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-Νξίδεηαη πξαθηηθνγξάθνο ν ζπλάδειθνο Οαρνύηεο Δπακεηλώλδαο
ΘΔΚΑ:1ε Ππλεδξίαζε γηα ζύζηαζε ζε ζώκα ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Πσκαηείνπ.
Καιηέδνο Σξήζηνο –Ξιεηνςεθώλ Πύκβνπινο:Ππλάδειθνη, Θαηαξρήλ
ζέισ λα ζπγραξψ φια ηα κέιε ηνπ Γ.Π. γηα ηελ εθινγή ηνπο θαη θαισζνξίδσ
ηνπο δχν πξσηάξεδεο Οαρνχηε Δπακεηλψλδα θαη Θαλαξά Ξαλαγηψηε θαη λα
επρεζψ δε φινπο καο θαιή δχλακε, θαινχο αγψλεο θαη γηαηί φρη θαη θαιή
επηηπρία ζην έξγν καο. Δπίζεο ζέισ λα ηνλίζσ ηελ άςνγε πξνεθινγηθή
πεξίνδν πνπ πεξάζακε ρσξίο αθξφηεηεο, ιατθηζκνχο θ.ι.π. Δίλαη έλα πγηέο
δείγκα πνπ πξέπεη λα ην δηαθπιάμνπκε θαη λα ην ζπλερίζνπκε.
Ρν παξψλ Γ.Π. πξνέθπςε ζε κηα πεξίνδν πάξα πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ίζσο ε δπζθνιφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.
Ζ επίζεζε πνπ έρνπκε δερζεί ζηα νηθνλνκηθά καο, αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά
δηθαηψκαηα καο είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Ζ θαηάζηαζε απηή επηβάιεη θαη
απαηηεί ππεπζπλφηεηα, νκνθσλία, ζπλεξγαζία, απνθαζηζηηθφηεηα φισλ ησλ
δπλάκεσλ θαη κειψλ ηνπ Γ.Π. ρσξίο κηθξφηεηεο, ιατθηζκνχο θαη
κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα. Όινη καδί ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηελ κάρε γηα
λα κπνξέζνπκε λα δηεθδηθήζνπκε έλα θαιχηεξν αχξην γηα φινπο καο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ κεξηθνχο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα έρεη σο
πξνηεξαηφηεηα δηεθδίθεζεο ην λέν Γ.Π.
α)Γηαθχιαμε ηνπ Νξγαληζκνχ σο απηφλνκνπ θαη δεκφζηνπ θαη δηαθχιαμε
φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Λα εμαηξεζεί νξηζηηθά ην ΔΘΑΒ απφ ηελ
εθεδξεία φισλ ησλ εηδηθνηήησλ.
β)Άκεζε έληαμε ζηα Β.Α.Δ.
γ)Θαηαβνιή αλζπγηεηλνχ επηδφκαηνο
δ)Δμαίξεζε ηνπ ΔΘΑΒ απφ ππεξσξίεο θαη εμαηξέζηκα. Λα θαηαβιεζνχλ θαη αλ
θαηαβάιινληαη ζην αθέξαην.
ε)Άκεζε αλαβάζκηζε ηνπ ΗΔΘ-ΔΘΑΒ ζε Ρ.Δ.Η. θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ζη)Λα ζπλερηζηεί ε παλειιαδηθή αλάπηπμε κε πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ θαη αγνξά ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ(αζζελνθφξα θ.ι.π.).

δ)Δμαίξεζε ηνπ ΔΘΑΒ απφ ην εληαίν κηζζνιφγην θαη έληαμε ηνπ ζε εηδηθ’φ
κηζζνιφγην.
Πηα πιαίζηα απηά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνηππψζνπκε ηελ βνχιεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην Γ.Π. παξακέλνληαο ζηαζεξνί ζηε ζέζε πνπ εδψ θαη δέθα
ρξφληα ππνζηεξίδνπκε γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ Ξξνεδξείνπ ζην Γ.Π. γηα
δηαπαξαηαμηαθφ, αλαινγηθφ Ξξνεδξείνπ ζεσξψληαο φηη ζήκεξα είλαη
επηβεβιεκέλν φζν πνηέ άιινηε.
Ζ ζπκκεηνρή φισλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε
ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ.
Κε βάζε ηα πνζνζηά ησλ Ξαξαηάμεσλ απφ ηηο πξφζθαηεο εθινγέο πξνηείλσ
γηα κηα αθφκα θνξά ζχζηαζε Ξξνεδξείνπ δηαπαξαηαμηαθνχ-αλαινγηθνχ σο
εμήο:
Ξξόεδξνο: Απφ ηελ πξψηε Ξαξάηαμε
Γξακκαηέαο:Απφ ηελ δεχηεξε Ξαξάηαμε
Αληηπξόεδξνο:Απφ ηελ Ρξίηε Ξαξάηαμε
Νξγαλσηηθόο Γξακκαηέαο: Απφ ηελ ηέηαξηε Ξαξάηαμε
Ρακίαο:Απφ ηελ πέκπηε Ξαξάηαμε
Θαινχληαη νη Ξαξαηάμεηο λα πάξνπλ ζέζεηο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ.
ΔΛΗΑΗΑ ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΗΛΖΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ-Θηηζόπνπινο
Αιέμηνο:Ππλάδειθνη, εχρνκαη θαιή επηηπρία ζην έξγν πνπ ζα αλαιάβεη ν
θαζέλαο ζαο θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εθινγή ζαο. Ξηζηεχνπκε φηη έρνπκε ηηο
πξνυπνζέζεηο λα ζηαζνχκε αληάμηνη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ νη ζπλάδειθνη καο
έδσζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ
ππνβάζκηζε πνπ δνχκε θάζε κέξα.
Ενχκε ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ βίαηε
δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα, ηελ απνξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ
ηζνπέδσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ
ππνηίκεζε ηεο αγνξαζηηθήο καο δχλακεο, ηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία,
ηα θνηλσληθά άληζα θαη άδηθα κέηξα, ηελ θαηάξγεζε θάζε εξγαζηαθνχ
δηθαηψκαηνο, ηελ εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο
θηψρηαο θαη ηεο αλεξγίαο
Ρελ ίδηα ζηηγκή ην ΔΘΑΒ έρεη θηάζεη ζε νξηαθφ ζεκείν.
Ζ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο σο εξγαδφκελνη, θαη ε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε παλειιαδηθή αλάπηπμε κε ζχγρξνλν πιαίζην
ιεηηνπξγίαο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, κε πςειή πνηνηηθή ζηάζκε θαη δεκφζηεο θαη
δσξεάλ ππεξεζίεο απνηεινχλ ηνλ ζηφρν καο.
Ρν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ζηηο 2.11.2011 δελ έδσζε απηνδπλακία ζε
θακία παξάηαμε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απηνλφεην λα ππάξμεη ζπλεξγαζία
βαζηδφκελε πάληα ζηα πξνγξάκκαηα ησλ παξαηάμεσλ κε φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε κπνξεί λα ππάξμεη.
Όινη γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην Πσκαηείν καο παξακέλεη αθέθαιν γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζεσξνχκε φηη θξίλεηαη ζθφπηκν θαη
επηβεβιεκέλν ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε λα είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ αλάδεημε
ηνπ Ξξνεδξείνπ.

Θαηαζέηνπκε ην πξφγξακκα καο θαη ε Δ.Π.Θ.Δ ΔΘΑΒ θαιεί ηηο ππφινηπεο
παξαηάμεηο(ΓΑΘΔ, ΡΑΠ ΔΘΑΒ, ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ) λα
πινπνηήζνπκε ηηο πξνεθινγηθέο καο δεζκεχζεηο θαη ηελ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ
ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ, λα ζπκκεηέρνπλ γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά ηνπ
ΔΘΑΒΗΡΗΘΝ ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΝ ΘΗΛΖΚΑΡΝΠ ζε έλα εληαίν Ξξνεδξείν,
δηαπαξαηαμηαθφ-αληηπξνζσπεπηηθφ θαη αλαινγηθφ.
Ξηζηεχνπκε φηη κε ηελ πξφηαζε καο απηή αθνπγθξαδφκαζηε ηελ απαίηεζε
φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΘΑΒ γηα κηα θαηλνχξγηα αξρή, πάλσ ζε λέεο
βάζεηο γηα ηα δξψκελα ηνπ ΔΘΑΒ αθνχ νη ζηφρνη θαη ηα πξνβιήκαηα είλαη
θνηλά, πξνθεηκέλνπ λα βγνχκε απφ ην ηέικα πνπ έρνπκε βξεζεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα κε επζχλε θνκκαηηθψλ δεζκεχζεσλ θαη πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ.
ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ-Θαιηζνύδαο Γεώξγηνο:
Θέινπκε θαη εκείο απφ ηελ κεξηά καο λα ζπγραξνχκε φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ εθιέρζεθαλ.
Παλ θξάηνο θαη ζαλ εξγαδφκελνη ηνπ ΔΘΑΒ δερφκαζηε έλαλ νηθνλνκηθφ
πφιεκν. Ξηζηεχνπκε ζηελ ελφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ επηβάινπλ νη θξίζηκεο
ζηηγκέο πνπ πεξλάεη ην ΔΘΑΒ θαη φινη νη εξγαδφκελνη.
Γελ πεξηζζεχεη θαλείο απφ θακία Ξαξάηαμε θαη φπσο έρνπκε πεί θαη
πξνεθινγηθά ζηελ αλαθνίλσζε καο έρνληαο δεζκεπηεί γηα ην αλαινγηθφδηαπαξαηαμηαθφ Ξξνεδξείν.
Ξξνηείλνπκε δε απφ ηελ θάζε Ξαξάηαμε ηηκεηηθά ηνλ πξψην λα αλαιάβεη ηηο
ζέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ηελ βνχιεζε ηνπ ζψκαηνο.
Θέινπκε λα δεζκεπηνχλ φινη ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ έρνπκε
πξνεθινγηθά γηα λα ηεξεζνχλ νη πξνεθινγηθέο ηνπο δεζκεχζεηο.
ΡΑΠ ΔΘΑΒ-Θπξίηζεο Διεπζέξηνο: Ξέξα απφ ηα ηππηθά επρνιφγηα σο
είζηζηαη κε ηα απφ ηελ εθινγή λένπ Γ.Π. απφ ηηο εθινγέο γηα ηελ ζπγθξφηεζε
Ξξνεδξείνπ ηνπ Ππιιφγνπ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ΄πσο θαη ζην πξνεγνχκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα ην ΡΑΠ ΔΘΑΒ έθαλε θαη δπζηπρψο επηβεβαηψζεθε θαη
επηβεβαηψλνληαη θαη ζήκεξα γηα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη
νη εξγαδφκελνη έλεθα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη θπβεξλήζεηο ηνπ
επξνκσλφδξνκνπ.
Πήκεξα πέζαλε θαη νη ηειεπηαίεο κάζθεο σο αλαθνξά ηελ επίζεζε πνπ
δέρεηαη θαη ζα ππνζηεί αθφκα παξαπέξα ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα.
Νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα ηξνκνθξαηεζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ
ηνπο κέησπν ηαμηθά ελάληηα ζε φιε απηή ηελ πνιηηηθή πνπ ηνπο ηζνπεδψλεη.
Πηνλ ρψξν ηνπ ΔΘΑΒ νη εξγαδφκελνη θαη κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Γ.Π.
ζπλδηθαιηζηηθά γηα ηελ ζπγθξφηεζε Ξξνεδξείνπ ηνπ Γ.Π. ε ΡΑΠ ΔΘΑΒ
πξνηείλεη αληηπξνζσπεπηηθφ αλαινγηθφ Ξξνεδξείν κε ηελ πξνυπφζεζε λα
ζπκθσλήζνπλ φιεο νη Ξαξαηάμεηο, δειαδή Ξξφεδξνο απφ ηελ πξψηε
Ξαξάηαμε, Γξακκαηέαο απφ ηελ δεχηεξε ,Αληηπξφεδξνο απφ ηελ Ρξίηε,
Νξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο απφ ηελ ηέηαξηε θαη Ρακία απφ ηελ Ξέκπηε
Ξαξάηαμε.
Ζ πξφηαζε καο απηή δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ζχγθιηζε ή
πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε θακία απφ ηηο παξαηάμεηο ηνπ Γ.Π. Γελ
πεξηζζεχεη θαλέλαο, νη θαηξνί είλαη δχζθνινη. Όινη νη εξγαδφκελνη θαη ην

Ξξνεδξείν πνπ ζα εθιεγεί ζα πξέπεη λα αληηηαρζνχλ θαη λα αληεπηηεζνχλ
καδηθά θαη νξγαλσκέλα θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ΔΘΑΒ παλειιαδηθά θαη καδί κε φιε
ηελ εξγαηηθή ηάμε λα αληεπηηεζεί.
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ-Εέξβαο Θεόδσξνο:
Ππλάδειθνη, ήκνπλα πάληα μεθάζαξνο ζηελ ζέζε κνπ θαη ζπλερίδσ λα
παξακέλσ ζηελ βάζε ηνπ πξαθηένπ θαη φρη ζηα επρνιφγηα.
Κεηά ην απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ εθινγψλ φινη γλσξίδνπκε ηη εηπψζεθε
ζηελ ηειεπηαία εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε θαη πνηεο ήηαλ νη ζέζεηο ησλ
Ξαξαηάμεσλ-ζπλδπαζκψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην Γ.Π.
Άθνπζα φιεο ηηο ζέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πσο επίζεο πηζηεχσ φηη φινη
γλσξίδνπκε θαη παιηνί θαη θαηλνχξγηνη ζπλδηθαιηζηέο γηαηί φινη είκαζηε
εξγαδφκελνη ηνπ ΔΘΑΒ, ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο θαη φρη κφλν ζπλνιηθά
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ππλάδειθνη, απφ ηνλ Κάξηην ηνπ 2010 ήξζε ζηελ επηθάλεηα ην κεγάιν
πξφβιεκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο , ε θαηάξγεζε δηθαησκάησλ-απνδνρψλ πνπ
ήηαλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα πνιιά ρξφληα πξηλ.
Ζ λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ μεθίλεζε εδψ θαη δχν ρξφληα απφ ηελ
θπβέξλεζε ηνπ ΞΑΠΝΘ νινθιεξψζεθε ρζεο βξάδπ θαη επίζεκα κε ηελ επίζεο
γλσζηή ζε φινπο καο θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο Λ.Γ. πνπ ζθνπφ έρνπλ λα
θζάζνπλ ζηελ εμαζιίσζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ ηα ρξήκαηα
λα κείλνπλ ζηελ ηζέπε ησλ θίισλ ηνπο βηνκεράλσλ.
Ζ Αλεμάξηεηε Ππλδηθαιηζηηθή Γξάζε ην είρε απηφ επηζεκάλεη απφ ηνλ Κάξηην
ηνπ 2010 ιέγνληαο φηη ζθνπφο ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ θζελά εξγαηηθά
ρέξηα φπσο θαη ηα θαηάθεξαλ.
Ρα Α θαη ην Ω ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζεσξψ φηη είλαη έλα δηαπαξαηαμηαθφαλαινγηθφ Ξξνεδξείν αλ νη θνκκαηηθέο παξαηάμεηο δελ απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο
θνκκαηηθέο αγθπιψζεηο θαη δελ δηαρσξίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε απηφ, γηαηί αλ
πξνθχςεη θάηη απφ αλάγθε ζα είλαη ηερλεηφ θαη δελ ζα καθξνεκεξεχζεη. Απφ
ηνλ ζπλδπαζκφ κνπ δελ ππάξρεη θακία θηινδνμία γηα θακία ζέζε ζην Γ.Π.
Πηφρνο είλαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ιίγεο πξνηάζεηο ηεο αλαθνίλσζήο καο
φινη καδί λα παιέςνπκε γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Ξξνέρεη ε
πξννπηηθή ηνπ ΔΘΑΒ θαη φινπ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη φπσο θαη πξίλ
ήκαζηαλ κπξνζηά ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο απηέο ζα ζπλερίζνπκε ζα
ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε θαη ζήκεξα. Δίλαη πξνθιεηηθφ ζήκεξα θάπνηνη λα
κηινχλ γηα ζπλεξγαζία θαη γηα αλαινγηθφ Ξξνεδξείν ελψ κέρξη ρζεο ε κνκθή,
ε ιάζπε, νη θαηεγνξίεο ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ωο εθ ηνχηνπ θιείλνληαο
ζα επηζπκνχζα έλα πξνεδξείν απέλαληη ζε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζε
απηνχο πνπ αλέιαβαλ λα καο ηζνπεδψζνπλ. Αλ ζπκθσλήζνπκε ζε απηή ηελ
θάζε ζεσξψ φηη ην ΔΘΑΒ θαη νη ζπλάδειθνη καο ζα βγνχκε θεξδηζκέλνη.
Καιηέδνο ρξήζηνο-Ξιεηνςεθώλ Πύκβνπινο: Ζ πξφηαζε φπσο
δηαηππψζεθε ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία.
Καιηέδνο Σξήζηνο ΛΑΗ
Καζηφπνπινο Γεψξγηνο ΛΑΗ
Σνχζνο Ησάλλεο ΛΑΗ
Θηηζφπνπινο Αιέμηνο ΛΑΗ

Οαρνχηεο Δπακεηλψλδαο ΛΑΗ
Ρζηαηζηάλεο Θενθάλεο ΛΑΗ
Θαιηζνχδαο Γεψξγηνο ΛΑΗ
Θαλαξάο Ξαλαγηψηεο ΛΑΗ
Κπαξθνλίθνο Σξήζηνο ΛΑΗ
Θπξίηζεο Διεπζέξηνο ΛΑΗ
Εέξβαο Θεφδσξνο ΞΑΟΩΛ
Ζ ςεθνθνξία θξίλεηαη πεξαησκέλε κε 10 ςήθνπο ππέξ θαη 1 ςήθν
παξώλ.
Θαινχληαη νη παξαηάμεηο λα πξνηείλνπλ νλφκαηα γηα ηηο ζέζεηο πνπ
θαηαιακβάλνπλ.
Καιηέδνο Σξήζηνο: Ξξνηείλνπκε γηα ηελ ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ πνπ καο
αλαινγεί ηνλ ζπλάδειθν Σνχζν Ησάλλε.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ παξάηαμε ηεο Δλφηεηαο πνπ πξφηεηλε ηηκεηηθά ηνλ
πξψην θαη λα δηεπθξηλίζσ φηη πξνηείλνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλάδειθν
πηζηεχνληαο ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ επάξθεηα θαη αγσληζηηθφηεηα θαη
απηνζθνπφο δηθφο καο δελ είλαη ε θαξέθια.
Θηηζόπνπινο Αιέμηνο: Γηα ηελ ζέζε ηνπ Γ. Γξακκαηέα πνπ καο αλαινγεί, ε
ΔΠΘΔ-ΔΘΑΒ πξνηείλεη ηνλ Θηηζφπνπιν Αιέμην.
Θαιηζνύδαο Γεώξγηνο:Ζ Δλφηεηα Αλεμάξηεησλ Δξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζέζε
ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξνηείλεη ηνλ Θαιηζνχδα Γεψξγην.
Θπξίηζεο Διεπζέξηνο:Ξξνηείλσ γηα ηελ ζέζε ηνπ Νξγαλσηηθνχ Γξακκαηέα
ηνλ ζπλάδειθν Κπαξθνλίθν Σξήζην.
Εέξβαο Θεόδσξνο: Θέισ λα πηζηεχσ πσο ε πξφηαζε κνπ ζε πξνεγνχκελε
ηνπνζέηεζε πνπ έθαλα ζα γίλεη θαη πξφηαζε φισλ. Ωο εθ ηνχηνπ φπσο
εμήγεζα θαη πξηλ δελ ππάξρεη θακία θηινδνμία απφ ηνλ ζπλδπαζκφ καο θαη
ζαλ ηειεπηαίνο ζπλδπαζκφο –παξάηαμε ζε ςήθνπο, δελ έρνπκε αληίξξεζε κε
ηελ ζέζε ηνπ Ρακία ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη πξνηάζεηο πνπ ζα είλαη θαηά
ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζα καο βξίζθνπλ απέλαληη.
Καιηέδνο Σξήζηνο-Ξιεηνςεθώλ Πύκβνπινο : Γηα λα νινθιεξσζεί ε
πξφηαζε θαη λα κπεη ζπλνιηθά ζε ςεθνθνξία πξνηείλσ ηελ ζέζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ζηνλ Καιηέδν Σξήζην θαη ηελ ζέζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Ρακία ζηνλ Ρζηαηζηάλε Θενθάλε.
-Ζ πξόηαζε ηίζεηαη ζπλνιηθά ζε ςεθνθνξία.
Καιηέδνο Σξήζηνο
ΛΑΗ
Καζηφπνπινο Γεψξγηνο ΛΑΗ
Σνχζνο Ησάλλεο
ΛΑΗ
Θηηζφπνπινο Αιέμηνο
ΛΑΗ

Οαρνχηεο Δπακεηλψλδαο
Ρζηαηζηάλεο Θενθάλεο
Θαιηζνχδαο Γεψξγηνο
Θαλαξάο Ξαλαγηψηεο
Κπαξθνλίθνο Σξήζηνο
Θπξίηζεο Διεπζέξηνο
Εέξβαο Θεφδσξνο

ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

Καιηέδνο Σξήζηνο-Ξιεηνςεθώλ Πύκβνπινο :Ζ ζεκεξηλή κέξα είλαη
ηζηνξηθή γηα ηνλ ρψξν ηνπ ΔΘΑΒ θαζψο νη εθπξφζσπνη θαη ησλ (5)
Ξαξαηάμεσλ αληηιακβαλφκελνη ησλ κεγάισλ επζπλψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ζε
απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο γηα ηνλ ρψξν καο αιιά θαη γηα ηνλ ρψξν καο αιιά
θαη γηα ηελ ρψξα καο, ζηέθνληαη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη φινη καδί
ελσκέλνη ζχκθσλα θαη κε ηελ απνηχπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πξφζθαηεο
εθινγέο λα δψζνπκε ηελ κάρε γηα έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Δχρνκαη νιφςπρα θαιή επηηπρία ζην λέν Ξξνεδξείν.
Σνύζνο Ησάλλεο: Αθνχ ζπγραξψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζηάζεθαλ
ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη αθνχ ηνπο επραξηζηήζσ γηα ηελ εκπηζηνζχλε
πνπ έδεημαλ ζην πξφζσπν κνπ, ζέισ λα θάλσ ζαθέο φηη ε βνήζεηα φισλ είλαη
απνιχησο απαξαίηεηε.
Ρέινο ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.

