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Αδαμίδης: Θεοχάρης Κων/νος, Καλοφωλιάς Παναγιώτης, Μάστορας Αθανάσιος,
Μπούκουρας Γιώργος, Τωμαδάκης Μανώλης, Χριστοδούλου Νίκος, Μαστρολέων Ηλίας,
Καλαϊτζόπουλος Ιορδάσνης, Κουτσοδήμας Κώστας, Μπίτζας Γιώργος, Στασινόπουλος
Διονύσης, Τσουμπλέκας Ευάγγελος, Λυμπέρης Κυριάκος, άπαντες παρόντες, είμαστε
έτοιμοι για να προχωρήσουμε με βάση το άρθρο του καταστατικού μας στην συγκρότηση,
με μυστική ψηφοφορία παρακαλώ τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής να πάρουνε τα
χαρτάκια. Για την ενημέρωση του σώματος, Γκαραβέλλας Γιώργος, Πηλιχός Δημήτρης,
Τσακυράκης Ιωάννης, Φραγκογιάννης Ευάγγελος, Βαρδούλη Μαρία.
Παρακαλώ, ξεκινώντας με βάση το άρθρο 42 και τις θέσεις που πρέπει να συγκροτηθούν
στην Εκτελεστική παρακαλώ για την θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας την πρόταση
από το πλειοψηφόν ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ, τον Κώστα τον Μανιάτη να προχωρήσει στην
πρόταση.
Παρότι τελείως τυπικά δεν προβλέπεται αλλά έχεις δίκιο Διονύση να το πω εντάξει. Λοιπόν,
οι θέσεις, 15 της Εκτελεστικής Επιτροπής κατανέμονται ως εξής, 6 θέσεις στην Εκτελεστική
Επιτροπή το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ Συνεργαζόμενοι, 6 θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή το
ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, μία θέση στην Ε.Ε. το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας,
μία θέση το Ανεξάρτητο Ενωτικό ψηφοδέλτιο, και μία θέση το ψηφοδέλτιο Ενότητα.
Οι θέσεις αυτές θα προκύψουνε γιατί δεν είναι απόλυτη συμφωνία ότι μπορεί… η πρόταση
θα την ακούτε συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει πακέτο.
Λοιπόν, ξεκινώντας για τον πρόεδρο την πρόταση από τον Κώστα.
Λυμπέρης: επειδή λέμε για αναλογικά προεδρεία, εσείς το λέτε αναλογικά προεδρεία και
το στηρίζουμε κι εμείς, κι επειδή μιλάτε και για ενότητα. Εμείς ζητάμε, εάν πραγματικά
υπάρχει ενότητα και αναλογικά προεδρεία, ζητάμε κι εμείς να έχουμε μία θέση στους 15,
στην Ε.Ε.
Μπίτζας Γιώργος: εμείς δεν θα αποδεχτούμε όποιες θέσεις και αν είναι, στην λογική όχι
ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια σε σχέση με το ποια θέση μας δίνετε, στην λογική ότι
αυτό το Συμβούλιο, πιστεύαμε ότι θα πρέπει να είναι ένα Συμβούλιο διαβούλευσης που δεν
θα θέτει μόνο κάποιους περιορισμούς σε σχέση με τον τίτλο που θα κατέχει κάθε
ψηφοδέλτιο αλλά θα είναι ένα ψηφοδέλτιο, θα είναι ένα σώμα μάλλον, μια Εκτελεστική η
οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες της συμπόρευσης και της συνεκτικότητας
των αποφάσεων. Έχω πει κι άλλες φορές σ’ αυτό το Συμβούλιο, κι αν θέλετε από την θέση
που έχω, αυτή του προέδρου της ΕΔΟΠ, ότι σαν Σωματείο, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε
κάθε πρόταση που θα οδηγεί σε ένα κοινό σκοπό, σε έναν κοινό βηματισμό.
Δυστυχώς, δεν είναι ώρα να κάνω κριτική ενός απολογισμού της προηγούμενης τριετίας,
αυτό έγινε στο Συνέδριο, αλλά επειδή δεν μπήκαν οι προϋποθέσεις εκείνες που κατά την
άποψή μας, το ψηφοδέλτιο το δικό μας ήθελε, δεν μας επιτρέπει σε αυτή την φάση να
συμμετέχουμε. Εγώ δηλαδή περίμενα αγαπητέ πρόεδρε και αν θες και συνεργάτη, φίλε
χρόνια, να μην γίνει τέλος πάντων μια ενημέρωση όρθια και μισή ώρα πριν μπούμε μέσα
αλλά πραγματικά στα πλαίσια του αυτοσεβασμού, τουλάχιστον εγώ έχω κλείσει 20 χρόνια
εδώ μέσα, και ίσως είναι και η τελευταία μου θητεία, όχι ίσως, θα είναι γιατί θα μας
διώξουν και το ξέρεις πολύ καλά. Θα περίμενα να βάλουμε κάποιους στόχους, να βάλουμε
ένα κοινό προγραμματισμό, έναν κοινό βηματισμό της ………………… της σύνδεσης και της
συνεκτικότητας των αποφάσεων. Αυτό δεν μπήκε. Και ο λόγος αυτός που δεν μπήκε, μας
δίνει το δικαίωμα, όχι στα πλαίσια μίας πικρίας, αν θέλετε μιας περιφρόνησης ναι, να
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κρατήσουμε μία στάση συμμετοχής δηλώνοντας παράλληλα ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε
προσφορά και συμμετοχή σε οτιδήποτε αποφασιστεί, από εσάς εξαρτάται το καινούργιο
προεδρείο να τρέξει όχι μόνο τα μέλη που συμμετέχουν στο Δ.Σ., να τρέξει τα Σωματεία.
Τα Σωματεία είναι ανενεργά στην λογική της συλλογικής προσπάθειας. Και δεχτείτε λοιπόν
την άποψή μας, δεν θέλουμε αυτή την στιγμή να πάρουμε καμία θέση, προσωπικά εγώ θα
ψηφίσω πρόεδρο, γραμματέα και ταμία και επεξεργάζομαι και τις άλλες θέσεις. Ευχαριστώ!
Μανιάτης: καλημέρα κι από εμένα, εκπροσωπώντας το ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ, καταρχήν
θέλω να πω σε όλους τους συναδέλφους που εκλέχτηκαν και κυρίως για αυτούς που είναι
η πρώτη τους φορά, καλή θητεία, είναι μία θητεία δύσκολη για όλους, και πρέπει ενωτικά
να συνθέσουμε και να προσπαθήσουμε για τον Όμιλο ΔΕΗ τα καλύτερα, για να
μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να πάει και η Επιχείρηση αλλά και οι εργαζόμενοι
μπροστά. Εκπροσωπώντας το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ και έτσι όπως είναι να πάρουμε την θέση
του προέδρου, το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ προτείνει για την θέση του προέδρου τον Γιώργο τον
Αδαμίδη.
Αδαμίδης: ναι , όχι έτσι;
Πηλιχός: συνάδελφοι, για την θέση του προέδρου, ψήφισαν 30. 25 ναι, 3λευκά και 2 όχι.
Άρα, πρόεδρος ψηφίστηκε, συγχαρητήρια Γιώργο.
Αδαμίδης: λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκλογή, είναι
βέβαιο ότι η προσπάθεια μου μαζί με όλους τους άλλους συνεργάτες του Δ.Σ. θα είναι
στην κατεύθυνση ότι δεν κάναμε σωστό την προηγούμενη τριετία να είναι καλύτερο γιατί
εκπροσωπούμε προφανώς τους εργαζομένους που αυτή την ώρα μας παρακολουθούν και
έχουν και τεράστια αγωνία, αποδέχομαι πλήρως το αποτέλεσμα και στους φίλους και
συνεργάτες και συμβούλους που υπερψήφισαν την υποψηφιότητά μου και σε αυτούς που
είχαν την άρνηση και σε αυτούς που είχαν την λευκή ψήφο. Να προχωρήσουμε λοιπόν
στην θέση του Γενικού γραμματέα εκ μέρους λοιπόν της ΔΑΚΕ ο Μανώλης ο Τωμαδάκης
για την πρότασή του.
Τωμαδάκης: η ΔΑΚΕ πάντα πιστή στις αρχές της και στην αναλογικότητα πάντα αυτό
πίστευε, αυτό τηρούσε αυτό κάνει και σήμερα, η ΔΑΚΕ λοιπόν προτείνει τον αντώνη τον
Καρρά σαν Γενικό Γραμματέα κι εύχεται στο νέο Δ.Σ. γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και οι
μέρες που έρχονται ακόμα δυσκολότερες, αυτό το Δ.Σ. τουλάχιστον να προστατεύσει και
την Επιχείρηση αλλά και τους εργαζόμενους.
Αδαμίδης: παρακαλώ, δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, υπάρχει άλλη υποψηφιότητα;
Λυμπέρης Κυριάκος: καταρχήν συγχαρητήρια για την θέση του προέδρου, και για τους
υπόλοιπους συναδέλφους. Η ενότητα δεν είναι ούτε υποκειμενική ούτε υποκριτική. Επειδή
την επικαλείστε ως πλειοψηφίες, η ενότητα φαίνεται στην πράξη. Προφανώς δεν την
θέλετε την ενότητα. Εντάξει εμείς δεχόμαστε, μία έδρα είναι θα την παλέψουμε, θα λέμε
την άποψή μας, την γνώμη μας και μακάρι και η ενότητα να πρυτανεύσει στο Δ.Σ. πράγμα
που δεν φαίνεται. Για εμάς θα είναι λευκό ότι ψηφίζουμε, όλες οι θέσεις.
Αδαμίδης: ωραία, έχουμε πει η ενότητα θα φανεί στο Δ.Σ. δεν υπάρχει άλλη
υποψηφιότητα, ναι – όχι για τον Αντώνη τον Καρρά.
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Πηλιχός: συνάδελφοι, για την θέση του Γ.Γραμματέα ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Καρράς
πήρε 25 ψήφους, 2 λευκά και 3 όχι. Καλή δουλειά.
Αδαμίδης: συγχαρητήρια και για τον Αντώνη τον Καρρά , για την επανεκλογή του.
Παρακαλώ να αναλάβει τα καθήκοντα στο προεδρείο.
Καρράς: να σας ευχαριστήσω πολύ όλους για την εκλογή μου ξανά στη θέση του
γραμματέα, θεωρώ ότι όλοι μαζί την τελευταία τριετία κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια,
φτάσαμε σε ένα επίπεδο την Ομοσπονδία. Η ενότητα θεωρώ ότι σε αυτή την περίοδο δεν
μπορεί να συζητιέται με βάση το τι θα πάρει ο καθένας, έχουμε μία αρχή όλοι μας, σε όλα
τα επίπεδα, την αρχή της αναλογικότητας. Εκεί εμείς προχωράμε ως παράταξη, θωρώ ότι
ουσιαστικά οι θέσεις δεν φέρνουν το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το φέρνει το Δ.Σ. θεμιτό
είναι και σεβαστό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις και οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
θεωρώ την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας εκτός απ’ το μεγάλο πρόβλημα που βγάλαμε
όλοι το οικονομικό, θα πρέπει να πάμε να σκύψουμε όλοι μαζί στο κομμάτι της οργάνωσης
και της λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα της επόμενης τριετίας και
θεωρώ όλοι θα βάλουμε πλάτη ώστε η Ομοσπονδία το επόμενο χρονικό διάστημα και να
οργανωθεί και να λειτουργήσει σε πιο υψηλό επίπεδο. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Αδαμίδης: ευχαριστούμε κι εμείς τον συνάδελφο γραμματέα να προχωρήσουμε λίγο στην
επόμενη θέση, έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε κατατάξει για την θέση του α’ αντιπροέδρου
παρακαλώ την παράταξη της Αγωνιστικής Συνεργασίας, τον Ιορδάνη τον Καλαϊτζόπουλο να
προτείνει.
Καλαϊτζόπουλος: η Αγωνιστική Συνεργασία εκτιμώντας όλο το προηγούμενο διάστημα
ότι ανταποκρίθηκε ο συνάδελφος ο Μαστρολέων ο Ηλίας σε σχέση με τις ανάγκες που είχε
το κίνημα, η παράταξη και η ΓΕΝΟΠ προτείνει για την θέση του Α’ Αντιπροέδρου τον
Μαστρολέων τον Ηλία.
Πηλιχός: στην θέση του αντιπροέδρου ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Μαστρολέων, παίρνει 25
ψήφους ναι, 2 λευκά και 3 όχι. Συγχαρητήρια Ηλία.
Αδαμίδης: συγχαρητήρια και στον Ηλία, σε παρακαλώ να έρθεις στο προεδρείο για να
συνεχίσουμε.
Μαστρολέων: συνάδελφοι, κάποιες αυτονόητες ευχαριστίες και από την πλευρά μου προς
το σώμα για την εκλογή μου στην θέση του Α’ αντιπροέδρου κι επειδή ακούστηκαν ήδη για
άλλη μία φορά πολλά για την ενότητα, εμείς αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε σαν
παράταξη είναι ότι έχει σημασία η ενότητα απάνω σε ποια βάση θα την βάλουμε. Αν
δηλαδή και το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας καλέσει σε ενότητα για να υπερασπίσουμε
την απελευθέρωση, τους ανταγωνισμούς, όλα αυτά που γίνονται στον τομέα της
Ηλεκτρικής Ενέργειας σαφώς και σε αυτή την ενότητα εμείς δεν έχουμε θέση, θα σας
καλέσουμε για άλλη μία φορά στην σύγκρουση με αυτή την πολιτική με στόχο την
ανατροπή της που είναι πραγματικά ο μόνος δρόμος που δείχνει την διέξοδο.
Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω πρόεδρε και γραμματέα και προς το σώμα, μετά την
συγκρότηση να γίνει καταρχήν μια ενημέρωση αλλά και συζήτηση για δύο κρίσιμα
ζητήματα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα και μιλάω για τις απολύσεις που απ’
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ότι βλέπουμε γενικεύονται, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις απ’ τους Σταθμούς που
κλείνουνε αλλά και για το θέμα της μεγάλης καταστροφής στο Ορυχείο Αμυνταίου. Νομίζω
ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό στην διάθεσή μας ήδη μπαίνουμε στην περίοδο των αδειών
του καλοκαιριού που καταλαβαίνουμε τι χαλαρότητα θα φέρει αυτό, και από αυτή την
άποψη νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει μία κουβέντα γι αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.
Αδαμίδης: ευχαριστώ Ηλία, προχωράμε στην επόμενη θέση της Εκτελεστικής, για την
θέση του αναπληρωτή Γραμματέα παρακαλώ τον συνάδελφο τον Τωμαδάκη για την
πρόταση της παράταξης της ΔΑΚΕ.
Τωμαδάκης: Η ΔΑΚΕ προτείνει τον Αδάμ τον Λευτέρη.
Αδαμίδης: δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα παρακαλώ ναι ή όχι για τον συνάδελφο τον
Λευτέρη τον Αδάμ.
Πηλιχός: συνάδελφοι, για την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα ο συνάδελφος ο Αδάμ
παίρνει 24 ναι, 3 όχι και 3 λευκά. Να έρθει να αναλάβει την θέση του.
Αδαμίδης: ο συνάδελφος ο Λευτέρης ο Αδάμ στην θέση του οργανωτικού γραμματέα, και
αυτός εκ νέου παρακαλείται ο Λευτέρης να αναλάβει στο προεδρείο.
Αδάμ: να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την επανεκλογή μου σε μία δύσκολη χρονική στιγμή
για τα Συνδικάτα, για τους εργαζόμενους αλλά και για την Επιχείρηση που λαμβάνονται
μέτρα στην Βουλή, ενάντια προς και τις τρεις κατευθύνσεις. Θεωρώ ότι η Εκτελεστική
Επιτροπή και το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα σταθεί στο ύψος αυτών των περιστάσεων για ότι
καλύτερο και για τους εργαζόμενους και για την Επιχείρηση αλλά και για τα Συνδικάτα.
Αδαμίδης: Ευχαριστούμε πολύ τον Λευτέρη, να προχωρήσουμε στην επόμενη θέση του
Ταμία. Παρακαλώ τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μανιάτη για την πρόταση του
ψηφοδελτίου.
Μανιάτης: το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ για την θέση του Ταμία προτείνει τον συνάδελφο τον
Ρέλια τον Σταμάτη.
Αδαμίδης: να ρωτήσω αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, παρακαλώ; Ο Θωμάς.
Μιχαλάτος: συνάδελφοι, καταρχήν εύχομαι να έχετε καλή θητεία και στους παλιούς
συναδέλφους που ήμασταν στο προηγούμενο Δ.Σ. και τους καινούργιους. Εμείς
συμμετείχαμε στο Εκλογικό Συνέδριο με το ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ σαν παράταξη,
θεωρώντας ότι είμαστε στην διαδικασία των αριθμών τουλάχιστον, ότι είμαστε μία δύναμη
με τρεις συντρόφους παρόντες στο Δ.Σ., θεωρούμε και απαιτούμε να πάρουμε την θέση
του ταμία και καταθέτουμε πρόταση για τον Ταμία και είναι ο συνάδελφος ο Φάνης ο
Καραμπίκας.
Αδαμίδης: λοιπόν συνάδελφοι θα ……… Ρέλιας , Καραμπίκας. Όχι, ναι Ρέλιας ,
Καραμπίκας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει; Δώστε χαρτάκια Ρέλλιας, Καραμπίκας.
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Δεν υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει μυστική ψηφοφορία. Εγώ λέω δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, γράψτε Ρέλιας κι όσοι θέλετε γράψτε Καραμπίκας. Εντάξει; Ή Σταμάτης –
Φάνης. Εντάξει; Ευχαριστούμε.
Πηλιχός: συνάδελφοι, στην ψηφοφορία αυτή, ο συνάδελφος ο Ρέλιας παίρνει 23, ο
Καραμπίκας 5 και 2 λευκά.
Αδαμίδης: παρακαλώ τον συνάδελφο τον Ρέλια.
Ρέλιας: συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω κι εγώ, να συγχαρώ το νέο Δ.Σ. και το νέο
Προεδρείο και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους και καλούς αγώνες και να πω το
εξής. Μου δημιούργησε μια έκπληξη ότι το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ είχε και δύο υποψήφιους.
Ελπίζω, από την πλευρά του συναδέλφου να μην ήτανε προσωπική αντιπαράθεση. Θα
θελα λίγο να διευκρινιστεί το προσωπικό και μετά να διευκρινίσουμε από ένα ψηφοδέλτιο,
συμφωνούμε συνήθως με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Σήμερα, μας εξέπληξε το
γεγονός ότι από το ίδιο ψηφοδέλτιο να είναι δύο υποψήφιοι. Ε, ας ξεκαθαριστεί εάν είναι
προσωπικό ή εάν είναι ιδεολογικό.
Αδαμίδης: παιδία δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, σας παρακαλώ τώρα. Κοιτάξτε, δικαίωμα
στην ψηφοφορία έχει ο καθένας γι αυτό ρωτάω αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα.
Μιχαλάτος: επειδή έβαλε ένα ζήτημα, όλοι είμαστε σύντροφοι, δεν ξέρω ο Σταμάτης γιατί
το έβαλε αυτό. δεν έχει και νόημα να το απαντήσω. Κλείνει εδώ πέρα η κουβέντα. Όποιος
έχει πρόβλημα να το λύσει μόνος του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Αδαμίδης: ευχαριστώ πολύ, περνάμε στην επόμενη θέση που είναι Β’ αντιπρόεδρος και
Υπεύθυνος Τύπου, παρακαλώ τον Κώστα τον Μανιάτη για την πρόταση του ψηφοδελτίου.
Μανιάτης: το ψηφοδέλτιο για την θέση αυτή προτείνει τον Νίκο τον Χατζάρα.
Αδαμίδης: Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; Προχωράμε ναι ή όχι για τον Νίκο τον Χατζάρα.
Πηλιχός: συνάδελφοι, ο συνάδελφος ο Χατζάρας παίρνει 24 ναι, και 4 λευκά. Άρα
εκλέγεται στην θέση του Αντιπροέδρου Β’.
Αδαμίδης: πήγαμε -2 ψήφους, σε αυτή την ψηφοφορία ψήφισαν 28 συνάδελφοι. Νίκο,
συγχαρητήρια, συνεχίζουμε, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να πει κάτι, μετά την εκλογή
του βεβαίως και έχει το δικαίωμα. Ευχαριστώ.
Να προχωρήσουμε στην επόμενη θέση του β’ Αναπληρωτή Γραμματέα, παρακαλώ τον
συνάδελφο τον Μανώλη τον Τωμαδάκη από την ΔΑΚΕ την πρόταση.
Τωμαδάκης: η ΔΑΚΕ προτείνει τον Αναγνώστου τον Αντώνη.
Αδαμίδης: δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα ναι, όχι για τον Αναγνώστου τον Αντώνη.
Πηλιχός: ψήφισαν 28, ο Αναγνώστου ο Αντώνης πήρε 22 ψήφους και 6 λευκά.
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Αδαμίδης: συγχαρητήρια και για τον Αντώνη τον Αναγνώστου. Αντώνη θες κάτι; Τα
γνωστά. Η επόμενη θέση αφορά τον τρίτο αντιπρόεδρο, παρακαλώ τον Κώστα τον
μανιάτη για την πρόταση του ψηφοδελτίου.
Μανιάτης: η πρόταση του ψηφοδελτίου για την θέση αυτή είναι ο Βαρσάμης ο Κώστας.
Αδαμίδης: ναι – όχι για τον Κώστα τον Βαρσάμη δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη
υποψηφιότητα.
Πηλιχός: ο συνάδελφος ο Βαρσάμης παίρνει 22 ψήφους και 6 λευκά. Ψήφισαν πάλι 28.
Αδαμίδης: προχωράμε στην επόμενη θέση, για τον Γ’ Αναπληρωτή Γραμματέα παρακαλώ
τον Μανώλη τον Τωμαδάκη να κάνει την πρόταση της ΔΑΚΕ.
Τωμαδάκης: η ΔΑΚΕ για την θέση αυτή προτείνει τον Παναγιώτη τον Καλοφωλιά.
Αδαμίδης: άλλη υποψηφιότητα; Ναι – όχι για τον Καλοφωλιά τον Παναγιώτη.
Πηλιχός: ο συνάδελφος ο Καλοφωλιάς παίρνει 21 ναι, 2 όχι και 5 λευκά.
Αδαμίδης: συγχαρητήρια και για τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καλοφωλιά,
προχωράω παρακάτω, ευχαριστώ. Για την θέση του αναπληρωτή Ταμία, παρακαλώ τον
συνάδελφο τον Μανώλη τον Τωμαδάκη για την πρόταση της παράταξης της ΔΑΚΕ.
Τωμαδάκης: η ΔΑΚΕ προτείνει τον Θεοχάρη τον Κώστα.
Αδαμίδης: Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα ναι – όχι για τον Θεοχάρη
τον Κώστα.
Πηλιχός: Ο συνάδελφος παίρνει 25 ναι και 3 λευκά.
Αδαμίδης: συγχαρητήρια για τον Κώστα τον Θεοχάρη, προχωράω παρακάτω, λοιπόν η
επόμενη θέση της Εκτελεστικής που θα συμπληρωθεί είναι του Εκτελεστικού Συμβούλου
Νομικών Θεμάτων παρακαλώ τον συνάδελφο τον Τωμαδάκη τον Μανώλη για την πρόταση
της παράταξης της ΔΑΚΕ.
Τωμαδάκης: Η ΔΑΚΕ προτείνει τον Αγγελόπουλο τον Αγγελή.
Αδαμίδης: Χωρίς δεύτερη υποψηφιότητα, ναι – όχι για τον Αγγελόπουλο τον Αγγελή.
Πηλιχός: 24 ναι, 3 λευκά και 1 όχι.
Αδαμίδης: Συγχαρητήρια και για τον συνάδελφο τον Αγγελή. Προχωράω παρακάτω. Για
την θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου Πολιτιστικών Θεμάτων, το ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ
προτείνει τον Κώστα τον Μανιάτη. Χωρίς δεύτερη υποψηφιότητα ναι – όχι για τον Κώστα
τον Μανιάτη.
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Πηλιχός: Ο συνάδελφος ο Μανιάτης παίρνει 23 ναι, 4 λευκά και 1 όχι.
Αδαμίδης: συνάδελφοι, με δεδομένο τις δηλώσεις των ψηφοδελτίων ότι δεν γίνονται
αποδεκτές οι θέσεις που έχουν μείνει και με δεδομένο ότι ως ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ κρατάμε
μία θέση εμείς για την επόμενη διαδικασία, παρόλα αυτά στην επόμενη διαδικασία θα
κλείσουν και οι υπόλοιπες θέσεις, ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία της Εκτελεστικής
Επιτροπής, ανακοινώνοντας για άλλη μία φορά τα ονόματα πρόεδρος Αδαμίδης, Γενικός
γραμματέας Καρράς,Αντιπρόεδρος Μαστρολέων, Α’ Αναπλ. Γραμ. Αδάμ, Ταμίας Ρέλιας, Β’
Αντιπρόεδρος - Υπεύθυνος Τύπου Χατζάρας, Β’ Αναπλ. Γραμματέας Αναγνώστου, Γ’ Αναπλ.
Αντιπρόεδρος Βαρσάμης, Γ’ Αναπλ. Γραμματέας Καλοφωλιάς, Αναπλ. Ταμίας Θεοχάρης,
Εκτ. Συμβ. Νομικών θεμάτων Αγγελόπουλος, Εκτ. Συμβ. Πολιτιστικών Θεμάτων Μανιάτης.
Οι άλλες οι θέσεις θα πληρωθούν την επόμενη φορά και πριν κλείσουμε την σημερινή
διαδικασία το σώμα πρέπει να εγκρίνει δια ανατάσεως των χειρών ότι ψηφίζει υπέρ της
ανισομερής κατανομής των συνδικαλιστικών αδειών με τον πρόεδρο και τον γραμματέα σε
πλήρη απαλλαγή και ορίζει εντέλει το προεδρείο και τον Ταμία να προχωρήσουν στην
διαδικασία των τραπεζικών διαδικασιών για τις πληρωμές.
Πόσοι είναι υπέρ της πρότασης; Λευκά – κατά – ομόφωνα. Σε 28 παρόντων, 28
ψηφίσαντες ομόφωνα.
Λύεται η συνεδρίαση με την …………………… ότι έχουμε άμεσα το πόρισμα της επιτροπής
για το Ορυχείο Αμυνταίου θα συγκληθεί οπωσδήποτε Δ.Σ., άμεσα θα ζητηθεί ραντεβού με
την ανώτατη Διοίκηση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο Ορυχείο Αμυνταίου, σε ότι
αφορά τις μετακινήσεις ή είναι σε εξέλιξη η σημερινή διαδικασία που ξεκίνησε με την ΕΤΕ
και έχουμε την μεθαυριανή διαδικασία Τετάρτη δεν ξέρω πότε θα προκύψει την τριμερή,
τα ασφαλιστικά που θα έχουμε την Παρασκευή άρα θα έχουμε την δυνατότητα να
συζητήσουμε, σας ευχαριστώ πολύ!
Η συνάντηση με την Διοίκηση για το ζήτημα του Αμυνταίου προφανώς θα γίνει πριν το
πόρισμα. Συνάντηση, συζήτηση της ΓΕΝΟΠ με την Διοίκηση για το Αμύνταιο προφανώς θα
γίνει πριν το πόρισμα γιατί εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις δεν μπορεί να μείνουμε έτσι.
εντάξει; Έκλεισε αυτό.
Λήξη Συνεδρίασης …
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