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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18.09.2016   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη και τήρηση αντιγράφων 

ασφαλείας του site “sedpeiraia.gr”. 

Εισηγητής: Εισηγητής: Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2ο:  Πρόταση της ∆ΑΣ-ΟΤΑ για συµµετοχή του Συλλόγου στο συλλαλητήριο 

ΠΑΜΕ την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 7:00µ.µ. στην Πλατεία 

Οµονοίας για τις καινούργιες συνθήκες εργασίας στους ΟΤΑ και στο 

ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόταση για την συµµετοχή στην πρόσκληση του παραρτήµατος Πειραιά 

και Προαστίων του Συνδικάτου Εργαζοµένων Α’ & Β’ βαθµού 

αυτοδιοίκηση Πειραιά Αττικής, µε θέµα τα προβλήµατα της νέας 

σχολικής χρονιάς στους παιδικούς σταθµούς των δήµων. 

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόταση της ∆ΑΣ-ΟΤΑ προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης προσδιορισµού ηµεροµηνιών διεξαγωγής 

της νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

Εισηγητής: Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση και ψήφισµα του Συλλόγου µας για την µονιµοποίηση των 

συµβασιούχων οκταµηνιτών εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά,  που 

λήγει στις 31/12/2016, καθώς καλύπτουν 1 ½ χρόνο πάγιες και διαρκής 

ανάγκες και αποστολή του ψηφίσµατος του ∆.Σ. στον ∆ήµαρχο και στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.    

 Εισηγητής: Γραµµατέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή και εγγραφή µελών στο 

Σύλλογο.  

 Εισηγητής: Γραµµατέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 
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ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  687/11-

07-2016  της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, συνολικού 

ποσού 162,51€, το οποίο αφορά τα:  

1. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 7/6/2016,  

2. Πρακτικό ∆.Σ. 13/6/2016 και  

3. Πρακτικό ∆.Σ. 6/7/2016. 

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 

60,50€, περιόδου 08/05/2016-07/07/2016. 

Εισηγητής: Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση του προτζέκτορα, 

που διαθέτει ο Σύλλογος, συνολικής αξίας 250,00€ (αµοιβή εργασίας – 

τοποθέτησης και σύνδεσης του) και εκταµίευση του συγκεκριµένου 

ποσού.  

Εισηγητής: Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη του ποσού των 150,00€ 

σε µετρητά για την αγορά διαφόρων αναλώσιµων υλικών  και άλλων 

αναγκών του Συλλόγου. 

Εισηγητής : Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος  

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή οφειλών στην ΠΟΕ- 

ΟΤΑ,  από 6/2016 έως 9/2016, συνολικού ποσού 979,20€. 

Εισηγητής: Ταµίας Συλλόγου Καραµολέγκος ∆ηµήτριος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω, δεν είµαστε σχολείο για να σας πω Καλή Χρονιά, αλλά να 

έχουµε ένα καλό Φθινόπωρο, µε υγεία πρώτα απ’ όλα. Θα είναι δύσκολος, γιατί απ’ 

ό,τι έχουµε πληροφορηθεί αλλάζει ο Καλλικράτης, αλλάζει, είναι νοµοσχέδια, αλλάζει 

ο Οργανισµός µας, αλλάζουν πολλά πράγµατα. Να πάµε, τώρα που σας έχουµε 

καλέσει, στη συνεδρίαση. Σήµερα έχουµε 8-9-2016 και ώρα 12:30. Βάσει του αρ. 30 

παρ. 1 του Καταστατικού µας έχουµε ορίσει συνεδρίαση για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Συλλόγου µας.  

Παρόντες είναι Γαλάνης Κωνσταντίνος, ο οµιλών, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, 

Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Στεφάνου Νικόλαος, παρών, Κοντογιάννη ∆ικαία, 

παρούσα,  Σκιζοπούλου Σταµατίνα, παρούσα, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Ζούρδος Κωνσταντίνος, παρών, Αργυροπούλου Σταυρούλα, είναι στον δρόµο, θα 

έρθει. 

Ήρθε και στη συζήτησή µας η κυρία, στη συνεδρίαση του ∆.Σ. η κα Αργυροπούλου.  

Προχωράµε για ένα θέµα Εκτός Ηµερήσιας. µας το έστειλαν χθες, το οποίο αφορά 

την ιστοσελίδα µας. 

 

1ο Θέµα ΕΗ∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη και τήρηση αντιγράφων 

ασφαλείας του site “sedpeiraia.gr”. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η ιστοσελίδα µας έχει γίνει και 

κάνει πάταγο. Ήδη πληροφορούνται από τους άλλους Συλλόγους, παίρνουν από 

τους Συλλόγους είτε διάφορα νέα και τα ανεβάζουν στα δικά τους blog, γιατί αυτή 

είναι ιστοσελίδα, είτε από παρατάξεις που ανεβάζουν, είτε από συνδικαλιστικά νέα, 

είτε από νοµολογίες και τροπολογίες. Μας έστειλε η ιστοσελίδα, είχε στηθεί έτσι 

όπως έχει στηθεί. Πληρώνουµε κάθε χρόνο για ένα server που πέφτει η ιστοσελίδα. 

Όµως ξαφνικά µας έστειλαν εδώ λήψη και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας της 

σελίδας µας. Λέει: 

«Η  ασφάλεια των υπαρχόντων δεδοµένων της σελίδας σας αποτελούν κινητήριο 

µοχλό και ζωτικό παράγοντα ορθής λειτουργίας της. Μετά από σχεδόν 7 µήνες 

λειτουργία της ιστοσελίδας σας, οι αριθµητικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τον 

αποθηκευτικό χώρο του server στον οποίο φιλοξενείται η σελίδα µας δείχνουν τα 

εξής.  Ο συνολικός χώρος αποθήκευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 3GB, παρουσιάζει 
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µία καλυπτικότητα χώρου της χρήσης της τάξης του 40%.». Μετά από 7 µήνες ήδη 

έχουµε καλύψει το 40%. «Που σηµαίνει ότι τα δεδοµένα που καταχωρούνται (βάση 

δεδοµένων, πολυµέσα, αποθηκευµένα αρχεία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.) 

σήµερα 5 Σεπτεµβρίου 2016 καταλαµβάνουν χώρο περίπου 1,2GB». Το 40% 

δηλαδή. «Αυτό πρακτικέ µεταφράζεται στο ότι δεν υπάρχουν πλέον µεγάλα 

περιθώρια χώρου για τήρηση αντιγράφων ασφαλείας και κυρίως πολλαπλών 

αντιγράφων, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση τους σε περίπτωση προβλήµατος ή 

ζηµίας». Όπως π.χ. πριν δυο µέρες έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο τέτοιο και 

ακόµα δεν έχει φτιαχτεί.  

«Με δεδοµένα τα παραπάνω, προτείνουµε τη χρήση εξειδικευµένης υπηρεσίας...» 

Αυτή δεν την έχουµε την υπηρεσία. «Εξειδικευµένης υπηρεσίας backup µε 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση και της απρόσκοπτης και 

ασφαλούς λειτουργίας της σελίδας µας. Αναλυτικά 12GB αποθηκευτικός χώρος, τη 

δυνατότητα προγραµµατισµού και λήψη αντιγράφου ασφαλείας βάσει 

χρονοδιαγράµµατος, backup κατά απαίτηση». ∆ηλαδή µπορούµε να απαιτήσουµε 

ότι θέλουµε τώρα ένα backup να γίνει. «Αντίγραφα ασφαλείας βάσεων δεδοµένων, 

κρυπτογραφηµένα αντίγραφα ασφαλείας, άµεσο κατέβασµα, αναζήτηση αρχείων, 

µορφή backup τέτοια που διευκολύνουν την ανάκτηση και το συντοµότερο δυνατόν 

επαναλειτουργία όταν θα υπάρξει πρόβληµα. Αναφορικά µε τον κυρίως χώρο του 

πακέτου φιλοξενίας και µε δεδοµένο ότι πλέον τα αντίγραφα ασφαλείας δεν θα 

τηρούνται σε αυτό, αλλά σε διαφορετικό χώρο, η αναβάθµισή του µπορεί να 

επανεξεταστεί, η αναβάθµιση αυτού που συζητάµε, να γίνει στις 2/2/17 και µε βάση 

τα τότε ισχύοντα. Συµπερασµατικά προτείνουµε την εγκατάσταση cloud συστήµατος 

λήψης αντιγράφων ασφαλείας µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά που σας 

ανέφερα. Η υπηρεσία, η οποία τιµολογείται σε δωδεκάµηνη βάση, και µε κόστος 

180€ συν ΦΠΑ 24% ανά έτος». 

Αυτά γίνονται για να µην κρεµάσει η σελίδα. Μάλλον αν θα παρθεί απόφαση είναι 

για αν τυχόν δηµιουργηθεί πρόβληµα για να µπορεί να έχουµε τα αντίγραφα 

ασφαλείας της σελίδας µας. Είµαστε; Συν ΦΠΑ 24%. Εντάξει; Όλοι είµαστε υπέρ; 

Ωραία. Οµόφωνα. Ψηφίζουµε οµόφωνα υπέρ της λήψης και τήρησης αντιγράφων 

ασφαλείας της σελίδας του Συλλόγου µας. 

Πηγαίνουµε τώρα µε θέµατα της Ηµερήσιας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κώστα, πριν, για την Ηµερήσια. Πρέπει να βάλουµε και εµείς 

τρία θέµατα Προ Ηµερησίας µε δικιά µου ευθύνη, γιατί και εγώ τελευταία... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ... είναι εκτός Ηµερήσιας, γιατί ήρθε στις 5 του µηνός. Τον λόγο έχει η 

κα Αργυροπούλου να µας πει για τα θέµατα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουν σχέση και µε αυτά που είπαµε προχθές πάνω στην 

ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

 

2ο Θέµα ΕΗ∆ 

Πρόταση της ∆ΑΣ-ΟΤΑ για συµµετοχή του Συλλόγου στο συλλαλητήριο ΠΑΜΕ 

την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 7:00µ.µ. στην Πλατεία Οµονοίας για τις 

καινούργιες συνθήκες εργασίας στους ΟΤΑ και στο ευρύτερο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ένα είναι ότι το ΠΑΜΕ καλεί την Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 

7:00µ.µ. στην Πλατεία Οµονοίας όλα τα σωµατεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα 

κ.λπ., σε σχέση µε όλη αυτή τη λαίλαπα που έχουµε δεχτεί οι εργαζόµενοι από το 

πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Μάη και µετά. Και ζητάµε... Να τα διαβάσω ένα 

λεπτό; Επιγραµµατικά είναι. ∆εν είναι κάτι το ιδιαίτερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα ποιο είναι το θέµα. Τι θέµα είναι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι δύο ανακοινώσεις... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό. Οι ανακοινώσεις µπορούν να γίνουν και µέσω της σελίδας µας, 

όπως γίνονται οι ανακοινώσεις. ∆υο λεπτά να καταλάβω, γιατί το έχουµε ξεχειλώσει 

µε τα πρακτικά. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέµα αυτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το θέµα είναι ότι το ΠΑΜΕ καλεί όλα τα σωµατεία να πάρουν 

µέρος, να πάρουν απόφαση τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και µέρος στη συγκέντρωση 

που θα γίνει αύριο στην Πλατεία Οµονοίας. Η πρόταση λοιπόν της παράταξης της 

∆ΑΣ προς το Σώµα είναι ότι να παρθεί απόφαση για την αυριανή κινητοποίηση, να 

πάρουµε µέρος σαν Σύλλογος Εργαζοµένων. Το ΠΑΜΕ είναι Πανεργατικό 

Αγωνιστικό Μέτωπο Εργαζοµένων. Το ένα είναι αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, ένα-ένα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ένα είναι αυτό. Περιµένετε. Αποδεχόµαστε να πούµε για το θέµα 

αυτό Εκτός Ηµερήσιας, άρα το θέµα µας είναι Εκτός Ηµερήσιας να συµµετέχει ο 

Σύλλογός µας στις 9 Σεπτέµβρη, δηλαδή αύριο Παρασκευή, ώρα 7:00µ.µ. στην 
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Οµόνοια, να συµµετέχει ο Σύλλογός µας στη µεγάλη συγκέντρωση που θα κάνει το 

ΠΑΜΕ. Πολύ ωραία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για τις µειώσεις των µισθών κ.λπ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ψηφίσουµε; Ποιοι είναι υπέρ να συµµετέχει ο Σύλλογός µας στην 

εκδήλωση που θα κάνει το ΠΑΜΕ; Θα συµµετέχετε παιδιά; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να πάµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συµµετέχει ο Σύλλογός µας λέµε παιδιά. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να βγάλει ανακοίνωση στο site κ.λπ. που να λέει ότι σαν 

Σύλλογος συµµετέχουµε εκεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Ωραία. Το θέµα δεν περνάει. ∆ύο ψήφισαν υπέρ 

της πρότασης της κα Αργυροπούλου, η κα Αργυροπούλου και ο κ. Ζούρδος, και οι 

υπόλοιποι εννέα κατά. Συνεχίζουµε για το δεύτερο θέµα. 

 

3ο Θέµα ΕΗ∆ 

Πρόταση για την συµµετοχή στην πρόσκληση του παραρτήµατος Πειραιά και 

Προαστίων του Συνδικάτου Εργαζοµένων Α’ & Β’ βαθµού αυτοδιοίκηση 

Πειραιά Αττικής, µε θέµα τα προβλήµατα της νέας σχολικής χρονιάς στους 

παιδικούς σταθµούς των δήµων. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δεύτερη ανακοίνωση. Είναι απ’ το Συνδικάτο Εργαζοµένων 

τη Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα απ’ το παράρτηµα Πειραιά. Σήµερα 

6:30µ.µ. στο Εργατικό Κέντρο καλεί όλα τα σωµατεία του Πειραιά για το θέµα των 

παιδικών σταθµών. Ξέρουµε ότι είναι πάρα πολύ µεγάλο το ζήτηµα φέτος και εδώ 

στον ∆ήµο µας ζήτησα στοιχεία εγώ από την κα Βασίλενα, αλλά µου είπε ότι τέλος 

Οκτώβρη θα µπορέσει να µας δώσει συγκεκριµένα στοιχεία, αλλά απ’ ό,τι 

γνωρίζουµε και σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Αττική, που ακούσαµε και 

πάνω στη συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ότι και µε το voucher έχουν µειωθεί πάρα 

πολύ οι θέσεις στους παιδικούς σταθµούς, µε αποτέλεσµα θα έχουµε σε ένα δίµηνο 

που θα τελειώσει όλη η διαδικασία, µπορεί να έχουµε και απολύσεις εργαζοµένων. 

Αλλού δεν το ανανέωσαν το ΕΣΠΑ. Έκαναν µόνο δίµηνες συµβάσεις. Εµάς ο ∆ήµος 

µας τις ανανέωση, για να µην λέµε και ψέµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα. Θέµα συζητάµε. ∆εν κάνουµε ανάλυση. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το θέµα είναι... Κάνω µία ανάλυση για να ξέρουν οι συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Πρώτα βάζεις το θέµα. Αν το δεχόµαστε να µπει Εκτός 

Ηµερήσιας και µετά πάµε για την ανάλυση. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το Συνδικάτο ΟΤΑ, το παράρτηµα του Πειραιά, µας καλεί σε 

αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο 6:30µ.µ. για το θέµα των 

παιδικών σταθµών. Αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς ξέρεις στο δευτεροβάθµια ανήκουµε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. ∆εν 

ανήκουµε στο Εργατικό Κέντρο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Εργατικό Κέντρο βρέθηκε η αίθουσα. Αν είχαµε εδώ, θα 

µπορούσε να γίνει, ή µπορεί να γινόταν στο ΣΙΝΕΑΚ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι είναι υπέρ να µπει στη συζήτηση για το Συνδικάτο του ΟΤΑ; Ο κ. 

Ζούρδος ένας και η κα Αργυροπούλου. Οι υπόλοιποι εννέα ψήφισαν να µην 

εισαχθεί το θέµα για συζήτηση στα εκτός ηµερήσια θέµατα. Συνεχίζουµε. Πάµε και 

το επόµενο θέµα. 

4ο Θέµα ΕΗ∆ 

Πρόταση της ∆ΑΣ-ΟΤΑ προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι για τις συλλογικές συµβάσεις. Έλα Κώστα. Θα το πεις εσύ; 

Στο τρίτο θέµα. Έχουµε εδώ πέρα φέρει από την Οµοσπονδία Οικοδόµων ένα 

σχέδιο νόµου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το τέλος Σεπτέµβρη, που έχει να 

κάνει µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Αυτό είναι το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τους οικοδόµους; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι για τους οικοδόµους. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που πήρε 

το Σωµατείο των Οικοδόµων και έχουν υπογράψει πάρα πολλά Εργατικά Κέντρα 

από όλη την Ελλάδα και πάρα πολλά Σωµατεία, και από τον κλάδο µας και από 

άλλους χώρους του ιδιωτικού. Να κάνω µία παρένθεση. Όπως γνωρίζουµε οι 

συλλογικές συµβάσεις έχουν να κάνουν και µε εµάς σχέση και ειδικά µε τους 

αορίστου, αλλά γενικότερα και τον κλάδο το δικό µας. Και να µην ξεχνάµε ότι όταν το 

’77 πήραν οι οικοδόµοι τα βαρέα και ανθυγιεινά το ’79 το πήραµε και εµείς εδώ 

πέρα, οι συνάδελφοι στην Καθαριότητα και όλοι οι άλλοι εργαζόµενοι. Και έχει να 

κάνει και σε σχέση και µε τα επιδόµατά µας κ.λπ. ∆ηλαδή είναι η συλλογική 

σύµβαση που ψηφίζεται... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ένα θέµα που είναι και το κυνηγά και έχει κάνε 

ένα εκατοµµύριο επαφές µε τον Κουρουµπλή, είναι να υπογραφεί η συλλογική 

σύµβαση. Τι να συζητήσουµε τώρα; Που το λένε οι οικοδόµοι; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, ένα λεπτό. Αυτή είναι µία πρωτοβουλία... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό να τελειώσει η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή είναι µία πρωτοβουλία από το Συνδικάτο των Οικοδόµων 

προς όλα τα Σωµατεία της Ελλάδας και αυτό εδώ πέρα το κείµενο θα κατατεθεί στη 

Βουλή για ψήφιση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό εδώ το κείµενο που έχουν... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πότε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κατατεθεί τέλος Σεπτέµβρη για ψήφιση στη Βουλή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για ποιο πράγµα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για την εθνική συλλογική σύµβαση. Γιατί η εθνική συλλογική 

σύµβαση... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα έχουµε εκφράσει τις απόψεις µας στο δευτεροβάθµιο όργανό µας. 

∆ηλαδή πώς θα το κάνουµε; Αφού ανήκουµε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ πώς θα το κάνουµε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό έχει πάει και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το κατάλαβες; Αλλά εµείς 

ζητάµε από όλα τα σωµατεία όταν θα πάει αυτό το κείµενο στη Βουλή να έχει από 

κάτω χίλια σωµατεία τα οποία συµφωνούν µε αυτά εδώ πέρα που λέµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ποια είναι η θέση του σωµατείου τους; ∆ηλαδή τι λέει; Μη µας 

κάνει τώρα... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα δεν µπορώ. Είναι ολόκληρο κείµενο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να το καταθέσουµε, να το µελετήσετε, ή να πω δυο, τρία 

πράγµατα που... Να σας πω κάτι παιδιά, συγνώµη. Οι συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας, το ακούσατε και την άλλη φορά, εντάξει; Έχει να κάνει σχέση µε τα βαρέα 

και ανθυγιεινά, έχουν να κάνουν σχέση µε τα επιδόµατά µας, έχει να κάνει σχέση µε 

τον µισθό. Έχουµε παιδιά που αύριο θα βγουν στη δουλειά ή έχουν βγει στη δουλειά 

και δουλεύουν µε 220€ το µήνα. Εµείς ζητάµε 750€ να είναι ο κατώτερος µισθός, θα 

διαβάσω τα τελευταία τα αιτήµατα για να µην σας κουράζω. Ένα λεπτό.  
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Να απαιτήσουµε την κατάργηση του νέου µισθολογίου και της αντιδραστικής 

αξιολόγησης στο δηµόσιο, την επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, την κάλυψη των 

απωλειών των δηµοσίων υπαλλήλων. Να διεκδικήσουµε την επαναφορά του 

βασικού µισθού στα 751€, τη κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας και την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. Να διεκδικήσουµε συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε αυξήσεις 

στους µισθούς, µε κριτήριο τις τεράστιες απώλειες στο εργατικό εισόδηµα σε κάθε 

κλάδο και χώρο δουλειάς. Να διεκδικήσουµε την επαναφορά των κοµµένων 

συντάξεων και επιδοµάτων. να διεκδικήσουµε την προστασία των ανέργων µε 

αύξηση του επιδόµατος εργασίας. Να µπει φρένο στη φοροληστεία των 

εργαζοµένων. Να πληρώσουν οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές και αυτοί 

οι οποίοι είχαν κέρδη όλο αυτό το διάστηµα της οικονοµικής κρίσης. 

Πιστεύω ότι είναι αιτήµατα που και σαν Σύλλογος και εµείς εδώ πέρα τα διεκδικούµε. 

Απλώς αυτό εδώ, δηλαδή είναι καλύτερο να πάνε και να πουν ότι 1.000 σωµατεία, 

1.500 σωµατεία, 500 σωµατεία υπέγραψαν αυτό εδώ πέρα το κείµενο. Θα έχει 

περισσότερη βαρύτητα απ’ ότι να το πάνε έτσι ξερά ένα µόνο σωµατείο, Ή ήταν το 

δικό µας, ή ήταν των οικοδόµων, ή ήταν της Νίκαιας. Αυτά. Νοµίζω ότι είναι 

πράγµατα που µας αφορούν όλους. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ζητάµε βασικό 751€ απ’ ό,τι άκουσα. Τώρα ζητάµε λιγότερο 

βασικό από αυτό το οποίο παίρνουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν λέµε για εµάς. Μιλάµε για τον ιδιωτικό τοµέα. Είπα και στην 

αρχή ότι είναι οι γενικές συλλογικές συµβάσεις... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ...µε 450€ 

το οχτάωρο, 220€ το τετράωρο. Και αυτό σε λίγο... Εµάς εδώ πέρα που έρχονται τα 

πεντάµηνα δεν πληρώνονται µε 400€ τόσα; Τα τετράµηνα, τα πεντάµηνα που είχαµε 

πέρσι. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ:  Του ΟΑΕ∆ είναι αυτοί. 500€ καθαρά παίρνουν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: 500€ καθαρά. Σε λίγο, χωρίς να έχουν ασθένεια, χωρίς να 

έχουν... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ποιος δεν έχει ασθένεια; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ασφάλεια εννοώ, χωρίς να δικαιούνται τις άδειες τις 

απαραίτητες... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κανονικές όλες... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, δυο λεπτά, για να µην γράφουν. Τον λόγο έχει ο κ. Κούβαρης. 
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ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Η τοποθέτηση της συναδέλφισσας, δεν διαφωνούµε σε κάτι, 

µπορούµε να διαφωνήσουµε στο ποσόν, το 751€, που για εµάς είναι εξευτελιστικό 

το ποσόν και διεκδικούµε πολύ περισσότερα για τους εργαζόµενους και του 

ιδιωτικού τοµέα να συµπαρασταθούµε, αλλά αυτό δεν το αποδεχόµαστε. Θέλω να 

τονίσω και να υπενθυµίσω και στη συναδέλφισσα, γιατί ήταν πάρων στο Παναττικό, 

ότι ήδη έχει η Οµοσπονδία θέσει θέµα συλλογικών συµβάσεων. Ήδη έχουµε κάνει 

τις προτάσεις µας σαν Οµοσπονδία, σαν Σύλλογος και σαν Οµοσπονδία µέσω της 

Οµοσπονδίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στους αρµόδιους Υπουργό και 

Υφυπουργό και είναι και πολύ πιο απαιτητικά αυτά που ζητάει η Οµοσπονδία από 

αυτά που φέρατε εσείς εδώ. Και έχουµε ήδη ξεκινήσει συζήτηση αγωνιστικών 

κινητοποιήσεων γι’ αυτά τα πράγµατα και σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο διεκδίκησης 

από αυτό που ζητάτε εσείς. Οπότε νοµίζω ότι δεν τίθεται θέµα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα καταθέσω... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό. Θα ζητάς τον λόγο κα Αργυροπούλου. ∆εν τον έχεις τον 

λόγο. Ένα λεπτό, θα ξαναπώ εγώ εδώ. Εδώ είµαστε Σύλλογος Εργαζοµένων ∆ήµου 

Πειραιά και εδώ πράττουµε µε βάση το καταστατικό µας. Το καταστατικό µας λέει ότι 

µέλη µας είναι οι άνθρωποι που είναι εδώ και δουλεύουν στον ∆ήµο Πειραιά. Για τα 

προβλήµατα αυτά που υπάρχουν στους εργαζόµενους του ∆ήµου Πειραιά να 

συζητήσουµε, υπάρχει µετά από εµάς το δευτεροβάθµιο όργανο το δικό µας, που 

µεταφέρουµε τα προβλήµατα αυτών που εκπροσωπούµε και ήδη για όλα αυτά που 

διαβάσατε συµφωνούµε, συµφωνεί σαν ΠΟΕ-ΟΤΑ το δευτεροβάθµιο, συµφωνούµε 

σαν Σύλλογος και έχει πάρει θέση και ήδη γίνονται αγωνιστικές κινητοποιήσεις εδώ 

και µήνες. Τώρα να το φέρουµε για να κερδίζουµε εντυπώσεις και να λέµε τι είπε ο 

Σύλλογος Οικοδόµων, τι είπε ο Σύλλογος Υδραυλικών και τι είπαν οι άλλοι Σύλλογοι, 

εδώ είµαστε Σύλλογος Εργαζοµένων ∆ήµου Πειραιά, µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

ή Εκτός Ηµερήσιας που να είναι για τον Σύλλογο και τα µέλη του Συλλόγου. ∆εν 

διαφωνεί κανένας που ζητάνε αυτά τα πράγµατα. Και εµείς θέλουµε. Όλοι θέλουµε. 

Και καλύτερους µισθούς θέλουµε και καλύτερες προϋποθέσεις και συλλογική 

σύµβαση και οτιδήποτε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να µιλήσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µιλήσεις κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν διαφωνώ µαζί σου. Το ζήτηµα όµως είναι ποιο; Αυτό που 

έχει δηλαδή σηµασία εδώ πέρα. Ότι αυτό που λέµε εµείς είναι ότι πρέπει όλοι 

εργαζόµενοι, και στον ιδιωτικό τοµέα και στον δηµόσιο τοµέα, µπροστά σε αυτή τη 
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λαίλαπα που ζούµε τα τελευταία χρόνια να είµαστε ενωµένοι και να διεκδικούµε µαζί 

τα αιτήµατά µας. Και από αυτή την άποψη εγώ έφερα αυτό εδώ πέρα το σχέδιο 

νόµου, που καλό είναι επειδή είναι άρθρο το άρθρο σε σχέση µε τις συλλογικές 

συµβάσεις να το δείτε, και ζητάµε σαν Σύλλογος, σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

υπογράψει αυτό το κείµενο ότι εµείς συµφωνούµε ώστε να πάνε, το είπα και 

προηγουµένως, περισσότερες φωνές πάνω στη Βουλή που θα συζητηθεί αυτό το 

θέµα. Νοµίζω ότι κανένας δεν µπορεί να έχει αντίρρηση ότι θα πρέπει και τις 

απώλειες µας τις χρηµατικές να τις πάρουµε πίσω και το δώρο των Χριστουγέννων 

και του Πάσχα και την καλοκαιρινή µας άδεια και τα βαρέα το ’18 που θα χάσουµε οι 

εργαζόµενοι που δουλεύουν στην καθαριότητα, ότι θα πρέπει ας πούµε να τα 

κερδίσουµε. Κανείς δεν φέρνει νοµίζω αντίρρηση.  

Το ζήτηµα είναι ότι ποιος το προτείνει. Αν το πρότεινε κάποιος άλλος εγώ πιστεύω 

ότι πολύ ευχαρίστως θα το δεχόσασταν. Επειδή το προτείνει η συγκεκριµένη 

παράταξη κ.λπ. νοµίζω ότι εκεί είναι ο λόγος της µη αποδοχής. ∆εν νοµίζω ότι 

υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα τα πράγµατα. Είναι πράγµατα 

που θέλουµε όλοι µας σαν εργαζόµενοι και νοµίζω ότι δεν θα ήταν κακό να πούµε 

ότι και ο ∆ήµος του Πειραιά συµπαραστέκεται σε αυτή την κίνηση. Μέσα στη Βουλή 

όλα τα κόµµατα θα κάτσουν και θα συζητήσουν αυτό το θέµα. ∆εν θα πουν ότι εµείς 

είµαστε έτσι ή το άλλο κ.λπ. η ΠΟΕ-ΟΤΑ κάνει τις δικές τους... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, όλοι συµφωνούν, αλλά... 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το ότι ... το θέµα να ψηφίσουµε, εντάξει, εδώ είµαστε, θα 

κριθούµε, ας πάρουµε... Έχουµε παιδιά όλοι µας, εµείς είµαστε εργαζόµενοι... 

Αύριο... Άµα πάµε και ζητήσουµε... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πρόταση ποια είναι, Βούλα, συγκεκριµένα; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η πρόταση είναι αυτό εδώ πέρα το σχέδιο νόµου που 

καταθέτουν όλοι αυτοί οι Σύλλογοι µε πρωτεργάτες την Οµοσπονδία Οικοδόµων να 

ψηφιστεί από το ∆.Σ. ώστε περισσότερες φωνές να πάνε στη Βουλή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Θα µας αφήσει τότε να το δούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το σχέδιο του νόµου είναι για τον Σεπτέµβρη. Θα κατατεθεί σε 

όλα τα κόµµατα, πλην της Χρυσής Αυγής. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ:  Γιατί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό να το δούµε και µετά θα µπούµε σε τέτοιο. Μας φέρνεις τώρα 

κάτι που δεν το έχουµε δει. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν τη θεωρούµε νόµιµο κόµµα για να ... στη Βουλή µε µία 

τροµοκρατική οργάνωση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Να µας το αφήσεις µετά για να το δούµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωράµε στα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ:  Μόνο και µόνο αυτό που είπατε πλην της Χρυσής Αυγής εγώ το 

καταψηφίζω, γιατί είναι φασισµός και ρατσισµός αυτό το πράγµα. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Φασιστική είναι η Χρυσή Αυγή. Αν συµφωνείς τι να σου πω; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ:  Αποκλεισµούς τώρα κοµµάτων... Ο Ελληνικός Λαός τους έστειλε. 

 

1ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης προσδιορισµού ηµεροµηνιών διεξαγωγής της 

νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το ΣΙΝΕΑΚ άνοιξε την 

προηγούµενη ∆ευτέρα, όπως σας είχαµε πει. Ήδη κάνει εργασίες ανακαίνισης, 

απολύµανσης και κάποιες άλλες εργασίες. Έχουµε µιλήσει µε τον εκµισθωτή που 

έχει εκµισθώσει το ΣΙΝΕΑΚ, τον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο, ο κ. Σπέντζος και µας 

είπε ότι µπορούν να µας το δώσουν από 22/9 και µετά. Την επαφή την έχει κάνει ο 

κ. Φερεντίνος µε τον κ. Σπέντζο. Και έτσι λοιπόν βάσει αυτών των δεδοµένων που 

είχαµε φέρνουµε µία πρόταση για να ξεκινήσει να γίνει και αυτή η περιβόητη Γενική 

Συνέλευση, η 4η για ψηφοφορία. Τα θέµατα τα έχουµε ορίσει. Θα είναι µόνο για 

ψηφοφορία των προτάσεων, των συγκεκριµένων δύο που είχαν κατατεθεί στην 

προηγούµενη και µια καινούργια πρόταση που µας έφερε ο κ. Νικήτας, την οποία θα 

σας τη µοιράσουµε µετέπειτα για να έχετε και την πρόταση όλοι όσοι δεν είχατε 

ενηµερωθεί. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να ορίσουµε από τώρα τις ηµεροµηνίες της 

Γενικής Συνέλευσης. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κώστα, εκτός απ’ την ηµεροµηνία, θα έπρεπε να ... και ο Νίκος και η 

∆ικαία και τον τρόπο. Θα είναι χρήσιµο να συζητήσουµε και τον τρόπο για να 

τελειώνουµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ...πος δεν είναι. Τον έχουµε πάρει ήδη. Είναι ακούγονται οι τρεις 

προτάσεις και πάµε σε ψηφοφορία των προτάσεων. Τίποτα άλλο. ∆εν έχουµε... 

Όπως λέει το καταστατικό µας, δια ανάταση των χειρών. Αυτό λέει το καταστατικό 

µας, έτσι θα κάνουµε. ∆εν µπορούµε να κάνουµε ό,τι θέλουµε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Την άλλη φορά είχαµε πει για ψήφιση µε δύο κάλπες. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν είναι σωστό... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Ό,τι λέει το καταστατικό µας, παιδιά. Πάρτε το καταστατικό µας, 

ενηµερωθείτε πώς γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις και από εκεί και πέρα... Την άλλη 

φορά µπορεί να συζητάγαµε. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδιά, όλα γίνονται βάσει του καταστατικού µας. Είναι συγκεκριµένα 

άρθρα, συγκεκριµένες εργασίες το πώς γίνονται. ∆εν µπορούµε να κάνουµε κάτι 

άλλο. Πάµε λοιπόν. Προτείνουµε να ορίσουµε τις κάτωθι ηµεροµηνίες. Γνωρίζοντας 

και από την εµπειρία µας ότι δεν πρόκειται να πιάσουµε αυτό τον αριθµό, γι’ αυτό 

έχω βγάλει για να κερδίσουµε το χρόνο, την έχω βάλει ήδη στις 22/9, που δεν θα 

είναι έτοιµο το ΣΙΝΕΑΚ. Τότε παραδίδεται, 22/9, αλλά επειδή δεν θα πρόκειται να 

πιάσουµε, έχω ορίσει την πρώτη 22/9, τη δεύτερη 27/9 και την τρίτη 4/10. Με δύο 

συγκεκριµένα θέµατα πάµε. Αυτό που είναι ανακοίνωση των συγκεκριµένων 

προτάσεων και λήψη απόφασης των προτάσεων αυτών και δεύτερο διαγραφή 

µελών, όπως πρέπει να γίνει απ’ τη Γενική. Όχι, εγγραφή δεν χρειάζεται να περάσει, 

διαγραφή των µελών. Συµφωνούµε µε τις ηµεροµηνίες; Τον λόγο έχει ο κ. 

Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όχι, συµφωνούµε, ναι, να ψηφίσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε; Συµφωνούµε όλοι και οι έντεκα υπέρ οµόφωνα.  

 

2ο Θέµα Η∆ 

Πρόταση και ψήφισµα του Συλλόγου µας για την µονιµοποίηση των 

συµβασιούχων οκταµηνιτών εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά,  που λήγει στις 

31/12/2016, καθώς καλύπτουν 1 ½ χρόνο πάγιες και διαρκής ανάγκες και 

αποστολή του ψηφίσµατος του ∆.Σ. στον ∆ήµαρχο και στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης. Μας πρόλαβε η Κυβέρνηση εχθές. 

Σας το µοιράζω ότι παρατείνονται µέχρι 31/12/2017. Είναι µία τροπολογία µέσα σε 

ένα... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Για ποιους; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τους εργάτες καθαριότητας. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτό που είχε πει, το είχε ξαναπεί πάλι αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, κατατέθηκε τροπολογία. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εδώ σχεδόν και ενάµιση χρόνο 

εργαζόµενοι στον ∆ήµο Πειραιά που είχαν µπει µε το πρώτο οχτάµηνο και έγινε η 

ανανέωσή τους αµέσως, πριν τη λήξη, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εγώ 

θα διορθώσω λίγο τον Κώστα. ∆εν µας πρόλαβε η Κυβέρνηση, εµείς προλάβαµε την 

Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση έρχεται να µπαλώσει πάλι µια κατάσταση δίνοντας 

παράταση ακόµα ένα χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, που καλύπτουν πράγµατι 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον ∆ήµο Πειραιά και όχι µόνο στον ∆ήµο Πειραιά. 

Γιατί υπάρχει µία τεράστια έλλειψη προσωπικού όχι µόνο στον ∆ήµο Πειραιά, αλλά 

και σε άλλους ∆ήµους. Το ότι κατέθεσε τροπολογία η Κυβέρνηση για παράταση 

µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2017 στους εργαζόµενους στην Καθαριότητα δείχνει ότι 

αποδέχεται έστω προσωρινά το αίτηµα και κάπου εθελοτυφλεί δίνοντας µία 

παράταση ακόµα.  

Εγώ πιστεύω ότι και στο Παναττικό που κάναµε πάνω µε τη διορία για αορίστου 

χρόνου στα ασφαλιστικά που δόθηκαν, δηλαδή όσοι έχουν ... ασφαλιστικά θα γίνουν 

αορίστου χρόνου, φέρνοντας παράλληλα µετά από λίγες µέρες και αυτό, πιστεύω ότι 

δηλώνει τη µεγάλη έλλειψη που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, κατανοεί 

µερικώς το θέµα των αναγκών, αλλά µπαλώνει προσωρινά την κατάσταση. Εγώ 

ζητάω από εσάς να πάρουµε µια θέση ότι αυτοί οι εργαζόµενοι καλύπτουν πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες, οι εργαζόµενοι. Ζητάµε να γίνουν αορίστου χρόνου και όχι 

απλά µια παράταση ενός έτους και αυτό θα είναι και το αίτηµά µας σαν Σύλλογος 

για να πάει στην Οµοσπονδία και η Οµοσπονδία θα πιέσει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Την απόφαση που θα πάρουµε εµείς εδώ θα τη δώσουµε στον 

∆ήµαρχο για να γίνει πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Ζούρδος. 
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ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Θα ήθελα να πω το εξής. Να συµφωνήσω µε τον Γραµµατέα µας και να 

υπερθεµατίσω µάλλον, γιατί εδώ ο Σύλλογος πολύ.... 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλω να τονίσω ότι αυτή η πρόταση ήρθε πριν κατατεθεί η 

τροπολογία της παράτασης. Την έθεσε ο Σύλλογος την πρόταση αυτή πριν 

κατατεθεί. Έχουµε προλάβει την Κυβέρνηση. Απλά η Κυβέρνηση έρχεται να 

µπαλώσει την κατάσταση δίνοντας παράταση ένα χρόνο στους εργαζόµενους. 

Εντάξει; 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ανεξάρτητα από αυτό, είπατε και πολύ σωστά και το υπερθεµατίζω εγώ, 

επαναλαµβάνω συγνώµη, ότι εµείς µιλάµε για µονιµοποίηση συµβάσεων. Αυτοί 

µιλάµε για µία παράταση. Άρα λοιπόν είτε το έφεραν πριν είτε µετά είναι άλλο 

πράγµα, µιλάµε για άλλο πράγµα. Αν δείτε τεχνικά, επειδή έχουν βάλει την 

ηµεροµηνία 31/12, βγάζουν µάλλον έξω τους ανθρώπους απ’ τους παιδικούς 

σταθµούς. τέλος πάντων, προφανώς δεν έβγαιναν οι αριθµοί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάµε µόνο για τις συµβάσεις που είναι στην καθαριότητα. 

ΖΟΥΡ∆ΟΣ: Ακριβώς. Προφανώς δεν θα διαφωνήσει πιστεύω κανείς µε την 

πρόταση του Σωµατείου και µε αυτό που είπες συνάδελφε. Εµείς βέβαια θα λέγαµε 

µακάρι να είχαν µόνιµη εργασία όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση µε το δηµόσιο, 

είτε είναι δύο µήνες, είτε είναι πέντε, είτε έξι, είτε οτιδήποτε και πιστεύουµε ότι είναι 

στη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρόταση και επαναλαµβάνω και το τονίσατε, δεν έχει 

καµία σχέση µε αυτό που φέρνει η κυβέρνηση, που είναι προσωρινό και ανελαστικό, 

µε αυτό που λέµε εµείς για µόνιµη και σταθερή εργασία. Αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος τον λόγο θέλει για να πει τίποτα; Τον λόγο η κα Αργυροπούλου. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε συνέχεια µε αυτό που είπε και ο Κώστας, και επειδή είναι και 

το θέµα των παιδικών σταθµών, που εµένα µε καίει πάρα πολύ, ότι αφού θα πάει 

προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό και µετά και προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ και προχθές 

πάνω στην ΠΟΕ-ΟΤΑ ειπώθηκαν και τα ζητήµατα των παιδικών σταθµών, να 

βάλουµε και το θέµα ή αορίστου χρόνου ή νοµιµοποίηση, όπως λέµε εµείς, όλων 

των συµβασιούχων και των παιδικών σταθµών. Έχουµε εδώ πέρα τώρα του ΕΣΠΑ, 

που δεν ξέρουµε πότε, αν θα κάτσουν, θα µείνουν ή θα φύγουν τα παιδιά, έχουµε τα 

οχτάµηνα που τελείωσαν και κακώς εδώ πέρα ας πούµε δεν µπαίνουν και τα 

οχτάµηνα που τελείωσαν τέλος Ιουλίου στους παιδικούς σταθµούς. δηλαδή να µπει 

στη συνέχεια της πρότασής µας ότι και στις άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου, ειδικά 

στους παιδικούς σταθµούς και στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες τελούν πάρα 
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πολύ σηµαντικό έργο και εκεί οι εργαζόµενοι παίζουν τη ζωή τους κορώνα-

γράµµατα, γιατί άµα χτυπήσει ένα παιδί θα πάνε κατευθείαν στη φυλακή, να µπει και 

το θέµα αυτό αορίστου ή µονιµοποίηση των υπαλλήλων και στους παιδικούς 

σταθµούς και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και όχι µόνο εκεί που υπάρχει 

ανταποδοτικότητά, γιατί το ζήτηµά τους είναι αυτό. Από τη στιγµή που δίνουµε 

δηµοτικά τέλη... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βούλα, διάβασε. Εµείς δεν µιλάµε για καθαριότητα. Το νοµοσχέδιο 

µιλάει η τροπολογία. Εµείς µιλάµε για όλο τον κόσµο. ∆εν µιλάµε για την 

καθαριότητα.  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων οκταµηνιτών 

εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά. Αυτό δεν είπατε; Ναι, αλλά κυρίως είναι αυτοί που 

είναι στην καθαριότητα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάµε µόνο για την καθαριότητα. Μιλάµε οπουδήποτε είναι. Είτε 

είναι στους παιδικούς σταθµούς, είτε είναι στα ΚΕΠ, είτε είναι οπουδήποτε, πρέπει 

να κάνουµε, είναι βασική που διεκδικούµε υπόθεση ότι θέλουµε κόσµο στους 

δήµους µόνιµους, καινούργιο προσωπικό. ∆εν έχουµε προσωπικό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό, γιατί µπορεί να παρανόησα, να µην το κατάλαβα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφού το λέει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων οκταµηνιτών 

εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά. Π.χ., συγνώµη, αυτοί δηλαδή εµάς που τελείωσαν 

τέλος Ιουλίου... Ένα λεπτό ∆ικαία, συγνώµη. Εµάς οι οκταµηνίτες τελείωσαν τέλος 

Ιουλίου. ∆εν µιλάς γι’ αυτούς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωστό. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μιλάς και γι’ αυτούς ας πούµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί λέµε που λήγει στις 31/12. Άρα 

µπορούµε, σωστό αυτό, σωστή η παρατήρηση, είδες; Άρα να βάλουµε που λήγει 

στις 31/12, καθώς και σε αυτούς που έληξε το 2016 σε οποιαδήποτε διεύθυνση, το 

λέµε και κατανοητό να γίνει που λήγει, που έχει λήξει και ήταν σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση και κάλυπτε και πάγιες και διαρκείς. Είτε είναι στους παιδικούς σταθµούς, 

είτε είναι στα ΚΕΠ, είτε οπουδήποτε απασχολούνταν στον ∆ήµο Πειραιά, να γίνει 

πρόταση και ψήφισµα για τη νοµιµοποίηση των συµβασιούχων. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός χρονικών ορίων της σύµβασης... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπαµε, αυτοί που έληγαν µέσα στο 2016. Ωραία. Να πάµε για 

ψήφιση; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για οκτάµηνα. Όχι για όλους. Γιατί το πεντάµηνο του ΟΑΕ∆ δεν 

µπορείς να το βάλεις µέσα σε αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάµε, για του ∆ήµου µιλάµε. Πάµε για ψήφιση. Ωραία. Εσύ; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ έφερα την πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα οµόφωνα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Εγώ σιγοντάρω µε τον κ. Κούβαρη, γιατί µπορείς να φέρεις µία 

πρόταση και να αρνείσαι να την ψηφίσεις και να είσαι υποχρεωµένος να την 

κατεβάσεις. Ποιος είναι Χρυσαυγίτης εδώ µέσα, να γελάσω λίγο; Άντε, γιατί έχετε 

βρει όλοι και λέτε µια λέξη Χρυσή Αυγή, χωρίς να υπολογίζετε ένα 12% από πίσω 

που έχουν ψηφίσει αυτούς. Εντάξει; Σας παρακαλώ πολύ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:Καλά, είναι τώρα ντροπή να λέµε τέτοια πράγµατα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

3ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή και εγγραφή µελών στο 

Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο Γραµµατέας του Συλλόγου µας, ο κ. Κούβαρης Γεώργιος. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Πάλι; ∆εν θέλουµε να τον ακούσουµε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλεις δεν θέλεις, κ. Παυλάκο, θα µε ακούσεις. Έχουµε πάλι µία 

εγγραφή, µία διαγραφή µάλλον. Είναι η κα Τσιµπούκη ∆ήµητρα, αλλά έχουµε και 

οχτώ εγγραφές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννέα πρέπει να είναι. Την κα Σπανού τη βάλαµε µέσα; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχουµε λοιπόν οχτώ εγγραφές... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Εννέα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οχτώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Γιατί διαγραφές; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θες να γράψουµε και κάποιον άλλο τώρα τελευταία στιγµή, κάποιον 

έχεις; Είναι οχτώ, να τους κάνουµε τώρα εννιά, τελευταία στιγµή µπαίνει, 

προλαβαίνουµε. Είναι οχτώ οι εγγραφές. Είναι ο κ. Ράπτη Γιώργος, ο κ. Στάικος 
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Σπυρίδων, Κούµαρης Βασίλειος, Αθανασάκης Περίανδρος, Χατζηβασίλης Γιώργος, 

η κα Παπαδοπούλου Μελίνα, η κα Κοκάκη Μαρία, Μελανία, ναι, και η κα Σπανού 

Παναγιώτα. Εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνουµε οµόφωνα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα και από τους έντεκα υπέρ. 

4ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  687/11-07-

2016 της Clevermedia, εταιρείας αποµαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 

162,51€, το οποίο αφορά τα: 1) Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

7/6/2016, 2) Πρακτικό ∆.Σ. 13/6/2016 και 3) Πρακτικό ∆.Σ. 6/7/2016. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, χρωστάµε στην 

Clevermedia για τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 7/6, για τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια της 13/6 και 6/7 το ποσό των 162,51€. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Της Γενικής Συνέλευσης; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Είπα της Γενικής Συνέλευσης 7/6. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε για ψήφιση. Εγκρίνεται οµόφωνα και από τους έντεκα υπέρ. 

5ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του τιµολογίου  της Cοsmote 

για την τηλεφωνική γραµµή 210-4172079, συνολικού ποσού 60,50€, περιόδου 

08/05/2016-07/07/2016. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραµολέγκος. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μιλάµε για το τηλέφωνο το οποίο έχουµε στον Σύλλογο. Η 

συνδροµή είναι για 60,50€ για τη διάρκεια από 8/5 µέχρι 7/7/16. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα και από τους έντεκα υπέρ. 

6ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση του προτζέκτορα, που 

διαθέτει ο Σύλλογος, συνολικής αξίας 250,00€ (αµοιβή εργασίας – 

τοποθέτησης και σύνδεσης του) και εκταµίευση του συγκεκριµένου ποσού. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ. Όλοι γνωρίζουµε ότι έχουµε ένα προτζέκτορα 

που κατεβαίνουµε και στις Γενικές Συνελεύσεις και δείχνουµε, που κάναµε και τη 

γιορτή µας, την κοπή της πίτας τότε και δείχναµε διάφορα πράγµατα εκεί. Επειδή 

όλοι γνωρίζουµε ότι εδώ έχει µπει µια τάξη και δεν.... εσείς θα το κρίνετε και γενικά 

όλη η συγκρότηση που έχει γίνει, είναι να τοποθετηθεί εκεί πάνω, ο οποίος µπαίνει 

και βγαίνει, θα µπαίνει και θα βγαίνει για τις Γενικές Συνελεύσεις, µε βάση, µε 

δεδοµένα γιατί θα τραβηχτούν δεδοµένα internet µε ειδικό καλώδιο που είναι, µε 

πρίζες, και από εδώ θα πέφτει το τέτοιο που έχει ο προτζέκτοτας. Έχω βάλει, επειδή 

την εργασία ήταν 100€, τα υπόλοιπα µπορεί να µην στοιχίσουν και 150€, µπορεί να 

στοιχίσουν και λιγότερο. Το σύνολο είναι 200€. Είναι εργασία και τα αναλώσιµα 

υλικά που θα χρειαστούν. Το τι θα γίνει, θα γίνει ενηµέρωση µετά βάσει του 

τιµολογίου. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ενδεικτικά έχεις βάλει τη τιµή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενδεικτικά έχω βάλει τη τιµή. Πάµε για ψήφιση. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Για ποιο λόγο πρέπει να το βάλουµε εδώ πέρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και γιατί να µην το βάλουµε, να έχει εδώ ο χώρος για οτιδήποτε, µία 

παρουσίαση, να το έχεις εκεί και να δείχνεις. Εδώ όταν θα θέλεις να κάνεις µία 

παρουσίαση θα πρέπει να τραβήξεις µπαλαντέζες, θα πρέπει να τραβήξεις χίλια δυο 

πράγµατα για να δείξεις κάτι. εδώ θα το έχεις έτοιµο και θα µπορείς να δείξεις για 

κάτι. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και ενδεχοµένως και για εκπαίδευση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν είναι για εκπαίδευση. Εκπαίδευση δεν ξαναγίνεται στον 

Σύλλογο. Πάµε για λήψη απόφασης. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε. Εγκρίνεται 

οµόφωνα και από τους έντεκα υπέρ. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

7ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάληψη του ποσού των 150,00€ σε 

µετρητά για την αγορά διαφόρων αναλώσιµων υλικών  και άλλων αναγκών 

του Συλλόγου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χρειαζόµαστε κάποια αναλώσιµα, όπως χαρτί Α3, Α4, γραφική 

ύλη, καφέ, ζάχαρη και χαρτοπετσέτες και κάποια άλλα θέµατα; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μελάνι; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Τι είπατε; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μελάνι για τους εκτυπωτές; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Το µελάνι είναι από αλλού. Γι’ αυτό ζητάω τη ψήφιση αυτού του 

οποίου λέµε. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Τα 150€; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ναι. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Για ξαναπές ποιο είναι, ποιο θέµα είναι; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Θέµα 7ο. Χαρτί Α3, Α4, γραφική ύλη, καφέ, ζάχαρη, 

χαρτοπετσέτες. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μόνο για να πάρεις το χαρτί Α4 δεν φτάνουν 150€. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: ∆εν θα πάρουµε καµιά τετρακοσαριά κούτες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι άλλο; Πάµε για ψήφισµα. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε οµόφωνα. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μισό λεπτό. Εγώ συµφωνώ, αλλά ζητώ να αυξηθεί το ποσόν. Να γίνει 

250-300€. 150€ δεν είναι. ∆ηλαδή την άλλη βδοµάδα θα ξαναφέρουµε για άλλα 

150€. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα γίνεται οικονοµία. 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ: Μόνο καφέδες και ζάχαρη να πάρεις θέλεις 50€. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το κάνουµε κ. Καραµολέγκο 200€; 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ψηφίζουµε όλοι 150€ οµόφωνα. Εγκρίνεται οµόφωνα και από 

τους έντεκα. 

8ο Θέµα Η∆ 

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

από 6/2016 έως 9/2016, συνολικού ποσού 979,20€. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, ο Ταµίας του Συλλόγου. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως ξέρετε, πληρώνουµε συνδροµή για κάθε µέλος µας στην 

ΠΟΕ-ΟΤΑ. Χρωστάµε απ’ τον 6/16 µέχρι και τον 9/16. Είναι 408x0,60x4 µήνες, είναι 

979,20€. Όπως σας ανέφερα είναι 408x0,60x4 µήνες, είναι 979,20€. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε για ψήφιση του θέµατος; Συµφωνούµε; Συµφωνούµε οµόφωνα. 

Εγκρίνεται οµόφωνα και από τους έντεκα υπέρ. 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


