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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/03/2017   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την επισκευή της τηλεόρασης 

του Συλλόγου συνολικής δαπάνης 55,00€.   

ΘΕΜΑ 2ο : Παροχές προς τα μέλη μας λόγω των εορτών του Πάσχα: 

Α) 1 μπουκάλι κρασί για κάθε μέλος αξίας 2,30€ έκαστο + ΦΠΑ  

2,30 χ 600 χ 24% = 1711,20€  

Β) 100 Δωροεπιταγές των 30,00€ έκαστη για την αγορά κρεάτων σε 

κρεοπωλείο του Πειραιά.  

Τα 100 άτομα θα κληρωθούν στην Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί πριν το Πάσχα.  

ΘΕΜΑ 3Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου στις 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη, 

προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για την απερχόμενη 

αξιολόγηση και το ενιαίο σύστημα κινητικότητας.    

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Σύλλογο.  

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 200,00€ για την 

αγορά της πένας που δόθηκε στον Μητροπολίτη στην κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίττας.  

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης 100,00€ που αφορά 

την βράβευση ενός ακόμα τέκνου  μέλους μας, καθώς δεν βραβεύτηκε 

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας.  
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ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των τιμολογίων           

789/9-3-2017 και 784/13-02-2017 της Clevermedia, εταιρείας 

απομαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 177,10€ , τα οποία αφορούν 

τα Πρακτικά Δ.Σ. :   

� 29/12/2016  

� 27/01/2017   

� 13/02/2017  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την πληρωμή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ,  από 01/2017 έως 03/2017, συνολικού ποσού 864,00€. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάσει του αρ. 30 παρ. 1 του καταστατικού μας, σήμερα 28-3-2017 και 

ώρα 12:30 στα γραφεία του Συλλόγου μας είμαστε παρόντες για το Δ.Σ. του 

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

παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, απών, Παυλάκος 

Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία, παρούσα,  

Σκιζοπούλου Σταματίνα, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Ζούρδος Κωνσταντίνος, απών.  

Βάσει του καταστατικού μας έχουμε την πλειοψηφία για να συζητήσουμε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. Πριν πάμε... 

Προσήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων και ο κ. Καραμολέγκος Δημήτριος.  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέλω να βάλουμε στη 

συζήτηση τρία θέματα. Πριν πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης να βάλουμε 

τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Το 1ο είναι «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την επισκευή της τηλεόρασης του 

Συλλόγου». Φτιάχτηκε επιτέλους η τηλεόραση του Συλλόγου με 55€. Το 2ο είναι 

«Παροχές προς τα μέλη του Συλλόγου λόγω των εορτών του Πάσχα». Και το 3ο 

είναι ένα θέμα που έχει ζητήσει η κα Αργυροπούλου για να συζητήσουμε για την 

αξιολόγηση που θα έρθει και για μας, ακόμα δεν έχει έρθει για μας αλλά θα έρθει, 

και για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας. Συμφωνούμε για να τα συζητήσουμε; 

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε άπαντες. 

 

1ο Θέμα ΕΗΔ 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για την επισκευή της τηλεόρασης του 

Συλλόγου συνολικής δαπάνης 55,00€.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σπύρου Βασίλειος, μέλος εδώ του Συλλόγου μας και συνάδελφός 

μας, μας έφτιαξε την τηλεόραση μετά από 2, 3, 4 χρόνια που δεν λειτουργούσε, δεν 

θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια δεν λειτουργεί, με 55€, 30 ήταν τα ανταλλακτικά, ο 

ενισχυτής και κάτι τέτοια, και κάτι βύσματα που έχει αλλάξει, και πήρε 25€ για την 

εργασία του. Είμαστε σύμφωνοί; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εγκρίνεται. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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2ο Θέμα ΕΗΔ 

Παροχές προς τα μέλη μας λόγω των εορτών του Πάσχα: 

Α) 1 μπουκάλι κρασί για κάθε μέλος αξίας 2,30€ έκαστο + ΦΠΑ 2,30 χ 600 χ 

24% = 1711,20€, Β) 200 Δωροεπιταγές των 20,00€ έκαστη για την αγορά 

κρεάτων σε κρεοπωλείο του Πειραιά. Τα 100 άτομα θα κληρωθούν στην 

Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί πριν το Πάσχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήδη ο Σύλλογός μας έχει καθιερώσει 

κάποια πράγματα και κάνει από πέρσι, μία που επιβραβεύουμε τα παιδιά των 

συναδέλφων μας που μπαίνουν στα Ανώνυμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είτε μοιράζουμε δωροεπιταγές που είναι για τα 

Χριστούγεννα, και επειδή υπάρχει, είπαμε ότι το Σωματείο πλέον αυτό εδώ, ο 

Σύλλογός μας, ο στόχος μας είναι να είναι ανταποδοτικό, δηλαδή προς τις 

συνδρομές των μελών μας, αφού υπάρχει κάποιο ποσόν να μπορούμε όπου 

μπορούμε να βοηθάμε. Λέγοντας, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, και επειδή 

υπάρχουν καμιά 45αριά χιλιάδες μέσα στο ταμείο του Συλλόγου μας, έλεγα να 

κάνουμε για το Πάσχα, γιατί θα κάνουν.... 

Ακούτε τώρα. Είχαμε κάνει παλιότερα μια έρευνα για να δώσουμε τα Χριστούγεννα 

ένα μπουκάλι κρασί σε όλους μας. Ευτυχώς η τιμή δεν έχει αλλάξει από τα 

Χριστούγεννα, είναι η ίδια τότε που μας είχε δώσει. Άρα εγώ λέω να δώσουμε ένα 

μπουκάλι κρασί σε όλους... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πόσο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι πόσο; Θα σου πω το ποσό πόσο είναι. Θα σου πω, δεν υπάρχει, 

είναι 2,50€ έκαστο, πολύ καλό κρασί, εμφιαλωμένο κρασί. Και 200 δωροεπιταγές 

των 20€. Ναι, των 20€, είχα βάλει 100 των 30€ και μου λέει η Δικαία κάντο 300 των 

20€. Αυτά τα άτομα, άκου τι θέλουμε, στην προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 

που κάναμε δεν μπορούσαμε να περάσουμε λόγω του Αστικού Κώδικα, αρ. 99 και 

100, δεν είχαμε για να τροποποιήσουμε το καταστατικό μας, δηλαδή θέλαμε 50+1 τα 

μέλη μας. Και λέω, τι προτείνω εγώ, να κάνουμε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, να 

βάλουμε θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και αυτό που θα συζητήσουμε με 

τη Βούλα, και μετά να μοιράσουμε τις δωροεπιταγές με κλήρωση επί των παρόντων. 

Να μάθουν να έρχονται επί των παρόντων. Αυτή είναι η σκέψη μου, δεν ξέρω τώρα. 

Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να μου πείτε. 
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Η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σχετικά με τις δωροεπιταγές των 20€, επειδή λέμε τι παίρνουμε 

κ.λπ. με τα 20€, έφερε θέμα ο Γιώργος. Παράδειγμα τώρα έχει ένα Κρεοπωλείο Ζέας 

κάτω στη Μαρίνα Ζέας, έτσι λέγεται, Κρεοπωλείο Ζέας, δίνει ας πούμε ρολό 

κοτόπουλο 4€ το κιλό. Το πήρα εγώ, είναι μία χαρά. Δηλαδή έχει πολύ καλές 

προσφορές. Εντάξει παιδιά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, άρα συμφωνούμε για το κρασί, γιατί είναι για όλους 

και πρέπει να είναι για όλους για κάτι για να φανεί, και 100 δωροεπιταγές των 30€; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εντάξει, σε σούπερ μάρκετ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον Σκλαβενίτη μάλλον. Ωραία. Εγκρίνεται αυτό, 100 δωροεπιταγές 

των 30€, εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Επί των παρόντων; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα επί των παρόντων. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

3ο Θέμα ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 

των μελών του Συλλόγου στις 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να 

ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για την απερχόμενη αξιολόγηση και το ενιαίο 

σύστημα κινητικότητας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει στις 5/4ου, 5/4ου δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είπαμε θα το κάνουμε 

μάλλον Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Πριν φτάσουμε, εγκρίνετε να το 

συζητήσουμε; Εγκρίνεται. Εγκρίνεται; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Πριν πάμε τώρα 

να μας πει η κα Αργυροπούλου κάτι, να αναφερθώ και εγώ σε κάτι λιγάκι. Ακούτε. 

Αυτό τώρα που θα μας πει η κα Αργυροπούλου, ήδη έχουμε ενημερώσει και όλους 

τους Διευθυντές στα προσωπικά τους e-mail και όλους τους Προϊστάμενους για την 

αξιολόγηση. Πρώτα απ’ όλα η αξιολόγηση ακόμα για τους ΟΤΑ δεν έχει έρθει. 

Ακούστε λιγάκι εδώ πέρα λίγο να ενημερωθείτε για 5 πράγματα. Η αξιολόγηση για 

τους ΟΤΑ δεν έχει έρθει. Έχει βγει μόνο των δημοσίων υπαλλήλων στο στενό 

δημόσιο τομέα που είναι των υπουργείων. Πάνω κάτω το ίδιο θα είναι. Ακόμα δεν 

έχει έρθει και γιατί δεν έχει έρθει; Γιατί πρέπει να γίνει το περίγραμμα, το 

καθηκοντολόγιο. Αυτά εκκρεμούν για τους ΟΤΑ. Δηλαδή τι καθήκοντα έχει ο 
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επόπτης, τι καθήκοντα έχει ο επιστάτης, αναλυτικά, τι καθήκοντα έχει ο εργάτης. 

Αυτά δεν έχουν γίνει. Αυτό είναι το λεγόμενο περίγραμμα. Θα γίνουν αυτά και μετά 

θα γίνει η αξιολόγηση. Σας το λέω τώρα γιατί σε λίγο θα ακούσετε την κα 

Αργυροπούλου να λέει, για να γνωρίζετε 5 πραγματάκια. 

Και το άλλο που θέλω να πω, η κα Αργυροπούλου έρχεται εδώ και βάζει για 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Της κα Αργυροπούλου και τη ΔΑΣ-ΟΤΑ δεν την έχω 

ξαναδεί τις επόμενες δύο φορές που δεν έγιναν να δραστηριοποιηθεί, αν φέρει 

κανέναν, να κάνει. Εδώ κάναμε μία Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία η πρώτη και 

η δεύτερη ήταν άφαντη η κα Αργυροπούλου και ο κ. Ζούρδος, ήρθαν την τρίτη και 

την τρίτη έβαλαν θέμα για 2-3 κεφάλια που μας έλειπαν και είχαν φύγει που είχαν 

έρθει, ότι δεν έχουμε ούτε καν για να το συζητήσουμε, και τώρα θέλει να κάνουμε... 

Ορίστε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ δεν σηκώθηκες και μέτραγες πόσο είμαστε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, εσείς μου είπατε να μετρήσουμε, γιατί φώναζαν από 

κάτω και έλεγαν ότι δεν είμαστε και μου λες πήγαινε πίσω και μέτρα για να δούμε 

πόσα άτομα είμαστε. Εγώ δεν έβαλα... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παιδιά, δεν έφερε η Σταυρούλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε ζητάω συγνώμη. Βούλα, το παίρνω πίσω. Είχα εγώ την άποψη 

από πάνω, γιατί δεν μπορούσα να τα παρακολουθώ όλα. Το παίρνω πίσω και ζητώ 

συγνώμη. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αλλού ήταν το θέμα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η Άννα το έβαλε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Σία. Ωραία. Εγώ αυτό τώρα, για να διευκολύνω τη Βούλα, μια που 

θα κάνουμε αυτή τη γιορτή, θα το κάνουμε σαν ενημέρωση. Όμως, σας είπα πριν, 

ακόμα η αξιολόγηση, ήδη έχει βγάλει, αυτά εδώ είναι κολλημένα παντού, θα σας τα 

μοιράσω κιόλας... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στα mail μας έχουν έρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πάντα έχουν έρθει στα e-mail σας, σας το λέω, και θέλω να πω 

μετά κάτι off the record πριν πάρει τον λόγο. Παναγιώτη, αυτά εδώ σε παρακαλώ 

πολύ, αυτό, η απεργία που έχει ... εδώ, η ανακοίνωση... Ναι. Της ΑΔΕΔΥ, πήρε και 
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ίδια απόφαση, το έκανε ίδια και η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τα ίδια είναι αυτά. Περιμένετε. Αυτά 

μοιράστε τα, συνδικαλιστικής ανατροπής, και θα σας πω τώρα λιγάκι. 

Εμένα κάτι άλλο που μου προξένησε εντύπωση ήταν, πριν φτάσουμε να πει το 

θέμα, είπαμε πως θα το περάσουμε, να γίνει μια ενημέρωση, ενημέρωση θα το 

κάνουμε για να μην πάμε στις τρεις, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό, επί των παρόντων 

πόσοι είμαστε. Πάμε τώρα... Δώσε μία και στη φίλη μου τη Βούλα εκεί. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Την έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχεις. Ακούτε τώρα λιγάκι. Η τροποποίηση του καταστατικού μας 

γινόταν για να μπορούμε να έρχονται οκταμηνίτες. Συμφωνούμε; Είχαμε σύμφωνη 

γνώμη και με την κα Αργυροπούλου. Έτσι δεν είναι; Πολύ ωραία. Και στα συνέδρια 

εδώ και χρόνια είναι θέση και της ΔΑΣ-ΟΤΑ στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, της Ομοσπονδίας μας, 

θέση. Όπως γνωρίζετε, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι ο κ. 

Πετρόπουλος, ο επικεφαλής της ΔΑΣ-ΟΤΑ. Θέλω να προσέξετε λιγάκι εδώ πέρα τη 

θέση που είναι κατά το δοκούν της ΔΑΣ-ΟΤΑ. Τι θέλω να πω. 

Παρευρέθη ο κ. Πετρόπουλος στον Δήμο Αιγάλεω, μαζί με τον Αναπληρωτή 

Γραμματέα που είναι ο Τσούνης Γιάννης, και απαίτησαν από τη δημοτική αρχή του 

Δήμου Αιγάλεω ότι θα αρθούν τα ένδικα μέσα για δύο συμβασιούχους, πρώην 

οκταμηνίτες, που είχαν δικαιωθεί με πρωτόδικη απόφαση. Πολύ σωστά έκανε ο κ. 

Πετρόπουλος και μπράβο του που το έκανε. Όμως ο κ. Πετρόπουλος για τον Δήμο 

Πετρούπολης, που είναι κουμουνιστής ο Δήμαρχος... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συγνώμη, τώρα θα κάνουμε κριτική στην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Όχι, θα πω τη θέση. Στον Δήμο Πετρούπολης, επειδή και ο 

Πρόεδρος ανήκει στην ίδια παράταξη, στη ΔΑΣ-ΟΤΑ, εκεί δεν άσκησαν τα ένδικα 

μέσα απέναντι σε 11 συναδέλφους. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί ήταν ο 

Δήμαρχος δικός τους και δεν φέρνουν αντίθετη γνώμη φαίνεται με τον Δήμαρχο. 

Εγώ λιγάκι αυτά θέλω προς ενημέρωση εδώ του Σώματος να έχετε, ότι πάντοτε 

όταν έχουμε μία θέση δεν την αλλάζουμε κατά το δοκούν, τι μας βολεύει και τι μας 

συμφέρει.  

Αυτά ήθελα να σας πω. Τον λόγο έχει η κα Αργυροπούλου για την ενημέρωση που 

έχει να μας κάνει για την επερχόμενη αξιολόγηση. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει βγει ανακοίνωση, έχει κυκλοφορήσει παντού. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Δεν είναι όμως σωστό να μιλάμε για πράγματα που έχουν 

γίνει και που ο κ. Πετρόπουλος δεν είναι εδώ να εξηγήσει ακριβώς τι έχει συμβεί και 

αυτά. Εγώ θα τον ενημερώσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση έκανα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα τον ενημερώσω έτσι ώστε να κάνει μία παρέμβαση εδώ 

πέρα στο Σωματείο και να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πάντως αν ισχύει αυτό είναι κατακριτέο από εσένα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Γιατί να σου πω κάτι; 

Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο που θα έπρεπε αυτοί οι συνάδελφοι εκεί να πάνε με 

αυτό τον τρόπο. Αυτό δεν το γνωρίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιφυλασσόμεθα τότε να ενημερωθείς και να μας πεις την άποψή 

σου. Ωραία, εντάξει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σχετικά με την αξιολόγηση, όπως είπε και ο Κώστας, σε λίγο 

καιρό θα έχουμε το ζήτημα της αξιολόγησης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό για 

όλους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήδη υπάρχει για το δημόσιο ... ισχύει αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει για το δημόσιο, ναι, ψηφίστηκε τον Νοέμβρη του ’11. Η 

αξιολόγηση λοιπόν έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα στην εργασία με βάση 

τη στοχοθεσία, με τις υπηρεσιακές σχέσεις των υπαλλήλων εντός και εκτός 

υπηρεσίας, με την πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του όπως αυτοί ορίζουν, με 

τη σύνδεση της αξιολόγησης με την περικοπή του μισθού μας, αφού μετά από δύο 

αρνητικές αξιολογείται ένα τουλάχιστον μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τον Ν. 

4334/2015, με τη σύνδεση αξιολόγησης με τις απολύσεις, όποιος πάρει βαθμό από 

0 έως 24 πηγαίνει προς απόλυση ύστερα από συνέντευξή του με το αρμόδιο τμήμα 

εκεί, απ’ τον καθορισμό των νέων οργανογραμμάτων, που μπορείς να μας πεις εδώ 

πέρα τι γίνεται με τον Δήμο Πειραιά, δηλαδή πώς προχωράει αυτό το ζήτημα, και 

από τις επικείμενες αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο, την εκχώρηση υπηρεσιών σε 

ιδιώτες κ.λπ. 

Εμείς προτείνουμε να γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά. Με τους ιδιώτες δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν έχει. Άλλο θέμα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σημαντικό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά. Γι’ αυτό εμείς σαν ΔΑΣ προτείνουμε να γίνει Γενική 

Συνέλευση με θέμα την αξιολόγηση, την κινητικότητα, που και αυτό είναι ένα πάρα 

πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί μέχρι τώρα είχαμε την κινητικότητα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κινητικότητα, Βούλα, περίμενε λιγάκι, έχει έρθει έγγραφο το οποίο 

αναβάλλεται μέχρι νεοτέρων, και σου είπα γιατί αναβάλλεται. Αναβάλλεται γιατί δεν 

υπάρχουν ακόμα τα καθηκοντολόγια και το περίγραμμα, αναβάλλεται. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ενημερώσουμε τους 

συναδέλφους μας για όλα αυτά τα ζητήματα και για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι περιλαμβάνει η ενιαία κινητικότητα; Ναι. Ακόμα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ...γιατί είναι και η εθελούσια, δηλαδή όταν θέλει κάποιος 

υπάλληλος να φύγει, αλλά όταν δεν παρθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, δηλαδή θα 

πουν ξέρω εγώ από τον Δήμο του Πειραιά πρέπει να φύγουν τόσοι, 100. Πόσοι 

θέλουν; 80. Τους άλλους... Είναι και έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Οι άλλοι 20 θα είναι υποχρεωτικοί στην κινητικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Εγώ από ό,τι διάβασα ... κ.λπ. είναι έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι και είναι ακόμα χειρότερα. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. 

Είναι όποιος δηλώσει θα φεύγει, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, αρκεί 

που θα ζητάει... Άφησέ με να ολοκληρώσω. Έκανα μια βδομάδα γι’ αυτά τα 

πράγματα, ακριβώς αυτά ήτανε. Αυτά ήτανε τι ισχύουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα 

ήμουνα, πριν 15 μέρες, έφαγε μία βδομάδα γι’ αυτά. Αρκεί εκεί που θέλεις να πας να 

έχουνε ζητήσει θέσεις. Έχετε υπόψη σας οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού θα αδειάσουν από  

έμπειρο και ικανότατο στελεχικό δυναμικό, γιατί θα προτιμήσουν τα υπουργεία, όλοι 

θα προτιμήσουν τα υπουργεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο 

ορθώς και πολύ σωστά λες, να κάνουμε μία ενημέρωση, επειδή όμως δεν ξέρουμε 

ακριβώς το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πάνω κάτω ξέρουμε το ένα 70 με ένα 80%, 

όπως ξέρουμε και για την αξιολόγηση ένα 70 με ένα 80%. Εγώ είπα, θα γίνει 

ενημέρωση, σου είπα και πώς θα γίνει, για να ... το καταστατικό βάσει αυτής της 

γιορτής. Ήδη, στο ξαναλέω, έχουμε ενημερώσει όλους τους διευθυντές και τους 
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προϊστάμενους και καλό είναι και για τους τέτοιος. Έχετε υπόψη σας, ένα καλό έχει 

η αξιολόγηση, ότι οι προϊστάμενοι θα κρίνουν τους διευθυντές, οι διευθυντές θα 

κρίνονται και από τους προϊσταμένους, και οι προϊστάμενοι θα κρίνονται και από το 

προσωπικό με ποσόστωση. Είναι καινούργιο αυτό. Άρα συμφωνούμε στη γιορτή 

που θα κάνουμε, που... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να έχει γίνει μια συζήτηση και μια ενημέρωση.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, με θέμα αυτά τα συγκεκριμένα. Ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν εργαζόμενοι και σαν 

συνδικαλιστικό όργανο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τι θα έρθει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το τι θα έρθει και τι θα πρέπει ας πούμε και εμείς να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστά. Συμφωνούμε; Άπαντες. Πολύ ωραία. 

Πάμε στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή και εγγραφή μελών στο 

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Γραμματέας, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

αναγγείλω άλλες 15 εγγραφές συναδέλφων στον Σύλλογό μας. Θα τις πούμε 

ονομαστικά τώρα. Είναι η κα Βενιέρη Ιωάννα, Μικρογιαννάκης Μιχάλης, Ξηρογιάννη 

Φωτούλα, Ανεζίρη Ελένη, Καϊμακογλου Αφροδίτη, Τσιατσιούλης Παναγιώτης, 

Πιπιτσούλης Δημήτριος, Καλλής Εμμανουήλ, Παπαδημητρίου Κονδυλία, Διβόλη 

Ρόζα, Βασιλειάδου Χαρίκλεια, Μανιάτη Αμαλία, Κλαστάδα Σοφία, Παπαδόπουλος 

Νικόλαος και Καφούρος Ηλίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. Τις διαγραφές δεν μας είπες. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχουμε και μία διαγραφή. Θέλετε να το διαγράψουμε ή να το 

αφήσουμε για το επόμενο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, να τη διαγράψουμε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εντάξει. Είναι ο Σάββας Εμμανουήλ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έφυγε από τον Σύλλογό μας και έχει πάει στον Σύλλογο του κ. 

Γκιτάκου. Εντάξει; Εγκρίνονται.  

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης των 200,00€ για την αγορά 

της πένας που δόθηκε στον Μητροπολίτη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίττας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. Αν και δεν μας τίμησε ο κ. 

Μητροπολίτης, του στείλαμε την πένα εμείς. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το ποσό το οποίος ξοδεύτηκε για την αγορά της πένας είναι 

200€ και ζητώ την έγκρισή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, 9 υπέρ και 1 κατά που 

είναι η κα Αργυροπούλου. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση και έγκριση Δ.Σ. για το ποσό δαπάνης 100,00€ που αφορά την 

βράβευση ενός ακόμα τέκνου  μέλους μας, καθώς δεν βραβεύτηκε στην κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίττας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήρθε εκ των υστέρων αυτό, της κα Τριφύλλη το παιδί είναι. Το είπα 

εγώ κ. Καραμολέγκο, δεν χρειάζεται. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των τιμολογίων 789/9-3-2017 

και 784/13-02-2017 της Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 177,10€, τα οποία αφορούν τα Πρακτικά Δ.Σ. :    

1). 29/12/2016 , 2). 27/01/2017, 3). 13/02/2017 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο ταμίας του Συλλόγου, Καραμολέγκος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι εισηγητής; Αφού τα έχεις πει όλα εσύ, τι εισηγητής είναι αυτός; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγκρίνεται, πάμε παρακάτω. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Λοιπόν, όπως είπαμε, χρωστάμε τα τιμολόγια της Clevermedia 

για τις τρεις συνεδριάσεις με το ποσό των 177,11€. Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω κάτι; Πρακτικά δεν έχουμε πάρει τώρα τελευταία, αυτά 

τα βιβλιαράκια που μας έδινες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, σας είπαμε ότι από εδώ και πέρα, για να κάνουμε... ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... Και κάποιος που είναι έξω... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μήπως αυτό όμως είναι λάθος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί; Βλέπουν οι συνάδελφοι τι λέμε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ανοιχτές είναι οι συνεδριάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πάντα, δεν έχουμε να κρύψουμε... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ... Εδώ πέρα έχουμε ανοίξει όλες τις διαδικασίες. Είναι λάθος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το κ. Καραμολέγκο. 

5ο Θέμα ΗΔ 

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

από 01/2017 έως 03/2017, συνολικού ποσού 864,00€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραμολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έχουμε την πληρωμή της ΠΟΕ-ΟΤΑ για 480 μέλη επί 0,60€, 

επί τρεις μήνες, 864€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ποιο διάστημα; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Από 1/1/17 έως 31/3/17. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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