
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

  Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των 

Προεδρείων όλων των Συλλόγων – Σωματείων Εργαζομένων του Δήμου 

Πειραιά. 

  Πριν την έναρξη της συζήτησης εκλέχθηκε ως Πρόεδρος της Συνέλευσης η 

κα Αργυροπούλου Σταυρούλα και ως Γραμματέας ο κος Στεφάνου Νικόλαος.  

  Αρχίζει η συνέλευση. 

  Τζιώτη (ΣΜΑΧ): Καταθέτω την εξής πρόταση. Διάλυση όλων των Συλλόγων 

– Σωματείων.  

Δημιουργία Νέου Συλλόγου για όλους τους εργαζόμενους. 

Ψήφιση Νέου Καταστατικού. 

  Φερεντίνος  (ΣΕΔΠ) : Πλήρη διάλυση ? 

  Τζιώτη (ΣΜΑΧ) : Ναι. 

  Παυλάκος (ΣΕΔΠ) : Δηλώνω την πλήρη αντίθεσή μου στην συγκεκριμένη 

πρόταση. 

  Γαλάνης (ΣΕΔΠ) : Άκουσα την τοποθέτηση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

Δήμου Πειραιά είναι ένας από τους αρχαιότερους συλλόγους εργαζομένων 

των Ο.Τ.Α. (ιδρύθηκε το 1931) και ιδρυτικό μέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ.   

Θυμίζω ότι η διάσπαση του Συλλόγου, προήλθε από την ΠΑΣΠ, όταν για 

δεύτερη φορά έχασαν το Προεδρείο του Συλλόγου.  

Τέλη του 2015 έγινε συνάντηση στα γραφεία μας με όλους του υπόλοιπους 

συλλόγους προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ένωσής μας. 

Είχαν συμφωνήσει να ενταχθούν στον ΣΕΔΠ, εφόσον λυθεί το θέμα με το 

ταμείο αλληλοβοηθείας. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΠ έχει 8 καινούργια μέλη, χωρίς συνδικαλιστικό παρελθόν. 

Μήπως η πρόταση αυτή έχει να κάνει με τις επερχόμενες εκλογές της ΠΟΕ 

ΟΤΑ. 

Κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας μας ο ΣΕΔΠ έχει αυξήσει την 

δύναμή του κατά 140 εργαζόμενους. 



 

 

Η όποια συζήτηση προϋποθέτει ομόνοια και όχι έκδοση ανακοινώσεων με 

λασπολογίες και συκοφαντίες. 

Απ’  ότι γνωρίζω είχε ξαναγίνει συνάντηση της κας Τζιώτη με την κα 

Καψοκόλη για το ίδιο θέμα. 

  Λεπεσιώτης ( ΛΕΩΝΙΔΑΣ): Πράγματι είχε γίνει σύσκεψη. 

Το θέμα του ταμείου αλληλοβοηθείας έληξε. 

Πρότασή μου. Επειδή υπάρχουν 2 κατηγορίες εργαζομένων, Μόνιμοι και Ι.Δ., 

να επανέλθουμε στους 2 Συλλόγους και κάποια στιγμή στο μέλλον να 

ενωθούν αυτοί οι 2 Σύλλογοι.  

Η διάλυση των Συλλόγων, τώρα,  είναι ακατόρθωτη. 

Το δικό μας Σωματείο έχει ιστορία αγώνων , μέσα από τους οποίους 

τακτοποιήθηκαν συνάδελφοι. 

Μπορούμε να κάνουμε κοινές συνεδριάσεις των 2 Συλλόγων. 

Εγώ διατίθεμαι να παραιτηθώ και να γίνουν εκλογές. 

  Μαριόλης (ΣΟΧΕΔΠ) : Συμφωνώ με τον Γαλάνη και τον Λεπεσιώτη. 

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε το 2015. 

Είμαστε ένα οικογενειακό Σωματείο χωρίς διακρίσεις και πολιτικές 

σκοπιμότητες. 

Δεχτήκαμε πόλεμο, μας κατηγόρησαν ως «Χρυσαυγήτες» και δεν 

παρεξηγηθήκαμε.  

Τα μέλη μας ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. 

Στηρίζουμε τους ημερομίσθιους συναδέλφους. 

Πολεμηθήκαμε ακόμη και για την υπαγωγή μας στην ΠΟΕ ΟΤΑ. 

Δεν σταθήκαμε υβριστικά απέναντι σε κανένα. 

Ξαφνικά γινήκαμε χρήσιμοι ? 

Η άποψή μας είναι ΟΧΙ. 

Βέβαια θα το φέρουμε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Γ.Σ. των μελών 

μας. 

Δεν φταίμε για το ότι συνάδελφοι έφυγαν από άλλα Σωματεία και ήλθαν εμάς. 

Λογοδοτούμε μόνο στους συναδέλφους μας. 

 

 



 

 

  Γκιτάκος (ΣΟΜΕΔΠ) : Η πρόταση είναι ξεκάθαρη και δεν γίνεται τυχαία. 

Ίδρυση νέου, ενιαίου σωματείου. 

Η εμπειρία δείχνει ότι οι αγώνες όταν γίνονται διασπασμένοι και χωρίς ενιαία 

στάση δεν φέρνουν αποτέλεσμα. 

Δεν υπάρχουν συντεχνιακά ζητήματα. 

Δεν υπάρχει λόγος διαχώρισης των εργαζόμενων σε μόνιμους, ΙΔΑΧ και 

ΙΔΟΧ, είμαστε όλοι το ίδιο και δεν υπάρχουν διαφορές. Τα προβλήματα είναι 

γενικά και όχι ειδικά.  

Σαφώς και το σωματείο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» είναι το ιστορικότερο, δεν ανήκει στην 

ΠΟΕ ΟΤΑ αλλά στην ΠΟΠ ΟΤΑ και στο εργατικό κέντρο, συνεπώς είναι ήδη 

διαχωρισμένοι. 

Ως νέοι συνδικαλιστές πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια  ενοποίησης 

των εργαζομένων «από το σπίτι μας». 

Στόχος είναι η ενοποίηση της ΑΔΕΔΥ με την ΓΣΕΕ. 

Όλοι βρίσκονται απέναντι από το συνδικαλιστικό κίνημα, ειδικά τα ΜΜΕ. 

Πρέπει να ενοποιηθούν όλα τα σωματεία, χωρίς τις παθογένειες των 

προηγούμενων διοικήσεων. 

Να διαλυθούν την ίδια ημέρα. 

Να γίνει Γ.Σ. όλων των εργαζομένων για την λήψη απόφασης.  

  Γαλάνης (ΣΕΔΠ) : Εμείς, ήδη, στην Γ.Σ. της Μ. Τετάρτης ενημερώσαμε το 

Σώμα για την πρόταση και τάχθηκαν κατά της κατάργησης του συλλόγου μας. 

Θα προχωρήσουμε σε τροποποίηση του καταστατικού μας και σε εκλογές. 

  Φερεντίνος  (ΣΕΔΠ) : Η πρόταση είναι ισοπεδωτική και διαλυτική. 

  Αργυροπούλου (ΣΕΔΠ) : Εκπροσωπώ την ΔΑΣ ΟΤΑ. 

Βούληση και πάγια θέση μας είναι η ενοποίηση των εργαζομένων, σε ένα 

σωματείο με όλες τις ειδικότητες. 

Παλαιό ή νέο δεν μας ενδιαφέρει. 

Η ίδρυση νέου σωματείου είναι χρονοβόρα, λόγω των διαδικασιών και θα 

είμαστε ξεκρέμαστοι. 

Να γίνει Γ.Σ. όλων των εργαζομένων και να εκλεγεί διοικούσα επιτροπή.  

 

 



 

 

Να ρωτήσουμε εργατολόγο για το τι συμφέρει να γίνει πιο εύκολα και 

γρήγορα. 

Να προχωρήσουμε σε εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο και να τροποποιήσουμε 

τα καταστατικά, για να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι, με δικαίωμα 

ψήφου και εκλογής. 

  Μαριόλης (ΣΟΧΕΔΠ)  : Πως θα γίνει χωρίς γενικές συνελεύσεις των 

συλλόγων ? 

  Γαλάνης (ΣΕΔΠ) : Εμείς στην Γ.Σ. της Μ. Τετάρτης λάβαμε απόφαση να 

μην διαλυθεί ο σύλλογος. 

  Ορφανός (ΛΕΩΝΙΔΑΣ) : Θέλω τον λόγο, δεν είμαι στο προεδρείο του 

«ΛΕΩΝΙΔΑ», αλλά έχω στην πλάτη μου 200 ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. 

……….Φωνές και αντεγκλήσεις…….. 

Το Προεδρείο του αφαίρεσε τον λόγο. 

  Τζιώτη (ΣΜΑΧ) : Λόγω του ότι στην αίθουσα σε λίγο θα γίνει Οικονομική 

Επιτροπή, να κάνουμε νέα συνάντηση σε 15 ημέρες, απόγευμα θα ήταν 

καλύτερα νομίζω. 

  Καψοκόλη : Θέλω τον λόγο, εκπροσωπώ την πλειοψηφία των μελών του 

ΣΕΔΠ και ήμουν Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΕΔΠ. 

Σκοπός είναι η ενοποίηση, το ονειρεύομαι και θα αγωνιστώ για ένα σύλλογο. 

Λειτουργούμε με το «διαίρει και βασίλευε». 

Ο νέος σύλλογος να έχει έντιμο παρελθόν. 

Εκπροσωπώ τις ηθικές αξίες και πραξικοπηματικά καθαιρέθηκα. 

  ………Φωνές και αντεγκλήσεις…….. 

Σε αυτό το σημείο το Προεδρείο διέκοψε την συνεδρίαση. 

   Αποφασίστηκε ομόφωνα νε ξαναγίνει συνέλευση των Προεδρείων των 

Συλλόγων – Σωματείων και μόνο αυτών την Πέμπτη 11 Μαϊου και ώρα 18:00 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                       ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 


