ ο ίδιος προσωπικά. Άρα εγκρίνεται 

το θέµα των εγγραφών; Και οι έντεκα συµφωνούµε. 

Ψηφίστηκε το 6ο Θέµα οµόφωνα 

Θέµα 7ο 

Ενηµέρωση ∆.Σ. για τη συγκέντρωση και αποστολή ειδών  πρώτης ανάγκης 

στους πρόσφυγες - µετανάστες που βρίσκονται στο χώρο του λιµανιού. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν, να σας ενηµερώσω, ας τοποθετηθεί ο κ. Παυλάκος, που θέλει να 

πει κάτι που είχε βάλει ένα θέµα και δεν το είχαµε ψηφίσει για την οικονοµική 

βοήθεια να πάρουµε όλοι θέση και να σας ενηµερώσω και εγώ ή να ενηµερώσω τι 

έχουµε µαζέψει σαν Σύλλογος και µετά βάζεις εσύ το θέµα; Τι θέλεις; 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: ∆εν έχω πρόβληµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, να σας κάνω µια ενηµέρωση στα γρήγορα. Μετά από το ∆.Σ. 

στο, την απόφαση του ∆.Σ. που φέραµε µοιράσαµε όλοι βγάλαµε µια αφισούλα 

πολύ µεγάλη στο τέλος καταλήξαµε για να τη διαβάζουν όλοι και να µε ευκρίνεια, τη 

µοιράσαµε σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να σας πω τι µαζέψαµε. Που δεν το 

κυνηγήσαµε, εκτός από εµένα, δεν το κυνήγησε κανένας, αλλά µπορώ να σας πω τι 

µαζέψαµε τώρα. Ακούτε. 23 τσάντες µε ρούχα, 21 τσάντες µε τρόφιµα, δύο τσάντες 

µε νερά, δύο τσάντες παπούτσια, µια τσάντα µε παιδικά παιχνίδια, δύο τσάντες µε 

είδη υγιεινής (µωροµάντηλα και πάνες). Αυτά τα πήγαµε στην ΚΟ∆ΕΠ που είναι, 
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πώς το λένε; Η Παµπειραϊκή Πρωτοβουλία, για τους πρόσφυγες στο λιµάνι του 

Πειραιά, τις παραδώσαµε εκεί και µοιράστηκαν. Τώρα να ακούσουµε λίγο για αυτό 

που θέλει να πει ο κ. Παυλάκος. Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ στο προηγούµενο ∆ηµοτικό, στο ∆.Σ. είχα καταθέσει µία 

πρόταση να πάρουµε µια απόφαση για χρηµατικό ποσόν, το οποίο θα το αγοράζαµε 

εµείς τα υλικά και αν µπορούσαµε µέσω και του Παντοπωλείου που υπάρχει στον 

Πειραιά και να τα πηγαίναµε σαν Σύλλογος, όχι να τα µοιράσουµε, να τα 

παραδίδαµε στους υπεύθυνους που είναι κάτω στο λιµάνι. Οι πιο πολλοί σύλλογοι 

έχουν µαζέψει από 300,00 έως 500,00€ και τα έχουν παραδώσει, δεν ξέρω αν έχουν 

αγοράσει ή τι έχουν κάνει, τα έχουν παραδώσει. Για εµένα είναι ανεπίτρεπτο µε, ότι 

µε τον πιο πολύ κόσµο σαν Σύλλογος που είµαστε, να µην έχουµε κάνει µια 

οικονοµική τέτοια προσφορά. Και είχα προτείνει ένα ποσόν, όποιο θέλαµε, δεν 

υπήρχε κάποιο συγκεκριµένο ποσόν και θα τα αγοράζαµε εµείς οι ίδιοι και να τα 

πάµε. Τώρα από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάρω το λόγο εγώ πάλι. Έλα να σας πω κάτι. Είχαµε πει τότε που 

είχε έρθει σαν ∆.Σ. τι είναι δηλαδή; Αυτά που σας διάβασα τώρα, που κοστίζουν να 

πούµε ένα κάρο λεφτά ή να δώσουµε, να πούµε, 300,00 ή 500,00€; Ή αφού µας 

νοιάζει µόνο τυπικά να πάρουµε µια απόφαση των 300,00 των 400,00€ γιατί πήρε ο 

άλλος ο σύλλογος και δεν νοιάστηκε πουθενά, παρά µόνο κατέθεσε ένα χρηµατικό 

ποσό και εδώ µε το νοιάξιµο το δικό µας που µοιράσαµε αφίσες, εδώ ο ίδιος τις 

κόλλαγε, ο κ. Παυλάκος τις κόλλαγε τις αφίσες, ένα µέρος των αφισών και ο κ. 

Φερεντίνος και ο κ. Στεφάνου, τις κόλλαγε, η κ. Σχιζοπούλου, εγώ, που µαζέψαµε 

ένα κάρο πράγµατα, ο Γιάννης, ναι συγγνώµη, ο Γιάννης να το πει όλο, όλο ο 

Γιάννης, συγγνώµη, ο κ. Καλογερόγιαννης ή να δίναµε 400,00 - 500,00 ή 1.000,00€; 

Πιο πολύ τι είναι; Το νοιάξιµο ή η οικονοµική βοήθεια. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Συγγνώµη µιλάω για τρόφιµα εγώ. Εγώ µιλάω να αγοράζαµε τρόφιµα 

και να πηγαίναµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θα είχατε ενηµερωθεί φίλε µου καλέ, αν θα είχαµε ενηµερωθεί στις 

ενηµερώσεις που βγάζει η επίσηµη σελίδα του ∆ήµου Πειραιά και στην Παµπειραϊκή 

Πρωτοβουλία, τα τρόφιµα δεν τα δέχονταν, δέχονταν µόνο τυποποιηµένα και ειδικά 

τρόφιµα, τα οποία τα γράψαµε και εµείς στην ανακοίνωσή µας. Από εκεί και πέρα αν 

θέλαµε αυτά που µαζέψαµε 30 σακούλες, 30 τόσες σακούλες είναι, αν τις 

προσθέσετε, όχι 30 τόσες, 50 τόσες σακούλες είναι, αν θα είχαµε δώσει λίγο 

περισσότερο ενδιαφέρον θα τις είχαµε κάνει 100 τις σακούλες, αντί για 50. Εγώ αυτό 
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έχω να πω και άλλο είναι ένα τυπικό να δώσουµε 400,00 - 500,00€ και να µην 

έχουµε πάρει θέση γιατί η ανακοίνωση παίρνεις και θέση σαν Σύλλογος. Ότι είσαι 

υπέρ τους. Και µια που το λέτε αυτό, θέλετε να σας ενηµερώσω και µια ανακοίνωση 

που έβγαλε, ένα λεπτό, γιατί αφορά για το Σύλλογό µας. Γιατί πρέπει όλοι να 

ψαχνόµαστε εδώ πέρα. Εδώ ο επικεφαλής που είναι, περιµένετε λιγάκι… 

∆εν µένω σε αυτό το τέτοιο, ναι το λόγο έχει ο κ. Κούβαρης και να προχωράµε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Παιδιά εγώ πιστεύω ότι ορθά έχουµε πάρει την απόφαση που έχουµε 

πάρει. Είµαστε σε µια δύσκολη, πολύ δύσκολη εποχή για τον κάθε Έλληνα, 

υπάρχουν οικογένειες στον ∆ήµο Πειραιά, που στερούνται ακόµα και το γάλα και 

από το υστέρηµά τους ο καθένας αν έχει να δώσει µπορεί να δώσει και βγάλαµε µια 

ανακοίνωση να φέρει εδώ να δώσει για τους πρόσφυγες. Το να βγάλουµε ένα 

χρηµατικό ποσόν να δώσουµε για τους πρόσφυγες, πιστεύω ότι υπάρχουν και 

πρόσφυγες εργαζόµενοι στο Σύλλογό µας, που είναι σε πολύ πενιχρή θέση και 

έχουν φιλότιµο και αξιοπρέπεια και δεν το εκφράζουν και κάποιοι που το έχουν 

εκφράσει πάλι δεν µπορούµε να πάρουµε µια απόφαση. Λοιπόν, εµείς κάναµε µια 

πρόταση και είπαµε όποιος µπορεί από το υστέρηµά του να προσφέρει. Και 

πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος, υπάρχει κανένας άλλος να τοποθετηθεί; Η κ. Ραΐση το λόγο. 

ΡΑΪΣΗ: Εγώ θέλω να πω ότι σωστά έχουµε πάρει την απόφαση να σταθούµε 

αλληλέγγυοι, σαν εργαζόµενοι και εµείς, στους πρόσφυγες που έχουµε αυτή τη 

στιγµή και έχουν κατακλύσει το λιµάνι του Πειραιά. Αυτό όµως συνάδελφοι θα 

πρέπει να συνεχιστεί. Το να ζητάµε, να διαθέτουµε οικονοµικό από τις εισφορές του 

Συλλόγου που είναι από τους ίδιους τους εργαζόµενους θεωρώ ότι θα πρέπει να 

είναι απόφαση όλων των εργαζοµένων για να γίνει αυτό και θα πρέπει να µπει σε 

Γενική Συνέλευση και να είναι απόφαση των ίδιων των εργαζοµένων. Ένα αυτό. Ένα 

δεύτερο όµως αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και να πω εδώ ότι όσο και αν δεν 

θέλουµε να δίνουµε την πολιτική διάσταση σε αυτό το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουµε και στην πόλη του Πειραιά µε τους πρόσφυγες, υπάρχει πολιτική 

διάσταση συνάδελφοι. Γιατί κάποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που συµβαίνει αυτή τη 

στιγµή στη Συρία και σε άλλα κράτη και που αύριο µπορεί να συµβαίνει και στη 

χώρα τη δική µας. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να δώσουµε και την πολιτική 

διάσταση και αυτό να κατεβαίνει και στους συναδέλφους µας τους εργαζόµενους ότι 

δεν… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό αποχωρεί ο κ. Θεοφάνου και θα ξαναεπιστρέψει. Συνεχίστε 

και συγγνώµη. 

ΡΑΪΣΗ: Ότι δεν έρχεται από το πουθενά ο πόλεµος, ο πόλεµος έχει πολιτική 

διάσταση, έχει οικονοµικά συµφέροντα και κάνει τους λαούς πρόσφυγες και 

µετανάστες. Και επίσης επειδή πρέπει να τα ανοίγουµε και αυτά τα ζητήµατα, 

είµαστε εργαζόµενοι και µας αφορούν, πρέπει να καταδικάσουµε και αυτές τις 

πολιτικές δυνάµεις που δεν έχουν δικαίωµα να µιλάνε και να λένε ότι δεν πρέπει να 

είµαστε αλληλέγγυοι, να τους πετάξουµε, να τους πνίξουµε αυτούς τους πρόσφυγες, 

πολιτικές δυνάµεις που µε την πολιτική τους παλιότερα χρόνια στην ιστορία της 

ελληνικής κοινωνίας ήταν υπεύθυνοι για Έλληνες πρόσφυγες και εκτελεσµένους και 

µετανάστες. Είναι λοιπόν η Χρυσή Αυγή… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΡΑΪΣΗ: …υπήρχαν και είναι υπεύθυνη λοιπόν η πολιτική τους και δεν έχουν 

δικαίωµα και πρέπει να την καταδικάζουµε την Χρυσή Αυγή εµείς σαν Σύλλογος 

εργαζοµένων. Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες πρέπει να συνεχιστεί. Και να το 

ανοίξουµε σε όλους τους εργαζόµενους… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό για να µην… 

ΡΑΪΣΗ: Να διευκρινίσω για να µην κατηγορηθεί… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην το κλείνεις… 

ΡΑΪΣΗ: Να διευκρινίσω για να µην κατηγορηθεί κάποιος συνάδελφος, εδώ 

σύµβουλος στο σωµατείο, ότι αναφέρθηκε σε αυτό. Αναφέροµαι εγώ προσωπικά και 

ζητώ να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή για τη στάση που κρατάει απέναντι στους 

πρόσφυγες. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό παιδιά, περίµενε, το λόγο έχει η κα Κοντογιάννη, η κα 

Κοντογιάννη έχει το λόγο…  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: …θα τοποθετηθείς και εσύ Γιώργο, έχεις ζητήσει το λόγο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ συµφωνώ, εντάξει µε τη συναδέλφισσα από εκεί, όµως 

παιδιά δεν έχουµε εστιάσει στο θέµα ότι πρόσφυγες είµαστε και οι ίδιοι οι Έλληνες, 
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οικονοµικοί πρόσφυγες. Έτσι; Βασικό λοιπόν επειδή έξω από τον Άγιο Κωνσταντίνο 

είδα οκταµηνίτη και µάτωσε η καρδιά µου να πουλάει χαρτοµάντιλα, αλλά και στη 

δουλειά ήρθε συναδέλφισσα που ήταν οκταµηνίτισσα και πλέον δεν έχει τα µόρια 

γιατί µεγάλωσαν τα παιδιά της, από εκεί και πέρα έκατσα και συνειδητοποίησα ότι 

πεινάει το σπίτι του διπλανού. Πάνω από όλα λοιπόν θα κοιτάξω το διπλανό µου και 

ό,τι µου περισσέψει θα τα δώσω και στον πρόσφυγα. Όχι ότι είµαι ενάντια, δεν το 

συζητάµε και εγώ και η µητέρα µου και όλοι µας την κίνηση την έχουµε κάνει. Όµως 

παιδιά νοµίζω ότι θα έπρεπε να σταθούµε κι αν είναι ο Σύλλογος να διαθέσει κάτι να 

βρει πέντε οικογένειες άπορες εδώ Πειραιώτικες που έχουν πολλά παιδιά, που 

πεινάνε, που χρωστάνε, που δεν έχουν ρεύµα, έτσι; Να τα δώσουµε εκεί, για να 

πιάσουν τόπο. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι περισσέψει και από το υστέρηµα του 

κάθε ενός και είδη προσωπικής υγιεινής για τους πρόσφυγες και ό,τι άλλο χρειάζεται 

να το δώσουµε δεν το συζητάµε. Πάνω από όλα όµως θεωρώ ότι θα έπρεπε, 

έχουµε συναδέλφους που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήµατα 200,00€ – 300,00€ να 

πούµε έλα εδώ εσύ δεν έχεις ρεύµα. Έλα εδώ να σου βάλουµε ρεύµα. Έτσι; 

Ήρθανε… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συναδέλφισσα, πρώην συναδέλφισσα, δεν θα σας πω, όλοι την 

ξέρετε ήρθε, στο γραφείο. Τώρα τι να σας πω, τα παιδιά κάτω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για να ξέρουµε κάτι. Εγώ όταν είπα να κάνουµε την τέτοια... µιλάω 

από ανθρωπιστικής πλευράς διότι για τίποτε άλλο δεν συµφωνώ µε τους 

πρόσφυγες κ.λπ. και το λέω υπεύθυνα περισσότερο µε ένοιαζε µε τα λεφτά αυτά 

που θα βγάζαµε να παίρναµε για τα παιδάκια. Για τίποτε άλλο δεν µε αφορά γιατί 

εµένα και ο παππούς µου και ο πατέρας µου και όλοι µείνανε στην Ελλάδα και 

πολεµήσανε. ∆εν σηκωθήκανε να φύγουν στην πρώτη βόµβα που έπεσε στον 

Πειραιά. Και νεκρούς έχουµε και από όλα έχουµε. Εµένα µείνανε και πολεµήσανε και 

όλοι οι συγγενείς µας µείνανε και πολεµήσανε το ‘44 και δεν παρατήσανε την πόλη 

τους να σηκωθούνε να φύγουνε. Είτε µε τους Γερµανούς, είτε µε τους Ιταλούς, είτε 

τον εµφύλιο. Οι δικοί µας µετανάστες που είπατε µερικοί είναι οικονοµικοί 

µετανάστες και δεν έχουν καµία σχέση µε αυτούς τους µετανάστες που είναι τώρα 

εδώ πέρα. Εγώ µίλησα ανθρωπιστικά και µόνο για παιδιά αν παίρναµε γάλατα, 

µωροµάντηλα και πάνες. Για τίποτε άλλο δεν µε αφορούσε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μισό λεπτάκι τώρα γιατί… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Μισό λεπτό να το κλείνουµε γιατί φάγαµε όλη 

την ώρα δηλαδή χωρίς, να πούµε, ουσία. Εγώ, εσείς δηλαδή, συµφωνούµε όλοι, 

όλοι είµαστε, να πούµε, είναι κατά δηλαδή κάποιον που δεν έχει να φάει, έχει φύγει, 

έχει ξεριζωθεί, που πνίγεται, που δεν ξέρει αν επιστρέψει, πώς θα επιστρέψει, αν θα 

ζήσει, αν δεν θα ζήσει, αν είναι δυνατόν τώρα. ∆εν έχουµε µπει σε αυτήν την 

διαδικασία. Έτσι πήραµε και την προηγούµενη απόφαση. Το θέµα ήταν για το 

χρηµατικό είπα. Το χρηµατικό θεωρήσαµε σωστό, αν εκφράζω και τους 

υπόλοιπους, ότι καλύτερα ήταν παρά να δώσουµε ένα χρηµατικό ποσό Χ που δεν 

µπορούµε να το δώσουµε γιατί το καταστατικό µας δεν το λέει αυτό µέσα, θα 

έπρεπε να γίνει Γενική Συνέλευση. Και εµείς είπαµε να δραστηριοποιηθούµε και να 

φέρουµε, να µαζέψουµε όσο περισσότερα πράγµατα µπορούµε να µαζέψουµε. Έτσι 

δεν είπαµε; Τώρα ότι είµαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν 

έχουν στο ήλιο µοίρα, είναι, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. ∆ηλαδή τα αυτονόητα θα 

µπαίνουµε πάλι να τα ξανά εξηγούµε; 

ΡΑΪΣΗ: Ναι, Πρόεδρε όµως… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Ραΐση και να τελειώνουµε ρε παιδιά, σας παρακαλώ 

πολύ! 

ΡΑΪΣΗ: Εγώ ήµουν συγκεκριµένη σε αυτά που είπα και αναφέρθηκα και στην 

πρόταση του συναδέλφου που είπε για οικονοµικό ότι πρέπει να περάσει από 

Γενική Συνέλευση και το ότι πρέπει να συνεχίσει η αλληλεγγύη. Όµως συνάδελφοι, 

αν θέλουµε και παρακαλώ πολύ να µην διαγραφεί τίποτε από αυτά που λέω είναι 

συγκεκριµένη η θέση µου και δεν θέλω να διαγραφεί τίποτε από τα πρακτικά της 

συνεδρίασης. Αν θέλουµε να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας ότι κάποιες 

πολιτικές ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση, που αύριο µπορεί να βρισκόµαστε 

εµείς, αυτό ακριβώς είπα στη θέση αυτών των προσφύγων να κρυβόµαστε. Εµείς 

δεν κρυβόµαστε συνάδελφοι. Και µε αυτήν την έννοια, είπα ότι πρέπει να 

καταδικάσουµε αυτές τις πολιτικές, τα πολιτικά κόµµατα, που στρέφονται ενάντια σε 

αυτό που αντιµετωπίζουν σήµερα οι Σύριοι, και αύριο θα αντιµετωπίσουµε εµείς. 

Ήµουν συγκεκριµένη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία παιδιά, να σας πω κάτι. Τελειώνουµε, έγινε ενηµέρωση για το τι 

πράγµατα έχουν µαζευτεί από εδώ και πέρα αφού το συνεχίζουµε θέλω να δω την 

δραστηριότητα του κάθε ενός από εσάς χωριστά. 

Ενηµέρωση για το 7ο Θέµα  
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Θέµα 8ο 

Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την κατάθεση στεφάνου στην κηδεία 

των µελών µας  και συναδέλφων µας Λουρεντζάτου Γεράσιµου 

και Λούπο Παναγιώτη. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και σήµερα γιατί τότε που είχε βγει η ηµερήσια δυστυχώς έχουµε άλλο 

ένα τραγικό συµβάν εδώ για το ∆ήµο Πειραιά, πέθανε ένας άλλος σήµερα, κηδεύεται 

στις 14:30 µ.µ. ο Λούπος ο Παναγιώτης. Αυτό είναι... καταθέσαµε στεφάνι στο φίλο 

µας και διευθυντή µας και αγαπητό συνάδελφο τον Λουρεντζάτο Γεράσιµο και 

σήµερα θα καταθέσουµε και άλλο ένα στεφάνι. Και τα δύο τα στεφάνια είναι 70,00 

και 45,00 = 115,00€. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε όλοι, εκτός από τον κ. Στεφάνου 

που είπαµε ότι έχει φύγει. Ωραία. 

Ψηφίστηκε το 8ο Θέµα οµόφωνα (απουσιάζει ο ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 

Θέµα 9ο 

Ενηµέρωση  και λήψη απόφασης για την απεργία που προγραµµατίζει 

η Α∆Ε∆Υ την Πέµπτη 07-04-2016. 

Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η απεργία που έχουµε σε δύο ηµέρες, θα τα διαβάσω, όπως τα 

έχω γράψει εδώ πέρα στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θέλω έτσι σας 

παρακαλώ πολύ να µπουν και στα πρακτικά. Λοιπόν η απεργία που έχουµε σε δύο 

ηµέρες αλλά και η 48ωρη απεργία που έχουν πάρει απόφαση ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ να 

προκηρυχθεί τη µέρα κατάθεσης του ασφαλιστικού στη Βουλή αποτελούν κρίσιµες 

αναµετρήσεις των εργαζοµένων µε την κυβέρνηση, το ΣΕΒ και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο. Καλούµε το ∆.Σ. έστω και καθυστερηµένα να πάρει απόφαση, 

να βγάλει ανακοίνωση, κάλεσµα προς όλους τους συναδέλφους για να πάρουν 

δυναµικά µέρος στην απεργία µε τα εξής αιτήµατα: Να µην περάσει ο νόµος 

λαιµητόµος, να επιτρέψουµε να γίνουν οι συντάξεις φτωχοκοµείου, να µην περάσει η 

κοινωνική ασφάλιση στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών, το κράτος και η εργοδοσία 

να πληρώσουν για τα άδεια ταµεία. Όχι στον αντιδραστικό νόµο 4360 του 2016 για 

τη δηµόσια διοίκηση, όχι στη νέα τιµωρητική αξιολόγηση που συνδέεται µε το µισθό, 

βαθµό, τις υποχρεωτικές µετατάξεις και απολύσεις. Όχι στο νέο µισθολόγιο 4354 



 

22 

 

του 2015 και τις νέες περικοπές. Να µην περάσουν τα σχέδια για το νέο φορολογικό, 

αφορολόγητο όριο µέχρι 20.000,00€ και 5.000,00€ για κάθε παιδί. Να 

φορολογηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου µε 45%. Όχι στο ξεπούληµα του δηµόσιου 

πλούτου, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. 

Και τελειώνοντας καλούµε για άλλη µια φορά το ∆.Σ. να πάρει πίσω την απόφασή 

του για παρότρυνση των συναδέλφων να προχωρήσουν σε πακέτο ιδιωτικής 

ασφάλισης. Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι ενάντια στον αγώνα που δίνουν οι 

εργαζόµενοι, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, για δηµόσια κοινωνική ασφάλιση για 

όλους. Σε διαφορετική περίπτωση πιστεύουµε, που δεν πάρετε πίσω την απόφασή 

σας αυτή, αποτελούν υποκρισία προς τους εργαζόµενους δήθεν ενέργειες για τη 

δηµόσια ασφάλιση. 

Μετά την 24ωρη µε µοναδικό θέµα την προετοιµασία των συναδέλφων µπροστά 

στην 48ωρη µε σχεδιασµό πώς θα αντιδράσουµε µόλις ανακοινωθεί η κατάθεση του 

νόµου στη Βουλή προτείνουµε στη Γενική Συνέλευση, όπως είπαµε και 

προηγούµενα, που θα γίνει για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας να συζητηθεί και το θέµα 

της 48ωρης. Επίσης τη µέρα που θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο να 

κάνουµε κινητοποίηση έξω από το ∆ηµαρχείο µε πανό, µε µία ντουντούκα και µε 

κάποια πορεία στους δρόµους του Πειραιά. Αυτά. 

Θέλω σας παρακαλώ να κατατεθεί όπως τα διάβασα, γιατί είδα ότι σε κάποια 

πρακτικά δεν είναι ακριβώς αυτά που έχω πει, δηλαδή κόβονται κάποιες προτάσεις 

και δεν βγάζουν το νόηµα. Εγώ και τις άλλες φορές έχω δώσει αυτά που έχω 

διαβάσει, οπότε δίνω και αυτό εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το δώσετε µέσα, κλείστε το µία… θα το δώσετε µία µέσα στο, πώς 

το λένε; Στη Γραµµατεία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κλείστε το λίγο το µικρόφωνο. Κοιτάτε, όταν σας λέω ότι πρέπει να 

γράφονται σωστά τα πρακτικά, το εννοώ και σας το ξανά λέω άλλη µια φορά. Την 

προηγούµενη φορά όπως θυµόσαστε κλείνανε τα µικρόφωνα. Τώρα τα φτιάξαµε, τα 

ρυθµίσαµε δεν ήταν τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα ότι δεν βγαίνουν νόηµα αν δεν 

έχει καταγραφεί δεν βγαίνουν νόηµα. Για αυτό έχω πει, και το ξαναλέω για άλλη µια 

φορά, ότι όποιος παίρνει το λόγο... Θα πρέπει να ζητάµε το λόγο, θα πρέπει να 

γράφετε παντού όπως γίνεται σε όλα τα ∆.Σ. τις εισηγήσεις σας, που πηγαίνει και 
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πώς αναφέρεται. Από εκεί και πέρα τώρα που λέτε να πάρει θέση και τέτοια, µάλλον 

για το Προεδρείο θα λέτε, έχουµε πάρει θέση… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Έχουµε πάρει θέση και είναι πολύ ξεκάθαρη. Όπου θα γυρίσετε 

και θα κοιτάξετε σε οποιοδήποτε µέρος του ∆ηµαρχείου, υπάρχουν αφίσες 

κολληµένες πότε γίνεται η απεργία, χιλιάδες έντυπα έχουµε µοιράσει εγώ και όλοι 

µας, αυτό εδώ της ΠΟΕ-ΟΤΑ που το αναφέρει µε κάθε τέτοιο, έχουµε µοιράσει τα 

φρέσκα έντυπα της Α∆Ε∆Υ, έχουµε βγάλει δικές µας αφίσες, πλέον βγάζουµε και 

δικές µας αφίσες και καυτηριάζουµε µε βάση και µε το χιούµορ πολλές φορές, 

δηλαδή πιο ξεκάθαρη θέση από αυτό να δω, το Σύλλογο, είµαστε όλοι το Σύλλογο, 

µια που αναφέρεστε για το Προεδρείο πιο ξεκάθαρη θέση του Προεδρείου, δεν την 

έχετε δει. ∆ηλαδή τι άλλο θα δείτε; Να κλείσουµε όλα από επάνω µε ένα, πώς το 

λένε; Με ένα πανό από επάνω µέχρι κάτω ότι είµαστε υπέρ των κινητοποιήσεων; 

Και δεν είµαστε µόνο υπέρ των κινητοποιήσεων, είµαστε και µπροστάρηδες στις 

κινητοποιήσεις. Αυτές που έχουν γίνει µέχρι τώρα. Την άλλη φορά λάβαµε µέρος µε 

ένα Σε Τρία. Την προηγούµενη Πέµπτη που είµαστε στον κ. Μπαλάφα, είχαµε πάλι 

ενεργό συµµετοχή, ήταν και ο κ. Φερεντίνος µαζί µας. ∆ηλαδή τι άλλο, έχουµε 

φτιάξει πανό, έχουµε κάνει έχουµε ενηµερώσει και όλους τους συλλόγους και τους 

έχουµε πάρει µαζί µας. ∆ηλαδή η θέση του Προεδρείου δεν είναι ξεκάθαρη; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ξεκάθαρη και εκτός από τις ανακοινώσεις αυτές της ΠΟΕ-

ΟΤΑ µία καθαρή ανακοίνωση σαν Σύλλογος. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό 

που γίνεται. Που βγάλατε τις ανακοινώσεις και πραγµατικά µπράβο και δεν έχει 

ξαναγίνει έτσι µέχρι τώρα τόσες αφίσες για κάποιο ζήτηµα που απασχολεί τους 

εργαζόµενους. Αλλά όµως πρέπει κατ’ αρχήν για να είµαστε εντάξει και να λέµε ότι 

αυτό που κάνουµε είναι αληθινό, το πιστεύουµε δηλαδή, πρώτον να βγει µια 

ανακοίνωση σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όχι σαν ΠΟΕ-ΟΤΑ ή σαν Α∆Ε∆Υ µε τα 

αιτήµατά µας και το δεύτερο και το κυριότερο να πάρουν πίσω αυτήν την απόφαση, 

να πάρετε µάλλον, την απόφαση για την ιδιωτική ασφάλιση. Για µας είναι πολύ 

σοβαρό αυτό το πράγµα και είναι και ένα, και συνδέεται φυσικά και µε το 

ασφαλιστικό, και είναι ένα αγκάθι, µεγάλο αγκάθι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για 

την πλειοψηφία εδώ πέρα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆εν είναι δυνατόν να 

κολλάτε αφίσες, να βγάζετε αφίσες, να δίνετε αυτά τα ενηµερωτικά της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

της Α∆Ε∆Υ κ.λπ. και να έχετε πάρει απόφαση µε το να στρέφετε τους εργαζόµενους 
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στην ιδιωτική ασφάλεια. Είναι δηλαδή, το είχα πει και την άλλη φορά, είναι ντροπή. 

∆εν γίνεται αυτό το πράγµα. Σε όλη την Ελλάδα που έχει µαθευτεί… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Με το σκεπτικό αυτό που λέµε να πάρουµε την απόφαση της ιδιωτικής 

είναι µια προσφορά που µας στείλανε προς το Σύλλογο. Όποιος θέλει την κάνει. ∆εν 

υποχρεώνει κανέναν ο Σύλλογος, ούτε είπαν υπέρ ή κατά. Ήταν µια προσφορά από 

το Σύλλογο προς τους συναδέλφους. Όπως είναι προσφορά και οι κατασκηνώσεις, 

όπως ήταν προσφορά και η VODAFONE, όπως και όποιος άλλος µας φέρει µια 

προσφορά θα την ανακοινώσουµε και θα κάνουµε ενηµέρωση. Τώρα να πούµε, 

τώρα το να πούµε ότι είµαστε ενάντια στην ιδιωτική ασφάλιση, ε τότε είµαστε ενάντια 

σε ό,τι ιδιωτικό υπάρχει, το οποίο δεν νοµίζω κανένας να θέλει να κλείσουν όλα τα 

ιδιωτικά για να µείνει δηµόσιο διότι τότε άντε γεια χαρά. Εντάξει; ∆εν υπάρχει, τώρα 

µην τρελαθούµε τώρα. Είναι κάποιες προσφορές και ενηµερώνουµε τον κόσµο. 

Ούτε είπαµε σε κανέναν µε το πιστόλι πήγαινε ούτε µην πας. Είναι ενηµέρωση, 

είµαστε υποχρεωµένοι σαν Σύλλογος ό,τι µας στέλνουν να ανακοινώνεται στους 

συναδέλφους µας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν. Είµαι ο Γιώργος ο Κούβαρης. Θα επαναλάβω προς τις 

συναδέλφισσες. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί προς την οµιλία µας. ∆εν επιτρέπω 

εγώ αν και δεν το ψήφισα το συγκεκριµένο, δήλωσα παρών, να λέµε ότι είναι 

ντροπή µας. Ντροπή δεν είναι κανενός. ∆εν είναι ντροπή των συναδέλφων που 

ψήφισαν τη συµµετοχή, µια καλή προσφορά που πρόσφερε µια εταιρεία σε ένα 

οµαδικό πακέτο. ∆εν είναι ντροπή αυτό. Εντάξει; Και θα ξανά επαναλάβω στην κα 

Αργυροπούλου, η οποία µας κατέθεσε εδώ και γράφτηκε στα πρακτικά αυτό, ότι η 

Χρυσή Αυγή λέει ότι πετάει τους πρόσφυγες στη θάλασσα. Σαν πάγιά της θέση. 

Εγώ δεν ξέρω ότι η Χρυσή Αυγή έχει αυτή τη θέση. Κι αν την έχει ακούσει πουθενά 

ή υπάρχει στο καταστατικό της Χρυσής Αυγής να µας τη φέρει. Εδώ πέρα πρέπει να 

είµαστε προσεκτικοί, να µη λέµε ανακρίβειες και να µη µας λέει ό,τι µας έρχεται στο 

κεφάλι. Σας ευχαριστώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα συνδικαλιστικά… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό… θα απαντήσω πρώτα εγώ. Θα απαντήσω εγώ. Την 

προσφορά αυτή, το ξανά λέω για άλλη µια φορά τη ζητήσανε πάνω από 12 µέλη. Εν 

τάχει θα σας πω και µερικά ονόµατα, ήταν ο κ. Μπολοβίνος, ο κ. Σκαραµαγκάς, η κα 
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του Καπαρέλου η γυναίκα, ήταν δεν θυµάµαι και ζητήσανε όλοι γιατί γίνονται, πώς 

τη λένε; Η Ανθούλα, ναι η Ανθούλα, γιατί γίνονται να πούµε στους άλλους 

συλλόγους και υπάρχουν αυτά τα πακέτα και τους ενδιέφερε. ∆εύτερον πήραµε µια 

απόφαση, το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικό. Βγάλαµε κάποιες ανακοινώσεις όποιος 

ήθελε πιστός προσέλθει. Ούτε υποχρεώνουµε κάτι. Τώρα αν είστε εσείς περήφανοι 

το πώς είναι, πώς είναι, να πούµε, τα νοσοκοµεία µας και θέλετε µια τέτοια όλοι, 

όλοι οι Έλληνες να έχουν µια τέτοια νοσηλεία και µια πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια αυτό, τότε τι να σας πω. Τότε καλώς έχετε αυτές τις απόψεις. Από 

εκεί πέρα, το ξανά λέω η απόφαση αυτό δεν εκβιάζει, δεν επιβάλλει σε κανέναν. 

Είναι αν το θέλει και όποιος το θέλει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω; Κα Αργυροπούλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν. ∆εν είναι δυνατόν ένα συνδικαλιστικό όργανο, το είπαµε 

και την άλλη τη φορά να προτρέπει τους εργαζόµενους για µια ιδιωτική ασφάλιση. 

Λοιπόν, αυτή τη στιγµή το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό… λοιπόν αυτήν τη στιγµή 

το νοµοσχέδιο… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή τη στιγµή το νοµοσχέδιο ενηµερώνει, προτρέπει τα πάντα, 

πήραµε απόφαση… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ενηµερώνουµε και εµείς, πήραµε απόφαση και συνεχίζουµε ρε παιδιά. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για συγγνώµη να πω. Παυλάκος. Μισό λεπτό… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να τελειώσω… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το νοµοσχέδιο µιλάει ότι θα πρέπει… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι κλειστό το µικρόφωνό σας. Είναι κλειστό. Το έχω κλείσει εγώ. 

Έχω το δικαίωµα να το κλείσω. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λοιπόν… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από εκεί και πέρα, αφήστε µε λιγάκι παιδιά. Άκου, άκου… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι θα τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τοποθετηθείς. Θα τοποθετηθείτε όλοι. Από εκεί και πέρα να 

είµαστε, να πούµε, λίγο σαφείς και να µην πλατειάζουµε. Πολύ ωραία, το λόγο έχει η 

κα Αργυροπούλου. Το λόγο για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ασφαλιστικό που πάει να περάσει η κυβέρνηση ποιο είναι το 

ζήτηµά της; Να περάσει η δηµόσια ασφάλιση στους ιδιώτες. Λοιπόν και µε αυτόν τον 

τρόπο είναι σαν να δίνουµε και εµείς ένα συγχωροχάρτι σε αυτό το πράγµα. Με το 

να λέει, ας πούµε, το Σωµατείο µας και όπου το έχω πει, και όπου, δηλαδή στους 

συναδέλφους µας τους ίδιους, µα λέει µα είναι δυνατόν; Συνδικαλιστικό όργανο να 

προτρέπει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ποιους το έχετε πει κα Αργυροπούλου; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στους συναδέλφους µας… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ονοµαστικά… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι δεν θα πω ονοµαστικά… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί; Εγώ πως σας λέω ονοµαστικά… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στους συναδέλφους που βγαίνουµε περιοδεία και το 

αναφέρουµε αυτό το πράγµα, µας λένε µα είναι δυνατόν συνδικαλιστές να 

προτρέπουν αυτό το πράγµα στις µέρες µας; Και δεν είναι µία …  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είναι µια κατασκήνωση… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο αν είναι στελέχη του ΠΑΜΕ θα το έχει πει αυτό. Κανένας άλλος. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και στελέχη του ΠΑΜΕ και απλοί εργαζόµενοι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, τελειώνει η συζήτηση εδώ πέρα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, το ξανά λέµε έχει παρθεί… ακούτε, ακούτε… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνει η συζήτηση εδώ πέρα, τελειώνει η συζήτηση. Λοιπόν 

τελειώνει η συζήτηση εδώ, έχετε την άποψή σας, έχουµε την άποψή µας. Τέρµα και 

τελείωσε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, συνεχίζουµε. Συνεχίζουµε παιδιά, ολοκληρώσαµε το θέµα 

πηγαίνουµε… το λόγο έχει η κα Ραΐση. 
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ΡΑΪΣΗ: Συνάδελφοι, είναι συγκεκριµένη η πρόταση που κάνουµε. ∆εν µπορεί από 

τη µία να λέµε ότι κάνουµε αγώνα, αναδεικνύουµε αγώνα προς τους συναδέλφους 

µας, αυτό που έχουµε υποχρέωση να κάνουµε, να υπερασπιστούµε τη δηµόσια 

ασφάλιση και από την άλλη να υπάρχει πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

ήταν πρόταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ψηφίστηκε. Να προχωρήσουµε σε 

ενηµέρωση στους συναδέλφους ότι έχουµε αυτό το πακέτο και όποιος θέλει 

συµµετέχει. ∆εν είπαµε ότι γίνεται υποχρεωτικά. Έρχεται σε αντίθεση όµως 

συνάδελφοι. Με αυτό που λέµε για την κοινωνική ασφάλιση. Έρχεται σε αντίθεση. 

Με αυτήν την έννοια λέµε ότι θα πρέπει να το πάρουµε πίσω… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό… 

ΡΑΪΣΗ: …Η πλειοψηφία που το ψήφισε, µε αυτήν την έννοια… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό... 

ΡΑΪΣΗ: Είναι συγκεκριµένη πρόταση και από εκεί και πέρα γίνεται αποδεκτή από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή όχι. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Κλείστε το µία κ… Ωραία. Να κλείσουµε ρε… περιµένετε… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λιγάκι. Ακούτε λιγάκι. Το διάστηµα που είναι εδώ ο Σύλλογος έχει 

φέρει προσφορές για να κερδίζει η τσέπη του εργαζόµενου και αυτό δεν µπορεί 

κανείς να το αµφισβητήσει. Έχει φέρει για τηλεφωνία, έχει φέρει για κατασκηνώσεις, 

έχει φέρει για µεταπτυχιακά προγράµµατα, άλλο που δεν σας κάνουµε ενηµέρωση. 

Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς µε 20% κάτω. Έχει φέρει για σεµινάρια, έχει φέρει για το 

θέατρο που όλα σας κοινοποιούµε, για να πηγαίνουν να διασκεδάζουν για το θέατρο 

για την πνευµατική τους τέτοιο µε έκπτωση. Αυτό κάνει εδώ το καινούριο Προεδρείο 

του Συλλόγου κυρίες και κύριοι. Και πηγαίνουµε στο άλλο θέµα για να 

ολοκληρώνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τί ψηφίζουµε όµως; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι πράγµα να ψηφίσουµε; Ο κ. Καλογερόγιαννης... Για την απεργία 

είναι δεδοµένη, έχουµε γεµίσει άπαντες. Τι να συµµετέχουµε; Ελάτε και εσείς µια 

φορά να σας δούµε µε το δευτεροβάθµιο και το τριτοβάθµιο όργανο και όχι στη δικιά 
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σας πορεία να πάρετε και εσείς θέσεις ότι είσαστε και δεν είσαστε µε το ΠΑΜΕ και 

τότε να συζητήσουµε και αλλιώς. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μισό για την απεργία ρε παιδιά, είπαµε όλοι ναι. Το να πάρουµε πίσω 

την ιδιωτική ασφάλιση αρνούµεθα η πλειοψηφία… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Παυλάκο, µισό λεπτό. Τι θέση να πάρουµε όταν έχουµε γεµίσει, ότι 

όλοι να πάµε στην απεργία; Τα e-mail που στέλνουµε… τι θέση να πάρουµε το 

αυτονόητο; ∆ηλαδή κοροϊδευόµαστε; Βάζουµε ένα θέµα για να το συζητάµε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι ρε συ Κώστα, συγγνώµη, αυτή τη στιγµή… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι λέει; … Ο κ. Καλογερόγιαννης; 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι εδώ είµαι. Ρε παιδιά, ο κάθε ένας στο χώρο που 

ανήκουµε και δουλεύουµε σε όλες τις υπηρεσίες, έχουµε ενηµερώσει. Και το 

προσωπικό… όποιος θέλει µπορεί να κάνει. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και αφίσες έχουµε και έχουµε ψηφίσει. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουµε και αφίσες για αυτό το πράγµα… το άλλο τώρα για 

την ασφάλεια την ιδιωτικοποίηση που λέµε, εµείς είµαστε καλώς ή κακώς στο 

δηµόσιο, έχουµε, γιατί αν δεν είµαστε θα είµαστε και εµείς ανασφάλιστοι. Έχουµε 

παιδιά όµως τα οποία δεν έχουν ασφάλεια. Έχουµε παιδιά 25 χρονών, 28, 29, 30 

που δεν έχουν ασφάλεια. Τι πρέπει να γίνει; ∆εν µπορούν να µπουν ούτε στο 

δηµόσιο ούτε να εργαστούν σε αυτό, πάνε δουλεύουν σε καφετέριες και δεν έχουν. 

∆εν πρέπει να ασφαλιστούν τα παιδιά αυτά; Τί θα κάνουν; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με ιδιωτική ασφάλιση; 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με τι; Συγγνώµη. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆ιαλέγουµε να µην υπάρχει ανασφάλιστος, αυτή είναι η θέση µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία να πάµε... περιµένετε. Να πάµε στην απόφαση, θέσατε ένα 

θέµα για ψήφιση, έτσι δεν είναι;  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ... που να έχει θέµα να καλεί τους εργαζόµενους την Πέµπτη να 

συµµετέχουν στην απεργία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... Θα κατατεθεί στη Βουλή, θα είµαστε επάνω στην Βουλή κα 

Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έξω από το ∆ηµαρχείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν χρειάζεται έξω από το ∆ηµαρχείο, στη Βουλή παίρνονται οι 

αποφάσεις δεν παίρνονται στο ∆ηµαρχείο Πειραιά οι αποφάσεις. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα ψηφίζουµε... Τί ψηφίζουµε στην πρόταση της κα Αργυροπούλου; 

Ένα λεπτό για να είναι κατανοητό κάτω, τί ψηφίζουµε ρε παιδιά; Τί ψηφίζουµε; Υπέρ 

της πρότασης ποιοί είναι; Υπέρ της πρότασης της κα Αργυροπούλου ποιοί είναι; Κα 

Ραΐση είσαστε; Κα Ραΐση, κα Αργυροπούλου είναι δύο. Για αυτό το θέµα που 

θέσανε, το έχουµε κάνει ήδη, εντάξει δεν πειράζει. Είναι δυο υπέρ και είµαστε, η κα 

Σχιζοπούλου, ο κ. Καλογερόγιαννης, ο κ. Φερεντίνος, ο κ. Καραµολέγκος, η κα 

Κοντογιάννη, η κα Γαλάνη και ο κ. Κούβαρης όχι... κατά. Και ο κ. Παυλάκος;  

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Υπέρ της απεργίας, κατά όλων των άλλων.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υπέρ της απεργίας είµαστε... 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Αφού αυτό είναι το ψήφισµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. 

Ψηφίστηκε το 9ο Θέµα ΥΠΕΡ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ . 

Θέµα 10ο 

Ενηµέρωση - ερώτηση για την πρόοδο και υλοποίηση 

των προηγούµενων αποφάσεων του ∆.Σ. 

α) Αποφυγή εξάπλωσης της εποχικής γρίπης και µέτρα ασφαλείας 

β) Γάλατα 

Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούτε γιατί δύο η ώρα πρέπει να αποχωρήσω οπωσδήποτε, 

περιµένετε, περιµένετε λίγο, είναι δύο παρά τέταρτο, εγώ θα αποχωρήσω, είναι το 

θέµα τρία για συζήτηση, το 10ο Θέµα για συζήτηση, το θέµα ενδέκατο, και το 

ενδέκατο για συζήτηση. Να ξεκινήσουµε µε το ενδέκατο και το θέµα τρία ήθελα που 

το έχω εγώ αλλά δεν προλαβαίνω. Ένα λεπτό πριν από το θέµα ενδέκατο που είναι 

της κας Αργυροπούλου, ουσιαστική στήριξη του ∆ήµου Πατρέων για την 

κινητοποίηση κατά της ανεργίας και πρωτοβουλίες του Συλλόγου για το ζήτηµα της 

ανεργίας στο ∆ήµο µας. Επειδή οι περισσότεροι δεν θα το γνωρίζετε αυτό, 
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συγγνώµη πριν δώσω το λόγο στην κα Αργυροπούλου, είναι µια µεγάλη πορεία που 

ξεκίνησε ήδη την Κυριακή από το ∆ήµο της Πάτρας, είµαστε οι µοναδικοί που 

έχουµε βγάλει αφίσα σαν Σύλλογος, έτσι παίρνουµε εµείς θέση και δεν παίρνουµε 

θέση για να το γράφουµε στα πρακτικά και να ακούγεται µόνο, είµαστε οι µοναδικοί 

που έχουµε βγάλει αφίσα, την έχουµε µοιράσει, κ. Ζαγκλή πιάσε λίγο την αφίσα για 

να την θυµηθούν και οι υπόλοιποι, έχουµε όχι αυτή, όχι αυτή, αυτή αφήστε την, εµάς 

είναι πολύ πιο ολοκληρωµένη. Την έχουµε στείλει µε e-mail δύο φορές και µε το link 

µε τη συµµετοχή να µπορούν να µπαίνουν, έχει κολληθεί παντού. Από εκεί και πέρα 

έχει ξεκινήσει ήδη την άλλη Κυριακή τερµατίζει, αυτή την Κυριακή που µας έρχεται 

δέκα του µηνός στην Αθήνα, ήδη έχει γίνει η πρώτη στάση που ήταν το Αίγιο και 

συνεχίζεται. Ήδη σας ενηµερώνω τώρα, αυτό έχει ξεκινήσει και έχει βγει και 

ζητάγανε τη στήριξή µας εδώ και ενάµισι µήνα. Εµείς από την αρχή ήµασταν υπέρ, 

ήµασταν υπέρ και έχουµε ενηµερώσει άπαντες. Από εκεί και πέρα θα συµπληρώσει, 

µια που το έχει το θέµα η κα Αργυροπούλου. Αφήνω, επειδή αποχωρώ, το λόγο έχει 

ο Αντιπρόεδρος ο κ. Καλογερόγιαννης. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Πριν αποχωρήσεις Πρόεδρε µια ενηµέρωση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάρτε την, πείτε κ. Φερεντίνο. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θέλω αν έχουµε κάτι νεώτερο για την εκδροµή για την οποία είχαµε 

πάρει απόφαση στην προηγούµενη συνεδρίασή µας, αν έχουµε κάτι νεώτερο να 

ανακοινώσουµε στους συναδέλφους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω να ζητήσω συγγνώµη που δεν σας είχα ενηµερώσει, δεν έχουµε 

κάνει τίποτε γιατί πέσανε και η κηδεία του κ. Λεβεντζάτου και είπαµε λίγο να περάσει 

αυτό, η απόφαση την έχουµε πάρει και ήδη αν έχετε εσείς κάποια, σας το είπα 

παιδιά, αν έχετε κάποια, πώς το λένε; Γραφεία ταξιδίων, φέρτε τα εδώ να µιλήσουµε, 

να βρούµε το φθηνότερο. Και θα αποφασίσουµε το πού θα πάµε. Θα πάµε στους 

∆ελφούς; Θα πάµε στην Ολυµπία; Να το συνδυάζει όλο, να βάλουµε και ξεναγό; Η 

απόφαση υπάρχει. ∆εν το έχω ψάξει κ. Φερεντίνο και έχετε απόλυτο δίκιο γιατί ήταν 

ο θάνατος του κ. Λεβεντζάτου και το ένα. Αν έχετε πάλι γραφεία ταξιδίων φέρτε τα 

εδώ είναι ορθάνοιχτα τα πάντα. Και για την κα Αργυροπούλου είναι που τους 

βγάζουµε και αφίσες. Το γνωρίζετε και αυτό. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συγγνώµη, ένα λεπτό να κάτσεις ένα λεπτό γιατί πρέπει να το 

κουβεντιάσουµε αυτό το θέµα. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχεις γράψει µια επιστολή προς τον ΟΠΑΝ για… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στα ωφελήµατα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπορούµε, επειδή δεν µε άφησες να το θέσω προ ηµερησίας, 

µπορούµε την ίδια επιστολή να αλλάξουµε το όνοµα και να την ξαναστείλουµε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άλλαξε Πρόεδρος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί ζητάει αυτή για το κάθε παιδί… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Καινούρια… καινούρια εν συνεχεία… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ζητάει για το κάθε παιδί του υπαλλήλου 20,00€. Ζητάει για τον 

υπάλληλο 10,00€ και για το παιδί του ζητάει 20,00€. ∆ηλαδή είναι ... και µισή αυτό 

που γίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κανονικά θα πρέπει να ήτανε δωρεάν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εµείς δεν θέλουµε να είναι δωρεάν. Να συνεισφέρουµε... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λοιπόν, ένα λεπτό … 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ένα λεπτό, πριν σταµατήσει. Ναι, συγγνώµη. Από τη στιγµή που 

είµαστε νόµιµη παράταξη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκλεγµένη, µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε το φωτοτυπικό του Συλλόγου, ένα λεπτό, του Συλλόγου για να 

βγάλουµε την ανακοίνωσή µας. Η ανακοίνωσή µας θα γράφει και για το ΠΑΜΕ γιατί 

εµείς σαν συνδικαλιστική παράταξη ανήκουµε στο ΠΑΜΕ, το ΠΑΜΕ δεν είναι κόµµα, 

είναι συνδικαλιστικός φορέας όπως η Α∆Ε∆Υ, η ΓΣΕΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ κ.λπ. που 

συµµετέχουν εκεί πέρα εργατικά κέντρα, σωµατεία κ.λπ., λοιπόν και µπορού, φυσικά 

άµα, όποιος ανήκει στην ΠΑΣΚΕ και µέσα θέλει να γράψει ελάτε στη παράταξη, πώς 

το λένε, σε αυτό που κάνει η ΠΑΣΚΕ θα το γράψει. Εµείς δηλαδή αύριο βγάζουµε 

µια ανακοίνωση που είναι ενάντια στην πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Θα 

µας πεις ότι δεν θα το βγάλω; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ, µισό λεπτό, ας πάρει και θέση, ας πάρει και θέση εδώ το ∆.Σ. 

αλλά… 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΓΑΛΑΝΗΣ – ΚΟΥΒΑΡΗΣ    

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Θέµα 11ο 

Ουσιαστική στήριξη του ∆ήµου Πατρέων για την κινητοποίηση 

κατά της ανεργίας και πρωτοβουλίες του Συλλόγου για το ζήτηµα 

της ανεργίας στο ∆ήµο µας. 

Εισηγήτρια : Μέλος Αργυροπούλου Σταυρούλα 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν. Η συµµετοχή στην πορεία για την ανεργία του ∆ήµου 

Πατρέων. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το 11ο Θέµα είναι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το 11ο Θέµα. Λοιπόν. Όλοι γνωρίζουµε, λοιπόν έτσι για την 

ανεργία που µαστίζει τη χώρα µας κ.λπ. Είναι πολύ σηµαντική αυτή η πρωτοβουλία 

που έχει πάρει ο ∆ήµος Πατρέων και µακάρι και οι υπόλοιποι ∆ήµαρχοι να 

κινιόντουσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εµείς προτείνουµε σαν ∆ΑΣ, να, το ∆.Σ. 

να βγάλει µια ανακοίνωση, που, που θα, εκτός από αυτήν την αφίσα, λοιπόν µια 

ανακοίνωση – κάλεσµα των συναδέλφων σε αυτήν την κινητοποίηση, ε, να 

προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα κατά της ανεργίας, όπως είναι επίδοµα για όσο 

καιρό είναι άνεργοι οι συµπολίτες µας, να προσµετράται σαν συντάξιµος ο χρόνος 

ανεργίας, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ώστε τα παιδιά µας να µην αναγκάζονται 

να πηγαίνουµε σε ιδιωτικές εταιρείες και ισότιµη πρόσβαση σε όλες τις δοµές 

δηµόσιας υγείας, πάγωµα των δόσεων των δανείων, απαλλαγή από τα δηµοτικά 

τέλη κ.λπ. Και επίσης µία συνάντηση µε το ∆ήµαρχο ή τον Γενικό Γραµµατέα όπου 

εκεί θα συζητήσουµε για τα προγράµµατα ανακύκλωσης της φτώχειας που 

δυστυχώς εδώ πέρα έχουµε τα 5µηνα, έχουµε της µαθητείας, τα προγράµµατα 

µαθητείας και άλλου είδους και να διεκδικήσουµε από το ∆ήµαρχο, µόνιµους 

υπαλλήλους για τις υπηρεσίες µας που πραγµατικά χωλαίνουνε. Ένα άλλο ότι 

επειδή έρχονται οι άνθρωποι από τόσο µακριά και υπάρχουνε και διάφορα 

οργανωτικά ζητήµατα, δηλαδή όπως ξέρω εγώ να νερά, φαγητό κ.λπ. που 

µπορούµε, ας πούµε, να διαθέσουµε ένα κονδύλι εδώ από το Σωµατείο µας, να τους 

πάµε, ας πούµε, ξέρω εγώ, ή στην Ελευσίνα ή στην Κόρινθο ή στην, στα Μέγαρα 
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που θα σταµατήσουνε το Σαββάτο, να τους πάµε, ας πούµε, ένα κιβώτιο νερά, δύο 

κιβώτια νερά, για να δείξουµε την συµπαράστασή µας. 

Και την Κυριακή, να είµαστε στο Σύνταγµα όπου εκεί θα ανακοινώσουµε και τη 

συµµετοχή του δικού µας του Συλλόγου, που είναι προς τιµήν, το ξαναλέω και πάλι, 

που συµµετέ..., που πήραµε απόφαση, ας πούµε, για να προπαγανδίσουµε την 

πορεία αυτή από την Πάτρα. Και θα συµµετέχουµε. Αυτά. ∆ηλαδή µία ανακοίνωση 

να ενηµερώνουµε τους συναδέλφους µας για αυτή την κινητοποίηση, για την 

Κυριακή το βράδυ που στην ανακοίνωση αυτή να βάζουµε τα αιτήµατα, που 

παλεύουµε εδώ πέρα σαν συνδικαλιστικό όργανο για το ζήτηµα της ανεργίας, όπως 

είπαµε και παραπάνω και είναι γραµµένα. ∆εύτερον ένα µπορούµε ένα χρηµατικό 

ποσόν 100,00€ να τους πάρουµε, ας πούµε, κάποια ξηρά τροφή ή νερά και να τα 

πάµε στην Ελευσίνα ότι ο Σύλλογός µας, σαν συµπαράσταση προς εσάς, σας 

προσφέρουµε αυτό εδώ πέρα τα πράγµατα και το τρίτο, µια συνάντηση µε το 

∆ήµαρχο που να ζητάµε µόνιµο και σταθερό προσωπικό για τις υπηρεσίες του 

∆ήµου µας. Αυτά. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για το άλλο συγγνώµη, αλλά επειδή έκανα µια πρόταση εγώ προ 

ολίγου, µου απαντήσανε όλοι ότι δεν, το καταστατικό δεν γράφει ότι µπορούµε να 

σηκώσουµε λεφτά για να αγοράζουµε πράγµατα για τρίτους. Αυτό είπα και εγώ προ 

ολίγου. Να παίρναµε λεφτά να πηγαίναµε, αλλά για την ανακοίνωση πάλι… 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για την ανακοίνωση την έχουµε βγάλει, τα λέµε όλα αυτά, τώρα δεν 

ξέρω τι άλλο µπορούµε… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν γράφει η ανακοίνωση τα αιτήµατα τα οποία εγώ ανέφερα 

προηγουµένως, Κατάλαβες; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Θέλω να µας εξηγήσετε που θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα για 

να τα πάρουνε οι άνεργοι. Αυτή τη στιγµή έχουµε 2.000.000 άνεργους επίσηµα, και 

που θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα για να … αυτά. Ποιοι θα τα πληρώσουνε. Εµείς 

που δεν έχουµε λεφτά; Ποιοι θα τα πληρώσουνε; 

Ναι. Να βάλει η φορολογία τους επιχειρηµατίες… 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Να µου πείτε. Αυτοί οι µεγάλοι που θα πληρώσουνε αν 

εξακολουθούν να πληρώνουνε τον επόµενο µήνα; Γιατί θα πάρουν τις επιχειρήσεις 

τους να πάνε κάπου αλλού και θα ξαναδηµιουργήσουνε και άλλον έναν κύκλο 

ανέργων. 



 

34 

 

ΡΑΪΣΗ: Ε, Πρόεδρε. …  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Το λόγο έχει η κα Ραΐση. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΡΑΪΣΗ: Συνάδελφοι. Είναι συγκεκριµένη η πρόταση. Είπαµε για την πρωτοβουλία 

αυτή που έχουν πάρει ο ∆ήµος Πατρέων, µε αρχή τον ∆ήµο Πατρέων, αλλά και 

σωµατεία και φορείς συµµετοχής σε αυτή την κινητοποίηση που γίνεται και έχει 

ξεκινήσει από την προηγούµενη Κυριακή, συµµετοχής και το Σωµατείου µας σε 

αυτήν την δράση. Που ξεκινάει από την Πάτρα και καταλήγει την Κυριακή στο 

Σύνταγµα. Και λέµε, και λέµε λοιπόν, ότι το Σωµατείο µας, από την στιγµή που πήρε 

απόφαση να βγάλει µια ανακοίνωση ενηµέρωσης προς τους συναδέλφους που να 

τους καλεί να συµµετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν την δράση, που ξεκίνησε από την 

Πάτρα µε κορύφωση την Κυριακή στο Σύνταγµα. Να συµµετέχουµε εκεί. Τώρα. Να 

βάλουµε στην ανακοίνωση µέσα το πλαίσιο αυτό το διεκδικητικό που λέµε για τους 

ανέργους, δηλαδή όλες αυτές τις παροχές που ζητάµε για τους ανέργους και αυτό 

έχει να κάνει και µε τους άνεργους του ∆ήµου του Πειραιά, είναι όλοι οι άνεργοι 

µέσα, τις παροχές που πρέπει, που διεκδικούµε από το κράτος και αν υπάρχει 

δυνατότητα αλληλέγγυα σε αυτήν την δράση που γίνεται να παρέχουµε στην 

Ελευσίνα ή σε κάποιο άλλο σταθµό που θα έχουν φτάνοντας προς την Αθήνα ένα 

κιβώτιο νερό, ένα σάντουιτς. Αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό. Αυτή ήταν η 

πρόταση η συγκεκριµένη. ∆ηλαδή είναι επέκταση, πρόταση που κάνουµε, της 

απόφασης που είχαµε πάρει σαν Σωµατείο, εδώ να συµµετέχουµε σε αυτήν την 

δράση. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Θα καταθέσω την άποψή µου για το… Φερεντίνος. Θα καταθέσω 

την άποψή µου για το θέµα το οποίο κουβεντιάζουµε. Τι κρίνω εγώ ότι θα ήτανε πιο 

ουσιαστικό να κάνουµε σαν δράση, σαν Σύλλογος. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να 

ζητήσουµε από τη ∆ηµοτική Αρχή να µας παρέχει ένα µίνι µπας και να δηλώσουνε 

συµµετοχή όποιοι συνάδελφοι από εµάς θέλουνε να συµµετέχουν στην πορεία, είτε 

αυτό µπορεί να ήτανε από τον Ασπρόπυργο, είτε από την Ελευσίνα, έχουµε 

συµµετοχή ουσιαστική σε αυτό το οποίο γίνεται και αν θα µπορούσε να γίνει και το 

νερό και το σάντουιτς επίσης καλό θα ήταν και αυτό. Αυτό νοµίζω ότι θα 

µπορούσαµε να κάνουµε σαν πιο ουσιαστικό. Ευχαριστώ. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πρόεδρε, σε ότι… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Τον λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σε ότι αφορά τις κοινωνικές παροχές για τους ανέργους θεωρώ ότι 

ο ΟΑΕ∆ έχει κάποια προγράµµατα, τώρα δεν τα γνωρίζω ακριβώς, βέβαια 

µπαίνοντας και στο σάϊτ του ∆ήµου Πειραιά βλέπω ότι στους άπορους δηµότες οι 

οποίοι µε πιστοποιητικά πιστοποιούν, έτσι; Την ανεργία, βλέπω κατά καιρούς ότι 

∆ηµοτικά Τέλη σε άπορους δηµότες ο ∆ήµος Πειραιά είναι δίπλα. Αν θα µπεις µέσα 

στο site του ∆ήµου, τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπάρχουν αποφάσεις 

ε, απευθύνονται στην ΚΟ∆ΕΠ… 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μα και ο άνεργος είναι… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μα και ο άνεργος είναι… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Η ΚΟ∆ΕΠ ξέρω… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και δικό σου σπίτι… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και δικό σου σπίτι να έχεις δικαιούσαι επειδή µου έχει τύχει 

γειτόνισσα εµένανε µε δικό της σπίτι, και η οποία δυστυχεί, το απέδειξε η κοπέλα µε 

διάφορα έγγραφα κ.λπ. δύο παιδιά µέσα στο σπίτι, άνεργη, πεθαµένος ο άντρας 

της. Τέλος πάντων η κοπέλα µπήκε σε αυτό το πρόγραµµα των έξι µηνών τις 

δωροεπιταγές. Αυτό τώρα έτσι ένα κοµµάτι. Όµως βλέπω µέσα και στο σάϊτ του 

∆ήµου, στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για δηµοτικά τέλη ότι χαρίζονται 

σε συναδέλφους µας. Τώρα εάν είναι άποροι, εάν είναι άνεργοι. Ο άνεργος πάει µαζί 

µε τον άπορο πλέον, κακά τα ψέµατα… έτσι; Και ο άνεργος έχει και ο άπορος έχει 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παιδιά. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συµφωνούµε όµως δεν είµαστε κάθετοι σε αυτό το θέµα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: … να βγάλετε µια ανακοίνωση… 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ∆εν είµαστε κάθετοι. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτά τα ζητήµατα είναι… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το να βάζουµε ζητήµατα που δεν υπάρχουνε, το να ζήτηµα το οποίο… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆εν υπάρχουνε… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Όχι είναι η 

Φλώρα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Λοιπόν… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εδώ πέθανε ο άλλος από Η1Ν1 και… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Παιδιά ο Σύλλογος έχει ενδιαφερθεί για το 

θέµα Πατρών έχει ενδιαφερθεί  ο Σύλλογος, έχει βγάλει αφίσα έχουµε… τώρα από 

εκεί και πέρα αν µπορούµε να… κάτσε ρε ∆ικαία… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ένα λεπτό, ο ΟΑΕ∆… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Παιδιά ο ∆ήµος έχει δώσει και… ρε παιδιά. Ο 

∆ήµος δίνει… 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Βλέπω µία… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Το λόγο έχει ο κ. Παυλάκος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τάκη κάτι κάνεις µε τα µηχανήµατα. Η ανακοίνωση έχει βγει. Αν 

µπορούµε να προσθέσουµε πάνω σε αυτήν την ανακοίνωση και άλλα δύο τρία τα 

προσθέτουµε. Όλοι ξέρουνε ότι γίνεται αυτή η πορεία, όλοι ξέρουνε ότι, το µόνο που 

δεν έχουµε πει είναι ποια συγκεκριµένη ηµέρα θα συναντηθούµε σαν Σύλλογος. 

Τώρα αυτό που µπορεί να παρθεί µια απόφαση να βγει ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο 

προς όλους και να λέµε ότι πηγαίνουµε στις τόσες του µήνα στο τάδε µέρος. ∆εν 

νοµίζω να χρειάζεται κάτι άλλο παραπάνω για συζήτηση σε όλο το θέµα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συµφωνούµε δεν διαφωνούµε… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Λοιπόν παιδιά το θέµα ένδεκα το τελειώσαµε 

έτσι; Το δέκα και το τρία θα το πάµε σε άλλη συνεδρίαση, γιατί δεν προλαβαίνουµε 

πρέπει να πάµε στην κηδεία. Εντάξει; Εντάξει παιδιά; Συµφωνείτε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συµφωνούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): Συµφωνείτε έτσι; 

Ψηφίστηκε το 11ο Θέµα ΥΠΈΡ THΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ   (οκτώ υπέρ) –( ΣΤΕΦΑΝΟΥ -ΓΑΛΑΝΗΣ & 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ απών). 

ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ… 

 


