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Συνάδελφοι,
Στόχος του νέου Δ.Σ. είναι να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει την ιστοσελίδα της
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Όλα τα μέλη θα έχουν ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες, διεργασίες και
όλες τις κινήσεις του Δ.Σ.. Θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των μελών της Ομοσπονδίας, με
μοναδικό σκοπό την παραγωγή, διαμόρφωση και προώθηση θέσεων και ιδεών. Με τον τρόπο αυτό,
θα αποφεύγεται η παραπληροφόρηση, η διαστρέβλωση και η διακίνηση λανθασμένων και
κακόβουλων πληροφοριών, που μοναδικό στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό των μελών.
Στην προοπτική αυτή θα υπάρχει ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Έτσι
ξεκινάμε με την ενημέρωση για την 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20 – 6 – 2019, που αφορούσε τη
συγκρότησή του σε σώμα. Παράλληλα, παραθέτουμε και τα πρακτικά της αντίστοιχης συγκρότησης
του προηγούμενου Δ.Σ. που έγινε στις 27-5-2016 για να τηρηθούν οι δημοκρατικές αρχές.
Πρακτικό 1ο 20-6-2019 ΑΘΗΝΑ
Παρόντες: Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Μπριλλάκη Άννα, Βλαχάβα Μαρία, Ψαρράκος Νικόλαος,
Βουρλούμης Λάμπρος, Μιχελάκης Κλεάνθης, Βαζούρας Ευθύμιος, Κελεσίδης Αθανάσιος, Καρδαράς
Λουκάς, Τζουμάκας Βάιος, Συριώτης Σταμάτης, Μανανάς Γιαννάκης, Καράβατος Γεώργιος, Αβραμίδης
Κωνσταντίνος, Σουλτάτη Γεωργία.
Το λόγο παίρνει ο πλειοψηφών εκλεγμένος Σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης «Ενιαίο
Ψηφοδέλτιο Ομοσπονδίας», Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, ο οποίος αφού διαπίστωσε την απαρτία
καλωσόρισε τους νέους συναδέλφους μέλη του Δ.Σ. προχώρησε στην ημερήσια διάταξη.
Θέμα 1ο ημερήσιας διάταξης:
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Ο πλειοψηφών σύμβουλος Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος έκανε πρόταση για διαπαραταξιακό Προεδρείο,
χωρίς καμία εξαίρεση. (βάσει αυτού που καταθέτει στα πρακτικά, όπως ακολούθως):
Το Δ.Σ. που προέκυψε από το 37ο Συνέδριο συγκροτείται σε καθαρή προεκλογική περίοδο. Αυτό
σημαίνει ότι το πολιτικό τοπίο είναι τελείως ρευστό. Δεν είναι γνωστό τι θα προκύψει από τις Εθνικές
Εκλογές, είναι όμως γνωστό ότι πρέπει να έχουμε ένα Δ.Σ. και μία Ομοσπονδία δυνατή με αρχές και
αξίες, που θα υπερασπίζονται τις θέσεις εργασίας και το αντικείμενο των Υπουργείων και Φορέων.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή των και την ενίσχυση των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.
Για το Δ.Σ. τα παρακάτω αποτελούν ένα είδος συμβολαίου με τα Σωματεία για καλύτερες
συνθήκες εργασίας, διασφάλισης του αντικειμένου και προστασία εργασιακών
δικαιωμάτων.
Για το διάστημα που θα επακολουθήσει το ΔΣ δηλώνει τις Θέσεις του και τον Τρόπο επίτευξης
τους.
1)
Ο ΤΡΟΠΟΣ: Η προώθηση των θέσεων και η επιτυχία τους
βασίζεται στους
διεκδικητικούς αγώνες και στις διαπραγματεύσεις μέσω του διαλόγου και δεν θα βασίζεται στην
στείρα καταγγελτική τακτική .
Τα στάδια της διαπραγμάτευσης θα βασίζονται:

 Στην προετοιμασία, με συλλογή και ανάλυση των σχετικών στοιχείων, για τον καθορισμό του
στόχου. Αυτό θα γίνεται με τη συμμετοχή επιμέρους ή όλων των Σωματείων ανάλογα με το θέμα,
καθώς και αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές που θα δημιουργηθούν από το Δ.Σ.
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Είναι απαραίτητο να αλλάξει η Συνδικαλιστική Στρατηγική και Τακτική, γιατί έχουν αλλάξει τα
δεδομένα. Αν δεν γίνει η αλλαγή , οι καταστάσεις στο μέλλον θα είναι δυσάρεστες για τους
εργαζόμενους, αν οι πολιτικές στο Δημόσιο Τομέα επιλέξουν το ρόλο των Επιτελικών Υπουργείων,
την συρρίκνωση αυτών ή την ιδιωτικοποίηση και κλείσιμο φορέων που είναι μέλη μας. Στο χώρο
των Υποδομών και του Περιβάλλοντος θα είναι καταστροφικό , τόσο στο επίπεδο του
αντικειμένου , όσο και στις θέσεις εργασίας. Στο χώρο των Αποκεντρωμένων και Περιφερειών θα
είναι διαλυτικό.
Τα παραπάνω και ότι διαμορφωθεί με τη συμμετοχή των Σωματείων με τις προτάσεις
τους , θα αποτελέσουν ένα Συμβόλαιο για την Αλλαγή και την καθιέρωση ενός άλλου
συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο που καλύπτει η Ομοσπονδία.
2)
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : Οι παρατάξεις διατηρούν την αυτονομία τους, και έχουν μοναδικό συμφέρον,
το συμφέρον των Σωματείων.
Οι κόκκινες Γραμμές είναι: α) Η διασφάλιση του αντικειμένου και των θέσεων εργασίας.
β) Η διατήρηση του Εφαρμοστικού και Επιτελικού αντικειμένου των Υπουργείων και των
φορέων που συνθέτουν την ομοσπονδία.
Όσον αφορά το σύνολο των θέσεων, αυτές θα κινηθούν στους άξονες της απόφασης
του 37ου Συνεδρίου, και όπως ήθελε αυτές να διαμορφωθούν και εξειδικευθούν στην
πορεία ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις.
Συγκεκριμένα:
 Η οριοθέτηση στο έργο και στο αντικείμενο μεταξύ Υπουργείων και Περιφερειών.
 Χάραξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού με βάση την ουσιαστική στοχοθεσία με
εργαλείο το Ν. 3230/2004 9 ΦΕΚ 44/11-02-2004 και όλες οι δραστηριότητες να
βρίσκονται σε διαρκή έλεγχο ώστε να λαμβάνονται βελτιωτικά μέτρα σε
περιπτώσεις αρνητικών αποτελεσμάτων.
 Ουσιαστική σύνδεση του ποιοτικού ελέγχου (πυλώνας το ΚΕΔΕ) με την κατασκευή και
κατάλληλη νομοθεσία για διασύνδεση του ΚΕΔΕ με τα περιφερειακά εργαστήρια
Αποκεντρωμένων – Περιφερειών, ώστε να ενισχυθεί η θέση των συναδέλφων, που είναι
μέλη των Σωματείων μας και να λυθούν χρόνια εργασιακά τους προβλήματα καθώς και του
αντικειμένου εργασίας τους.
 Όχι στη συρρίκνωση του ΠΔΕ.
 Να υπάρξει καθοριστική παρέμβαση στο χώρο του Υ.Π.ΕΝ. και των εποπτευόμενων
φορέων του. Στόχος η αναπροσαρμογή των θέσεων μας για ουσιαστικά αποτελέσματα. Σε
αυτό θα συμβάλει η δημιουργία επιστημονικής επιτροπής για την εξειδίκευση των
προτάσεών μας.
3) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Το Ομοσπονδία ανήκει σε όλους τους εργαζομένους.

Θα γίνουν απαραίτητες καταστατικές αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία της
Ομοσπονδίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση της
και να αντιμετωπισθούν διάφορες μικροπαραταξιακές τακτικές που δυναμιτίζουν
την ενότητα της Ομοσπονδίας, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή του
37ου Συνεδρίου.

Συμμετοχή των Σωματείων στη διαμόρφωση με επεξεργασία και προώθηση θέσεων –
προτάσεων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ με κατάλληλα μέσα, φυσική παρουσία- ηλεκτρονικά μέσα
κ.λπ.

Διαφανείς διαδικασίες και διεργασίες για όλες τις κινήσεις του Δ.Σ

Επαφή του ΔΣ με τα Σωματεία στους χώρους εργασίας καθώς και δυνατότητα
επικοινωνίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

 Ενίσχυση των περιφερειακών σωματείων στη λειτουργία τους και στη σχέση τους με τις
πολιτικές , διοικητικές ή άλλες ηγεσίες.
 Επαναλειτουργία και ανασύνταξή στα Σωματεία που παρουσιάζονται προβλήματα.
 Εκσυγχρονισμός της Ιστοσελίδας της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.
 Παραγωγή πολιτικής και όχι μόνο παρακολούθηση σε θέματα που παρουσιάζονται ανά
Υπουργείο και Φορέα, όταν αυτά τίθενται από τις ηγεσίες τους. Στόχος η δημιουργία θεμάτων
ανά Φορέα – σωματείο.
 Δημιουργία Προσυνεδριακών διαδικασιών για την επιτυχία των Συνεδρίων
 Συγκεκριμενοποίηση προτάσεων στα θέματα που θα προκύπτουν
 Ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων, πολιτικών και ολικών μέσων της Ομοσπονδίας
για τη στήριξη και καλύτερη λειτουργία των σωματείων ανά Υπουργείο – Οργανισμό –
Περιφέρεια – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με ταυτόχρονη εξειδίκευση και διασύνδεση αν
χρειαστεί, ανά εργασιακό χώρο ή και σωματείων για τη λύση των προβλημάτων που
προκύπτουν προς όφελος των εργαζομένων και του Πολίτη.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στο χώρο του
Δημοσίου Τομέα, που είναι μη καθορισμένες προτείνω η συγκρότηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να
είναι διαπαραταξιακή. Συγκεκριμένα:
Πρόεδρος: Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Α’ Αντιπρόεδρος: Μανανάς Ιωάννης
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Β’ Αντιπρόεδρος: Βλαχάβα Μαρία
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Γεν. Γραμματέας: Ψαρράκος Νικόλαος
ΔΑΚΕ
Αν. Γεν. Γραμματέας: Βουρλούμης Λάμπρος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Ταμίας: Βαζούρας Ευθύμιος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Αναπλ. Ταμίας: Κελεσίδης Αθανάσιος
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Οργανωτικός Γραμματέας: Μιχελάκης Κλεάνθης
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Έφορος: Σουλτάτη Γεωργία ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.Π.ΕΝ.

&

Τοποθετήσεις:
Αβραμίδης: Η άποψή μας είναι αντιπροσωπευτικό Προεδρείο, δεν είναι διαπαραταξιακό, είναι
διαπροσωπικό, το διαπαραταξιακό πηγαίνει με τη σειρά εκλογής. Δεν είναι σωστό μια παράταξη να
υποδεικνύει πρόσωπα άλλης παράταξης. Θέλουμε αναλογικό Προεδρείο, την επιλογή να την έχουν οι
παρατάξεις.
Συριώτης: Ευχολόγιο το κείμενο δεν έχει ξανασυμβεί να προκαταλαμβάνονται τα αξιώματα,
προτείνεις το διαπαραταξιακό, δεν προσωποποιείς. Είναι μια μάχη χαρακωμάτων. Η θέση ή το
αξίωμα δίνεται στην παράταξη. Διαφωνώ κάθετα. Εδώ φαίνεται καθαρά μία συναλλαγή και με θλίβει
το γεγονός. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και θα έχουμε κακές συνέπειες. Δεν θα συμμετάσχουμε
σαν παράταξη. Έχουμε ισάριθμες ευθύνες, δεν έχει σημασία το αξίωμα, ο καθένας κρίνεται από τις
πράξεις του και όχι από τις θέσεις.
Μανανάς: Μετά από απουσία 4,5 χρόνων επιστρέφω, ευχαριστώ τον Θεοδοσιάδη για την πρόταση,
δεν μπορώ να αποδεχτώ, πιστεύω ότι έρχονται δύσκολα χρόνια και θα στηρίξω.
Καρδαράς: Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη στήριξη. Η παράταξη έχει την ευθύνη (Ενιαίο
Ψηφοδέλτιο Ομοσπονδίας). Δεν θα κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε
όλοι μαζί, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τις ίδιες κινήσεις και να μην πάνε κάποιοι συνάδελφοι
να καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους σε κόμματα. Δεν είναι διαπαραταξιακή πρόταση, τα

πρόσωπα ξεπερνούν κάθε λογική, τιμούμε τους συναδέλφους, είναι προσβλητικό προς τις
παρατάξεις. Ήταν γνωστή η πρόθεση κάποιων παρατάξεων. Έπρεπε να ολοκληρωθεί η συνεργασία
με τη ΔΑΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε ξεκινήσει στο σωματείο της Αθήνας. Θα επανέλθουμε με
προτάσεις.
Βουρλούμης: Μαζευτήκαμε εδώ σαν αποτέλεσμα Συνεδρίου, δεν πέρασε ο Διοικητικός
Απολογισμός, αυτό δεν έχει ξαναγίνει και μας οδηγεί σε συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει με τους
συναδέλφους που συμμετείχαν για κάποιους λόγους δεν τα κατάφεραν. Το μήνυμα του Συνεδρίου
είναι να προχωρήσουμε μπροστά, να αλλάξουμε πρόσωπα. Το Δ.Σ. που προτείνει ο Θεοδοσιάδης
είναι από όλες τις παρατάξεις, είναι μία καινοτομία. Θέλουμε να δείξουμε μία νέα κίνηση, μία νέα
μορφή. Να αφήσουμε στην άκρη τις πικρίες και να ανανεωθούμε, να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα
και να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους.
Ψαρράκος: Ανανεώθηκε το Συμβούλιο με νέα πρόσωπα. Δεν είναι πρωτόγνωρες οι συνεννοήσεις.
Ο Θεοδοσιάδης έκανε τις επιλογές του. Η ανανέωση επιτάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Συμφωνώ με την πρόταση του Προεδρείου και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια.
Σουλτάτη: Στο μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνώ. Έχω δομική διαφωνία στα επιτελικά Υπουργεία.
Αναφορικά με τη συγκρότηση με κάλυψε ο Αβραμίδης. Αντιπροσωπευτικό – Αναλογικό. Δεν δέχομαι
τη θέση, δεν έχουμε ανάγκη από καρέκλες.
Βαζούρας; Αν υπάρχει συνάδελφος που θέλει να δουλέψει από μία συγκεκριμένη θέση ας το πει
τώρα.
Θεοδοσιάδης: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Θα κυριαρχεί η άποψη που αφορά όλα τα σωματεία
και μέλη, και δεν έχουμε πρόβλημα να υπαναχωρήσουμε σε μια διαφορετική άποψη, εάν πιστεύουμε
με λογικά επιχειρήματα περί του αντιθέτου. Εκτιμώ ότι τα γεγονότα θα ξεπεράσουν τις αρμοδιότητες
και τη σημερινή συζήτηση. Θέλουμε επιτελικά και εφαρμοστικού χαρακτήρα Υπουργεία και Φορείς,
για την κατοχύρωση του αντικειμένου και των θέσεων εργασίας. Ανασχηματισμοί γίνονται στις
Κυβερνήσεις, πόσο μάλλον ανασυγκροτήσεις στα Δ.Σ. Απαντώντας στον Καρδαρά, αν είχα δώσει τα
διαπιστευτήριά μου θα είχα γίνει Πρόεδρος το 2016. Η τοποθέτηση προσώπων και παρατάξεων είναι
θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα συνεργασίας. Οι παρατάξεις είναι να μπορούν να διατηρούν την
αυτονομία τους. Δεν έγινε καμία συναλλαγή και με καμία παράταξη από πλευράς μου και δεν
ζητήθηκε καμία υποχρέωση και δέσμευση για την ψήφο τους.
Μετά τα παραπάνω, η πρόταση για συγκρότηση του Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Καταστατικού περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα.
1. Πρόεδρος: Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 5 ΟΧΙ, 2 ΛΕΥΚΑ
2. Α’ Αντιπρόεδρος: Μπριλλάκη Άννα
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 6 ΟΧΙ, 1 ΛΕΥΚΑ
3. Β’ Αντιπρόεδρος: Βλαχάβα Μαρία
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 7 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
4. Γενικός Γραμματέας: Ψαρράκος Νικόλαος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 7 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
5. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Βουρλούμης Λάμπρος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 7 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
6. Οργανωτικός Γραμματέας: Μιχελάκης Κλεάνθης
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 9 ΝΑΙ, 6 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
7. Ταμίας: Βαζούρας Ευθύμιος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 8 ΝΑΙ, 7 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
8. Αναπλ. Ταμίας: Κελεσίδης Αθανάσιος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 9 ΝΑΙ, 6 ΟΧΙ, 0 ΛΕΥΚΑ
9. Έφορος: Κελεσίδης Αθανάσιος
Δεν υπήρξε άλλη πρόταση. Αποτέλεσμα: 9 ΝΑΙ, 5 ΟΧΙ, 1 ΛΕΥΚΑ
Εγκρίθηκε η παραπάνω πρόταση του Θεοδοσιάδη Χαράλαμπου, Προέδρου του νέου Δ.Σ., το
οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Α’ Αντιπρόεδρος:
Μπριλλάκη Άννα
Β’ Αντιπρόεδρος:
Βλαχάβα Μαρία
Γεν. Γραμματέας:
Ψαρράκος Νικόλαος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Βουρλούμης Λάμπρος
Οργαν. Γραμματέας: Μιχελάκης Κλεάνθης
Ταμίας:
Βαζούρας Ευθύμιος
Αναπλ. Ταμίας:
Κελεσίδης Αθανάσιος
Έφορος:
Κελεσίδης Αθανάσιος
Μέλη: Καρδαράς Λουκάς, Τζουμάκας Βάιος, Συριώτης Σταμάτης, Μανανάς Γιαννάκης,
Καράβατος Γεώργιος, Αβραμίδης Κωνσταντίνος, Σουλτάτη Γεωργία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο 27-5 -2016 ΑΘΗΝΑ
Παρόντες: Τζουμάκας Βάιος, Καρδαράς Λουκάς, Τρίφτης Γεώργιος, Συριώτης Σταμάτης,
Νικολοπούλου Ουρανία, Καράβατος Γεώργιος, Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Μπριλλάκη Άννα,
Μιχελάκης Κλεάνθης, Κελεσίδης Αθανάσιος, Τζανοπούλου Ευαγγελία, Γκοτζαθανάση Αγγελική,
Ανεζίρης Μιχάλης, Κάραλη Κική
Απόντες: Λιοσάτου Εβίνα
Το λόγο παίρνει ο πλειοψηφών εκλεγμένος σύνεδρος της πλειοψηφούσας παράταξης (Ε.Α.Κ.)
Τζουμάκας Βάιος, ο οποίος αφού διαπίστωσε την απαρτία ανακοίνωσε στο σώμα την παραίτηση του
εκλεγμένου μέλους Λάμπρου Δημητρίου, την θέση του οποίου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών
του συνδυασμού Τρίφτης Γεώργιος, ο οποίος και συμμετέχει κανονικά στο σημερινό Δ.Σ. Στη
συνέχεια καλωσόρισε τους νέους συναδέλφους μέλη του Δ.Σ. και προχώρησε στην ημερήσια
διάταξη.
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης «Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.»
Ο πλειοψηφών σύμβουλος Τζουμάκας έκανε πρόταση προς τις υπόλοιπες παρατάξεις εκτός της
«Αυτόνομο κίνημα εργαζομένων» για τη συμμετοχή τους σε ένα διαπαραταξιακό ψηφοδέλτιο
συζητώντας για θέσεις στο Δ.Σ. εκτός των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα
& Ταμία.
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος (Αυτόνομο Κίνημα Εργαζομένων): Θα θέσω σε επόμενο Δ.Σ. να
συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Προτείνουμε διαπαραταξιακό
ψηφοδέλτιο. Ο Πρόεδρος στην πλειοψηφούσα παράταξη. Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ανάλογα
με τη δύναμή τους σε όλες τις θέσεις του Δ.Σ.
Κάραλη Κική (Συσπείρωση Αριστερών Εργαζομένων):
Δεν ήταν η καλύτερη διαδικασία συνεδρίου. Υπήρχαν συμπεριφορές που δεν ήταν οι καλύτερες και
αναλώθηκε σε θέματα που υποβάθμισαν τις διαδικασίες. Προτείνουμε διαπαραταξιακό ψηφοδέλτιο
με συμμετοχή όλων των παρατάξεων. Πρόεδρος η πλειοψηφούσα παράταξη, Α΄ Αντιπρόεδρος η
δεύτερη παράταξη, και ούτω καθεξής, δηλαδή κάθε παράταξη με σειρά θα καταλάβει 1 από τις 5
κύριες θέσεις του Δ.Σ.. Αν κάποια παράταξη δεν εκπροσωπηθεί δεν συμμετέχουμε και εμείς.
Τζανοπούλου Ευαγγελία (Ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων): Υπήρξε παραπλάνηση των
ψηφοφόρων της ΓΓΔΕ από τους υπαλλήλους που διέσπασαν την πλειοψηφούσα παράταξη
κρυπτόμενοι μέσα στο μεγάλο ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ. και αφού εξασφάλισαν την εκλογή
προχώρησαν σε διασπαστικό ψηφοδέλτιο. Άρα δεν υπάρχει καθαρή συνδικαλιστική συνείδηση και
προσχωρώ στην άποψη της πλειοψηφίας ότι η παράταξη Αυτόνομο Κίνημα Εργαζομένων δεν μπορεί
ούτε να συμμετάσχει, ούτε να εκπροσωπηθεί στο Δ.Σ. Με αυτή την προϋπόθεση δέχομαι τη
συμμετοχή μου στο Δ.Σ.
Συριώτης Σταμάτης (Ε.Α.Κ.): Ατυχές περιστατικό το συμβάν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Συμφωνώ με την τοποθέτηση της συναδέλφισσας Τζανοπούλου για το διασπαστικό ψηφοδέλτιο.

Γκοτζαθανάση Αγγελική (Συνδικαλιστική Παρέμβαση της Αριστεράς): Διαπαραταξιακό
Διοικητικό Συμβούλιο
Τρίφτης Γεώργιος (Ε.Α.Κ.): Δεν είναι αποδεκτή η πρόταση για διαπαραταξιακό Διοικητικό
Συμβούλιο με συμμετοχή της δεύτερης παράταξης και προχωράμε και μόνοι μας με τη συμμετοχή
της παράταξης της Τζανοπούλου Ευαγγελίας.
Τζανοπούλου Ευαγγελία: Για τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. επιθυμώ να καταλάβω τη θέση της Β’
Αντιπροέδρου.
Τζουμάκας Βάιος (Ε.Α.Κ.): Μετά την αποδοχή από τη Τζανοπούλου Ευαγγελία για τη συμμετοχή
της στο Δ.Σ., η πρόταση που καταθέτω είναι η εξής:
Πρόεδρος; Καρδαράς Λουκάς ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Α’ Αντιπρόεδρος: Συριώτης Σταμάτης ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Β’ Αντιπρόεδρος: Τζανοπούλου Ευαγγελία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Γεν. Γραμματέας: Ανεζίρης Μιχάλης ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Νικολοπούλου Ράνια ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ταμίας: Τρίφτης Γεώργιος ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Αναπλ. Ταμίας: Καράβατος Γεώργιος ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Οργανωτικός Γραμματέας; Τζουμάκας Βάιος ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Έφορος: Νικολοπούλου Ράνια
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Μετά την τοποθέτηση του Θεοδοσιάδη Μπάμπη ότι δεν θα τεθεί καμία άλλη υποψηφιότητα στη
συνέχεια ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μέλη για το Δ.Σ. και
έλαβαν:
Πρόεδρος: Καρδαράς Λουκάς έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Α’ Αντιπρόεδρος: Συριώτης Σταμάτης έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Β’ Αντιπρόεδρος: Τζανοπούλου Ευαγγελία έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Γεν. Γραμματέας: Ανεζίρης Μιχάλης έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Αν. Γεν. Γραμματέας: Νικολοπούλου Ράνια έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Ταμίας: Τρίφτης Γεώργιος έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Αν. Ταμίας: Καράβατος Γεώργιος έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Οργανωτικός Γραμματέας: Τζουμάκας Βάιος έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Έφορος: Νικολοπούλου Ουρανία έλαβε 8 ΝΑΙ και 6 ΟΧΙ
Άρα η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης εγκρίθηκε συνολικά και ατομικά, σύμφωνα με τη
μυστική ψηφοφορία και αποτελούν το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη
της συνεδρίασης ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. Καρδαράς Λουκάς
Πρόεδρος Δ.Σ.: Θα έχουμε ένα Δ.Σ. που θα λειτουργήσει για το καλό των συναδέλφων και θα
βοηθήσουμε όλοι για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

