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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20.02.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο :Ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που διοργανώνεται για τις 21/02/2019.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   

ΘΕΜΑ 2Ο :Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δικαστικές διεκδικήσεις του 13ου & 14ου Μισθού.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος  

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

 Εισηγητής : Γραμματέας κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 4Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την προκαταβολή του 

Κέντρου, που θα πραγματοποιηθεί η Χοροεσπερίδα για  την 

Τσικνοπέμπτη.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Γαλάνης Κων/νος   

ΘΕΜΑ 5Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την βράβευση ενός 

ακόμα τέκνου που εισήχθη σε ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 6Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των τιμολογίων της 

Clever Media, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 

ΘΕΜΑ 7Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την πληρωμή του 

κυλικείου.  

Εισηγητής : Ταμίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα, 20/02/2019 και μέρα Τετάρτη, ώρα 12:30μ.μ., σύμφωνα με το 

Άρθρο 30§1 έχουμε Δ.Σ. του συλλόγου μας.  

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

Κούβαρης Γεώργιος, απών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, Καπετανάκος 

Γιάννης, παρών, Καραμολέγκος Δημήτριος, έρχεται σε λίγο, Κοντογιάννη Δικαία, 

παρούσα, Παυλάκος Παναγιώτης, παρών, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, παρούσα, Μπαΐρα Μαρία, παρούσα.  

Θέλω να σας κάνω μία ενημέρωση. Αύριο, όπως γνωρίζετε, πάμε στο 1ο θέμα: 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για την απεργία που διοργανώνεται για τις 21/02/2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ώρα συνάντησης 11:00 στο Υπουργείο Οικονομικών. Όλοι 

γνωρίζουμε ότι αύριο έχουμε την απεργία. Η απεργία αυτή έχει περάσει μόνο ό,τι 

είναι για το ανθυγιεινό επίδομα, το οποίο όμως δεν είναι μόνο για το ανθυγιεινό 

επίδομα. Είναι και για τους συναδέλφους μας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα μέλη όμως έχουν έρθει διαφορετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έχουν έρθει διαφορετικά;  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο άμα το διαβάζατε, δεν είναι μόνο. Αν ανοίξετε, είναι ότι πρέπει 

να καταθέσουν και σχετική ρύθμιση, λέμε, στην κυβέρνηση, για τις Οικονομικές 

Υπηρεσίες, γιατί ό,τι... δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι, με τον Ν.4512/18 καταργείται 

οι Επίτροποι, μέχρι 28/02 ισχύουν και από εκεί και πέρα οι Οικονομικές Υπηρεσίες 

αναλαμβάνουν την ευθύνη. Και όπως καταλαβαίνετε...  ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ. Άρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, θα είναι 

πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε να πάμε σε συναδέλφους μας και να 

πιέζουμε κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, ή βάλε αυτό, όταν θα υπάρχει ο φόβος του 

καταλογισμού με τον καινούριο «Κλεισθένη»  σε αυτά τα άτομα. Έτσι εμείς τι ζητάμε; 

Λέμε να ξανάρθει πάλι ο επίτροπος και να πάρουν τις ευθύνες τους οι αιρετοί. Οι 

αιρετοί γι’ αυτό έχουν ψηφιστεί. Όχι να μην παίρνει την ευθύνη κανένας αιρετός και 

να έχει τον εργαζόμενο να παίρνει ευθύνη. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και να του δίνει και εντολές τι θα κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σου λέω. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω κάτι, να γνωρίζετε 

ότι ζητάμε να μας δοθεί μία παράταση για το επικίνδυνο και το ανθυγιεινό, έξι  μήνες 

όσο έχει πάρει η επιτροπή. Η επιτροπή off the record θα σας πω το πόρισμα το έχει 

βγάλει, δεν το βγάζει το ΣΥΡΙΖΑ απέξω γιατί φοβάται λόγω εκλογών, θα 

καταργηθούν πάρα πολλές ειδικότητες από τη συλλογική σύμβαση που έχει δώσει. 

Θα καταργηθούν ορισμένες συμβάσεις που έπαιρναν επικίνδυνο και ανθυγιεινό που 

μπήκαν τώρα πρόσφατα πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουμε αυτές που θα απομείνουν 

από ένα κόψιμο των 30% έως 35%. Έκανε και μία ωραία επίκαιρη ερώτηση μία 

βουλευτής του ΚΚΕ, ένας βουλευτής, δεν θυμάμαι, χθες, αλλά κανένας δεν 

απάντησε. Εγώ τα λέω πάντα όλα, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου το λέω. Άμα δεν 

έχει πέσει, δεν το λέω. Άρα, θα πρέπει να δώσουμε, πάλι θα το ξαναπώ, ένα παρών 

δυνατό.  

Τώρα με ενημέρωσαν, μόλις θα τελειώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνω μία 

συνάντηση με τους άλλους δύο συλλόγους. Έχω κανονίσει αύριο για δύο 

πουλμανάκια. Το ένα θα φύγει από εδώ στις 10:15, νόμιζα ότι είχαμε πανό, δεν 

έχουμε πανό, δεν προλαβαίνουμε και να κάνουμε και πανό. Θα πάρουμε το πανό 

της ομοσπονδίας μας. Θα κάνω μία συνάντηση με το άλλο, με τους άλλους δύο 

συλλόγους να κάνουμε και μία πορεία στον Πειραιά με τα απορριμματοφόρα. Να 

κάνουμε πριν ξεκινήσουμε. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο εκεί πέρα. Αυτά ήθελα να 

σας πω εγώ. Οποιοσδήποτε άλλος.... ο δήμος είναι απεργία. Ο δήμος... εμένα μου 

το λες; Τι να σου πω τώρα, Μαρία; 

Από εκεί και πέρα όποιος θέλει να λάβει μέρος, κοίταξε, για μένα ας κάνουν απεργία 

αυτοί που τους κόβεται το επικίνδυνο, κανένας δεν θα κάνει. Κανένας δεν θα... στο 

λέω εγώ, εκτός από κάποιον στην καθαριότητα που έχω, που είμαι επικεφαλής σε 

κάποια τμήματα που τους έχω βάλει γιατί το έχουν σκεφτεί, να δούμε θα κάνουν οι 

Κήποι; Θα κάνουν το Ηλεκτρολογικό; Οι Κήποι είναι, τώρα το πήραν κιόλας. Θα 

κάνει το Ηλεκτρολογικό που χωρίστηκαν και σε Α και σε Β, δηλαδή 150 και 90; 

Βαρέα δεν υπάρχουν στις καινούριες ειδικότητες δεν υπάρχει βαρέο ένσημο. Οι 

παλιές έμειναν. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν. Μα δεν υπάρχει πλέον βαρέο.  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί που ήταν παλιά. Δεν υπάρχει. Αυτό, όχι, συνεχίζεται. Αυτά, 

όποιος θέλει, μπορεί να συμπληρώσει, μπορεί να πει οτιδήποτε. Τον λόγο η κα 

Αργυροπούλου. 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα είπε ο Κώστας. Ο Πρόεδρος, ναι, συγνώμη. Όντως είναι 

πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι μία τακτική της κυβέρνησης ενόψει των εκλογών 

εκεί πέρα που πήρε αυτήν την παράταση των έξι μηνών για να μπορέσει να 

αποφασίσει. Με το να πει στους εργαζόμενους ψηφίστε εμένα για να σας δώσω 

πάλι τα βαρέα και ανθυγιεινά και μην ψηφίσετε τον Μητσοτάκη. Το ζήτημα είναι ότι 

είναι μνημονιακός νόμος να κοπούν τα βαρέα και ανθυγιεινά. Το ’19 όλοι το ξέραμε 

αυτό το πράγμα. σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν βαρέα και 

ανθυγιεινά. Όχι ότι είναι σωστό, φυσικά, αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι; Δοθήκαν 

μάχες το ’63 με τους οικοδόμους, πολύμηνες απεργίες και αίμα χύθηκε για να 

μπορέσουμε εμείς τώρα να καρπωνόμαστε αυτά τα οφέλη των βαρέων και 

ανθυγιεινών και ένα σωρό άλλα πράγματα. 

Εκτός από αυτό που είπε για τα βαρέα και ανθυγιεινά είναι και άλλα ζητήματα, όπως 

είναι οι ιδιωτικοποιήσεις διάφορων δημοτικών δομών του δήμου. Βλέπουμε σε μία 

σειρά από δήμους, Δήμος Κέρκυρας, ιδιωτικοποιήσεις της καθαριότητας, έχουμε το 

άλλο στην Έδεσσα πάνω εκεί με τους καταρράκτες του Νιαγάρα και ένα σωρό. 

Ηλεκτροφωτισμός εμάς εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...τις ανακοινώσεις του κυρίου, πώς τον λένε τον υποψήφιο της Ν.Δ. 

που είναι για τον Δήμο Αθήνας; 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μα γενικά από ό,τι βλέπουμε και σε εμάς εδώ πέρα έχουν 

σφυρίξει τα καμπανάκια της ιδιωτικοποίησης. 

Το άλλο το ζήτημα είναι ότι έχουμε άλλο σοβαρό θέμα. Τα διαθέσιμα τα ταμειακά 

των δήμων που θα περάσουν κάποια στιγμή με τα μνημόνια στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήγαν. Πέρασαν. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έφυγαν. Λοιπόν, έχουμε το Υπερταμείο που στον Δήμο 

Κερατσινίου το Β’ Γυμνάσιο Κερατσινίου το πήρε το Υπερταμείο για να δοθεί 

σύμφωνα με τα μνημόνια κ.λπ. έχει φτιαχτεί αυτό το Υπερταμείο που είναι όλη η 

κρατική περιουσία. Σε περίπτωση που θέλουν τώρα να πληρώσουν τους δανειστές, 

κ.λπ., δεν φτάνουν τα χρήματα; Οτιδήποτε παίρνουν από την δημόσια υπηρεσία και 

πουλάνε. Το Β’ Γυμνάσιο Κερατσινίου δόθηκε εκεί πέρα. 

Το άλλο το ζήτημα είναι σε σχέση να ζητάμε να τροποποιηθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω, να τροποποιηθεί το Άρθρο 103 του Συντάγματος 

ώστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου 

χρόνου και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Αυτό είναι πάγιο αίτημα. 

Φυσικά, κανονικά πρέπει να είναι όλων, δεν είναι μόνο της ΔΑΣ-ΟΤΑ. Μόνιμη και 

σταθερή δουλειά για όλον τον κόσμο. Οι Υπηρεσίες μας αιμορραγούν. Αν κάνεις μια 

βόλτα μέσα εδώ σε κάθε γραφείο υπάρχουν στα 4 άτομα οι 2 είναι συμβασιούχοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ακριβώς. Έχουμε τους κοινωφελίτες που ζητάμε ο μισθός της 

πείνας των 495,00€ να πάει στα 751,00€. Το ζήτημα με τις Οικονομικές Υπηρεσίες 

το είπε ο Κώστας. Και ένα άλλο ζήτημα, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την 

αναδρομική καταβολή του 25% του μισθού των εργαζομένων σχολικών φυλάκων 

και δημοτικών αστυνομικών, όσο διάστημα διήρκησε η διαθεσιμότητά τους. 

Γνωρίζουμε ότι όταν είχαν βγει σε διαθεσιμότητα δεν τους έδιναν το 25%, τους το 

στέρησαν. Και ζητάμε και αυτό. Δηλαδή είναι ένα σωρό ζητήματα. Έπρεπε νωρίτερα 

να είχαμε κάνει Διοικητικό Συμβούλιο εκεί πέρα για να μπορέσουμε να 

ενημερώσουμε τους εργαζόμενους καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ’ ό,τι καταλαβαίνετε δύσκολες μέρες έρχονται, και συνεχίζεται.  

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δικαστικές διεκδικήσεις του 13ου & 14ου Μισθού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ πάλι ο σύλλογος έχει ξεκινήσει 

από το 2017. Από το ’17 κάναμε την πρώτη φουρνιά, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, δεν 

θα σας μιλήσω με αριθμούς, γιατί δεν τους θυμάμαι και δεν είναι και ύστατης 

σημασίας να πούμε ο αριθμός. Ναι, κάναμε γι’ αυτό. Από αυτό, από αυτή του 2017 

που οι συνάδελφοι είχαν προσφύγει έχει μόνο ένα δικαστήριο των αορίστου χρόνου, 

το οποίο δεν έχει βγει ακόμα απόφαση. Την περιμέναμε τον Δεκέμβριο, μας πήγαν 

τον Φεβρουάριο. Τον Φεβρουάριο πάμε για τον Μάρτιο. Μην τυχόν μας πάνε και για 

εκλογές. 

Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Η δεύτερη φουρνιά των αορίστου χρόνου εκδικαζόταν 

τώρα, πριν 10 μέρες. Πληροφορήθηκα εγώ από τον δικηγόρο του συλλόγου που 

έχει αναλάβει αυτό το φορτίο ότι ξαφνικά ζήτησε ο κ. Δριλγεράκης και πήρε 

αναβολή. Παλιότερα ο σύλλογός μας για ένα τέτοιο ζήτημα είχαμε κάνει κατάληψη 

στη Νομική Υπηρεσία και είχαμε πει ότι είμαστε κατά του τρόπου που σκέφτονται οι 
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συνάδελφοί μας γιατί από τη μία θέλουμε να τους λέμε συναδέλφους και από την 

άλλη όμως είναι τα δικά τους δικά τους, και τα δικά μας δικά τους. Δηλαδή, και το 

176άρι έχουν πάρει χωρίς να προσφύγουν, τα έχουν πάρει, και είναι όταν δεν 

θέλουν, δεν ισχύει το ωράριο, γιατί είναι με σύμβαση έργου και πηγαίνουν. Δηλαδή 

τα δικά τους είναι δικά τους και τότε είχαμε κάνει αυτήν την κατάληψη. 

Ήθελα να σας ενημερώσω πρώτα γιατί μίλησα με τον κ. Δριλγεράκη τον Μανώλη 

και του μίλησα πολύ σκληρά. Του μίλησα πολύ σκληρά και απρεπώς του μίλησα και 

στενοχωρήθηκα. Του είπα πολλά. Και στενοχωρήθηκα μετά γιατί είναι από τους λίγο 

δικηγόρους που όντως είναι και ήπιος και έχει πάρει πολλές φορές υπέρ των 

συναδέλφων που ήταν να κερδίσουν... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τι ανακοίνωση να βγάλουμε συγνώμη; Όμως, επειδή έχουμε έρθει 

σε ρήξη με τη Νομική Υπηρεσία, την επόμενη φορά που θα συμβεί, θα προβούμε σε 

κατάληψη. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή μίλησα, θα σας πω, θα γινόταν αυτό τώρα, μίλησα με τον 

δικηγόρο και μου λέει καλύτερα που έγινε έτσι γιατί η έδρα δεν είναι, μου λέει, υπέρ 

αυτών των... έχει βγάλει αποφάσεις κατά του 13ου και κατά του 14ου. Όχι, ο 

δικηγόρος ο δικός μας, όχι του Δήμου Πειραιά, ο δικός μας. Ο κ. Μανώλης, όμως, 

ακούτε τι μου είπε, γι’ αυτό έπαθα πανικό, ότι πήραμε την αναβολή, γιατί, λέει, δεν 

έχει βγει η απόφαση της Ολομέλειας. Η απόφαση της Ολομέλειας, παιδιά, όπως του 

το είπα, γι’ αυτό του είπα άρα δεν είσαι δικηγόρος εσύ, εγώ που δεν είμαι δικηγόρος 

γνωρίζω κάποια πράγματα περισσότερα. Δεν είναι για αν θα βγάλει 

αντισυνταγματικό τον νόμο, έχει κριθεί, έχει βγει. Η Ολομέλεια θα βγάλει αν θα 

μπορούν οι εργαζόμενοι όχι μόνο τη διετία, να προσφύγουν μέχρι το ’13, αν θα 

μπορούν οι εργαζόμενοι αυτοί που δεν έχουν ασκήσει προσφυγή να μπορούν να 

πάρουν τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα είναι η απόφαση της Ολομέλειας αν από 

εδώ και πέρα θα δικαιούμαστε να παίρνουμε το δώρο, σαν αντισυνταγματικός. Και 

τότε είπε αυτός τα δικά του και εγώ έγινε έκρηξη γιατί βγήκαν όλοι από εδώ πέρα. 

Αυτά ήθελα να σας πω. Ότι πρέπει να δίνουμε το παρών σε κάποιες, δηλαδή, ότι 

πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι εδώ είναι. Θα πρέπει όχι να... να είμαστε δυναμικοί 

απέναντι στα συμφέροντά μας. Και τα συμφέροντά μας τι είναι; Να μπορούμε να 

παίρνουμε τον μισθό μας. Τι ζητάμε; ζητάμε τα αυτονόητα πλέον. Όλη η πάλη 
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γίνεται όπως είπε και η κα Αργυροπούλου στο προηγούμενο θέμα, μιλάμε για τα 

αυτονόητα, δεν μιλάμε για τίποτα να πηγαίνουμε να κάνουμε δεξιά και αριστερά. Την 

επόμενη φορά θα γίνει όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά με κλείσιμο της 

Νομικής, δεν περνάει και δεν κάνει κανένας. Γιατί με είχε φωνάξει τότε ο δήμαρχος. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε αυτή τη δικάσιμο τώρα ήσουν μόνος σου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έγινε, πήραμε αναβολή. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πήγες μόνος σου; Ήταν κανείς άλλος στο δικαστήριο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν πήγα. Είχαν συνεννοηθεί. Να σας ενημερώσω και να ξέρετε 

και κάτι άλλο, επειδή πάλι τα πήγαμε στον δικηγόρο, ξανακάναμε, ενώ τα είχαμε 

δώσει μέχρι τέλη του 12ου, ξανά τα πήγαμε και τώρα έρχεται ένας-ένας. Από τον 9ο 

μήνα το έχουμε βγάλει. Εμείς, πήρα και ρώτησα τον δικηγόρο και μου λέει, άκου, 

Κώστα μέχρι το αργότερο 5-7 πρέπει να τα έχω στα χέρια μου. Έχω δώσει την 

εντολή εδώ να τους δέχεται έναν-έναν. Ξέρετε τι γίνεται, συνάδελφοι; Ανά πάσα 

στιγμή όποτε του περισσεύει του καθενός ή δεν του περισσεύει, έρχεται εδώ και λέει 

τα δικά του. Αυτό όμως το πράγμα έχει βγει πάλι από τον 9ο μήνα. Δεν νοείται, 

δηλαδή, συνάδελφος, το έμαθα και δεν το ήξερα. Δεν νοείται. Όμως παρόλα αυτά 

χωρίς ανακοίνωση όποιος έρχεται, του την μπαίνουμε. Εντάξει; 

Και το άλλο που είχε πει η κα Αργυροπούλου, είναι ίδια τιμή, 25, το άλλο που είχε 

κάνει για τον Δήμο Περάματος είναι όπως της είπα και της ιδίας μία ιδιαίτερη τιμή 

γιατί πήρε και τους ίδιους εργαζόμενους για τα άτομα που δεν είχαν ασκήσει 

προσφυγή και τα ζητάνε δικαστικά τα λεφτά. Αυτά ήθελα να σας πω για το θέμα 2ο. 

Έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες ότι κάποιοι έχουν κερδίσει το 

176άρι και έχουν έρθει θετικές αποφάσεις. Μετά από απαντήσεις διαφόρων, 

μισόλογα διαφόρων, τι ισχύει πραγματικά θα σας πω. Όντως έχουν βγει κάποιες 

αποφάσεις, είναι για καμία 30αριά άτομα, τα οποία είναι ποσά μέχρι 2.800,00€, τα 

οποία έχει κερδίσει η δικηγόρος η κα Κοντού η οποία έχει πεθάνει, έχει αποβιώσει 

και τα χειρίζεται η κόρη της. Επικοινώνησα εγώ με την κόρη της για να μάθουμε 

ποια άτομα είναι αυτά, δεν μας δίνει λίστα, γιατί φοβάται μην χάσει την αμοιβή της. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού είναι; Εγώ δεν ξέρω ποια απόφαση είναι, πού θα τη βρω εγώ; 

Πάλι ήρθαμε σε ρήξη με την κυρία αυτήν γιατί υποχρεωμένη να ενημερώσει τον 

σύλλογο γιατί η μητέρα της τότε όλη τη δουλειά που πήρε και έβγαλε εκατομμύρια 

την έχει πάρει από τον σύλλογο, δεν πήγε ο εργαζόμενος μόνος του. Ήδη έχω 
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μιλήσει με την κα Κοντογιάννη, θα σας πει, έχει κάνει και εκείνη μήπως επειδή εγώ 

μίλησα άσχημα εκεί, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα. Τώρα, θα μου πείτε, πώς το 

κέρδισαν αυτοί; Ακούτε, να ξέρετε. Όταν είναι μία απόφαση που είναι μέχρι τα 

3.000,00€, δεν υποχρεούται ο δήμος να ασκήσει προσφυγή, και έτσι είναι. Τώρα, αν 

θα μας τα δώσει, θα σας πει... πολύ λιγότερα, πολύ, και έχουν φύγει και οι 

περισσότεροι. Τώρα, θα σας πει και η κα Κοντογιάννη τι γνωρίζει. Η κυρία... αυτό 

είναι παλιότερα, Παναγιώτη, γιατί μπερδεύεις τα αυτονόητα; Αυτό έγινε πριν δύο 

χρόνια. Ο ... στο 176άρι θυμάστε πότε έχει ξεκινήσει; Πριν από πολλά χρόνια. Τώρα 

θα σας πει και η κα Κοντογιάννη που έχει μιλήσει με την κόρη της κα Κοντού. Τον 

λόγο έχει η κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πήρα τηλέφωνο την κόρη της, την κα Ανδρεαδάκη, αν δεν κάνω 

λάθος, της είπα ότι μίλησες και με τον πρόεδρο του συλλόγου, η μητέρα σου, όλα 

αυτά που σας προείπε ο πρόεδρος, ότι εδώ, τα στοιχεία όλα τα άντλησε από τον 

σύλλογο, είχε μία πολύ καλή συνεργασία. Σε παρακαλούμε πολύ τα 30 άτομα για να 

ξέρουμε και εμείς γιατί έρχονται και μας ρωτάνε και είμαστε εκτεθειμένοι. Μου είπε, 

λοιπόν, αυτά που είπε και ο πρόεδρος, ότι κάτω από 3.000,00€ έχουν δικαιωθεί, μία 

απόφαση είναι, εσείς τι λέτε, ότι η μητέρα μου δεν ήθελε να κερδηθούν και οι 

υπόλοιπες για να πάρουμε; Το πρόβλημά της είναι τα ποσοστά να μην χάσει. Και 

πώς μου διέρρευσε, μου λέει, αυτό; Μία από εδώ που προσλήφθηκε το 2004 με 

ΑΣΕΠ, εργάτρια καθαριότητας, έχει φύγει, έχει πάει στη Λάρισα, πήρε τηλέφωνο 

έναν τομέα, να μην πούμε τώρα ονόματα και λέει, παιδιά, εγώ το και το. 

Ξεσηκώθηκαν, λοιπόν, έτσι διέρρευσε στην καθαριότητα, που η Κοντού δεν τα λέει. 

Μου υποσχέθηκε, λοιπόν, ότι μέχρι της βδομάδας, ζητάω συγνώμη, μου λέει, από 

τον κ. Γαλάνη και ότι μέχρι τέλη της βδομάδας εγώ θα τα στείλω, και αν θες, να με 

ξαναπάρεις τηλέφωνο. Της λέω δώσε τα και δεν πρόκειται εμείς να σηκώσουμε το 

τηλέφωνο και να του πούμε. Εσύ θα το χειριστείς. 

Αυτή περιμένει, λοιπόν, να πάνε από εκεί να υπογράψουν το συμφωνητικό για να 

πάρει το 6%. Μου λέει εσείς τι λέτε, ότι εμείς δεν θέλαμε; Αλλά οι αποφάσεις ήταν 

κάτω από 3.000,00€ και ο δήμος δεν άσκησε έφεση. Αυτό είναι. Οι υπόλοιποι όλοι 

τα έχουμε χαμένα. Είναι πάρα πολλοί λίγοι, είναι αυτοί που πρωτομπήκαν τότε, δεν 

είχαν... δηλαδή είχαν ένα, δύο χρόνια. Ναι, όχι όλοι, όμως, εξαρτάται η απόφαση. Αν 

τώρα η απόφαση ήταν... 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ήταν του συλλόγου εδώ; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εδώ. Εδώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όμως, θέλω να πω κάτι. Όποιος έχει επαφές με τη Νομική Υπηρεσία 

και γνωρίζει κάποιον... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το είπα και αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:...πρέπει να, ακούτε, δεν έχει στείλει ακόμα επίσημα, γιατί όταν 

στέλνεις επίσημα με δικαστικό κλητήρα την απόφαση, τρέχει και ο χρόνος. Αυτή τι 

κάνει τώρα; Δεν έχει στείλει, μαθαίνουμε που πήρε κάποιο συνάδελφο από τη 

Λάρισα που είχαν φύγει και έτσι το μάθαμε. Τι κάνει; Προσπαθεί να τους μαζέψει να 

τους φτιάξει τα πληρεξούσια για να μπορεί να εισπράξει το 6%. Εγώ λέω να είμαστε 

σε επιφυλακή, να έχουμε επαφές με κάποιον συνάδελφο από πάνω γιατί 

οπωσδήποτε θα έρθει στη Νομική Υπηρεσία γιατί πρέπει να πάρει τον δρόμο της 

για να μπορούν. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Στη Νομική Υπηρεσία, θα τα δει η Σταυρούλα; Θα τα δει ο Βασίλης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν πρέπει να τα δει; Αυτά και με το θέμα 2ο.  

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής η αναπληρωτής γραμματέας κα Κοντογιάννη Δικαία. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ζητούν με αίτησή τους να εγγραφούν στο σύλλογό μας η 

Κωσταράκου Άννα-Μαρία, είναι 3Κ, Μυλωνά Δέσποινα, ΙΔΑΧ, λέει εδώ, ΙΔΟΧ 

ορισμένου χρόνου, Σκαρλάτος Γεώργιος, 3Κ, Κάρλε Μαρία, Διεύθυνση 

Καθαριότητας και αυτή, 3Κ, Γιαννικοπούλου Σπυριδούλα, 3Κ και αυτή, 

Καραγεωργίου Νικολίτσα, ορισμένου χρόνου, Παυλέλη Χαραλαμπία Καλλέργη και 

αυτή ορισμένου χρόνου, στην Καλλέργη, Υπηρεσία Διεύθυνση Καθαριότητας, απ’ 

ό,τι καταλαβαίνω. Κατσούλη Σοφία-Δήμητρα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΕΣΠΑ, 

Βασιλείου Σταυρούλα, καθαριότητα ορισμένου χρόνου, Μεσσάρης Κωνσταντίνος, 

Καθαριότητα ορισμένου χρόνου, Παπαδοπούλου Αριστέα, ορισμένου χρόνου 

Καθαριότητα, Δροσινού Γεωργία, Καθαριότητα, ορισμένου χρόνου, Κατσικάκη 

Στέλλα-Μαργαρίτα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 25ος μάλιστα, λέει εδώ, Δημοπούλου 

Κωνσταντίνα-Γεωργία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ορισμένου χρόνου, Σαρακατσιάνου 

Σουζάνα του Κωνσταντίνου, 3Κ. Καθαριότητα, Μυλωνά Ειρήνη του Δημητρίου, 

Καθαριότητα, 2ος τομέας 3Κ, Ζαμπέτα Καλλιόπη, Καθαριότητα 3Κ, Αμανατίδου 

Θεοδώρα του Σωκράτη, Καθαριότητα 3Κ, Ντάβου Τριανταφύλλη-Παρασκευή, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, 2ος, με ΕΣΠΑ, Παπαδοπούλου Μαρία, ΕΣΠΑ, Κατσή 
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Ελπινίκη του Νικολάου, Προγραμματισμός και Ανάπτυξη, είμαι μόνιμη υπάλληλος 

απ’ ό,τι καταλαβαίνω, Προγραμματισμός και Ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και 

μόνιμο προσωπικό. Εξουτζίδου Αγγελική, κεντρικό ΚΕΠ αορίστου χρόνου, Πούλου 

Μαρία, και αυτή είναι στρατηγική σχεδιασμού και προϋπολογισμού και μελετών, 

μόνιμος υπάλληλος. Βαρδόπουλος Δημήτριος, Αθλητικό Τμήμα, αορίστου χρόνου, 

Σταυρόπουλος Βασίλης, στη ΔΗΡΑΠ, Λάρδα Μαρία, 3Κ, Πετρακοπούλου Σοφία, 

ορισμένου χρόνου, Τμήμα Πολιτικών, λέει, Γάμου, Ισότητας και Ξενώνας. Κρεμιζά 

Ειρήνη, με ΕΣΠΑ, στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, Μακρή Χριστίνα, 8μηνο 

3Κ, Καθαριότητα. Σταυρακοπούλου Γεωργία, βρεφονηπιακοί σταθμοί ορισμένου 

χρόνου. Καράμπελας Διονύσιος, βρεφονηπιακοί σταθμοί με ΕΣΠΑ, Σαμόγλου 

Μαρία, Καθαριότητα 3Κ, Κουράκος Χαράλαμπος, Καθαριότητα 3Κ, Δαρδανού 

Κωνσταντίνα, Καθαριότητα ορισμένου χρόνου, Σκρεπετός Ιωάννης, Καθαριότητα, 

αορίστου χρόνου, Κοντέλλη Στυλιανή, ορισμένου χρόνου 3Κ, Μπαρμπαγιάννη 

Κωσταντίνα, 3Κ, Αξιωτέλη Παναγιώτα, Μέσων Επικοινωνίας και Προβολής 

Δημοσίων Σχέσεων. Είναι ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται ομόφωνα. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ. Παυλάκος. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την προκαταβολή του 

Κέντρου, που θα πραγματοποιηθεί η Χοροεσπερίδα για  την Τσικνοπέμπτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή τώρα τελευταία στιγμή λέγαμε κάποια πράγματα με τον Γιάννη 

Καλογερόγιαννη, τέλος πάντων επειδή δεν προλαβαίνουμε πλέον και έχει αρχίσει 

και παίρνουμε, θα βάλουμε, βάλαμε, μάλλον... τον λόγο έχει... θα πρέπει, θα το 

κάνουμε πάλι όπως είπαμε στο «1911», εκεί που είναι δεδομένο και θα δούμε από 

του χρόνου τι θα κάνουμε καλύτερο και για πιο οικονομικό για τον σύλλογο. Έχουμε 

δώσει, θα δώσουμε μία προκαταβολή της τάξεως των 350,00€ για την αίθουσα και 

μετά θα πάμε το επιπλέον με τα άτομα. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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5ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την βράβευση ενός ακόμα 

τέκνου που εισήχθη σε ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο Ταμίας Φερεντίνος Κωνσταντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Να ενημερώσω και εγώ το Σώμα ότι υπήρξε άλλος ένας 

συνάδελφος, ο Πλαφαδέλης Παύλος ο οποίος μας έφερε τα δικαιολογητικά για το 

παιδί του, και ζητώ την έγκριση για να καταβάλουμε τα 100,00€. Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όμως, θα σας πω κάτι. Ο κ. Πλαφαδέλης πέρασε πέρυσι το παιδί του. 

Το έμαθε φέτος ότι, λέει, βραβεύουμε. Εδώ θα δείτε ότι αυτό γίνεται χρόνια, κανένας 

δεν παρακολουθεί τίποτα. Καταλάβατε τι έγινε;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν διαβάζουν τα e-mail. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο e-mail; Αυτό βγάζουμε ανακοινώσεις εδώ και χρόνια. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άμα είναι σε άλλον χώρο δεν το βλέπουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να είναι, τώρα, Βούλα; Αυτού έχει γίνει ήδη μεταφορά στον 

λογαριασμό του, τα έχει πάρει, μένει να πάρει τον έπαινό του να τα δώσουμε στον κ. 

Κισαπίδη να του τα δώσει. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα 

6ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή των τιμολογίων της Clever 

Media, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για να πληρωθούν δύο τιμολόγια, συνολικής 

δαπάνης 130,57€ τα οποία αφορούν τις απομαγνητοφωνήσεις των Δ.Σ. που κάναμε 

25/10/2018, 06/11/2018, 13/12/2018, και 16/01/2019. Όπως προανέφερα το 

συνολικό κόστος 130,57,00€. Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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7ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και έγκριση γενόμενης δαπάνης Δ.Σ. για την πληρωμή του 

κυλικείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για να πληρωθεί το κυλικείο το οποίο είναι μέχρι 

τις 12/02. Συνολικό ύψος 80,00€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.  

Λήξη της Συνεδρίασης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


