
 

Επικοινώνησε μαζί μας στην ομάδα ΟΡΑΜΑ στο Facebook ή στο e-mail orama014@gmail.com 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 4/12/14 

τις 3/12/14 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του υλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Τ. 

Αττικής και Κυκλάδων για τρίτη συνεχόμενη φορά με σκοπό τη συγκρότηση προεδρείου. Οι 

θέσεις των παρατάξεων όπως παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

αποτυπώνονται παρακάτω.  

ΑΚΙ: Να προχωρήσουμε άμεσα στην εκλογή  αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου..  

ΔΑΚΕ: Να αναβληθεί η εκλογή προεδρείου μέχρι να ολοκληρωθεί το συνέδριο της Π.Ο.Ε. 

Δ.Ο.Τ.  

ΠΑΚΕ: Να αναβληθεί η εκλογή προεδρείου μέχρι να ολοκληρωθεί το συνέδριο της Π.Ο.Ε. 

Δ.Ο.Τ.  

ΔΑ: Να προχωρήσουμε άμεσα στην εκλογή αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου.  

ΕΕΕ: Να προχωρήσουν σε εκλογή προεδρείου από κοινού οι παρατάξεις της ΑΚΙ της ΔΑΚΕ 

και της ΠΑΚΕ. 

ΟΡΑΜΑ: Να προχωρήσουμε άμεσα στην εκλογή  αναλογικού-αντιπροσωπευτικού 

προεδρείου. 

τη συνέχεια κατατέθηκε στο σώμα για ψήφιση η πρόταση της άμεσης εκλογής προεδρείου. 

Η ψηφοφορία εξελίχθηκε ως εξής. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΡΑΣΑΞΗ ΨΗΥΙΕ 

ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΡΤΥΩΝ ΑΚΙ ΕΚΛΟΓΗ 

ΜΕΡΚΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΚΙ ΕΚΛΟΓΗ 

ΚΛΑΒΑΚΗ ΥΡΟΩ ΑΚΙ ΕΚΛΟΓΗ 

ΠΟΤΛΙΑΝΙΣΗ ΔΗΜΗΣΡΗ  ΑΚΙ ΕΚΛΟΓΗ 

ΤΥΑΝΣΗ ΡΕΝΑ  ΔΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΦΡΙΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΛΙΑ ΔΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΜΠΑΜΑΣΖΙΔΟΤ ΡΕΒΕΚΑ  ΔΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΔΗΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ  ΔΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΜΠΟΣΖΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΘΑΝΟ ΠΕΣΡΟ ΠΑΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΦΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ΔΑ ΕΚΛΟΓΗ 

ΒΑΡΟΤΚΣΗ ΓΙΩΡΓΟ ΔΑ ΕΚΛΟΓΗ 

ΒΑΙΛΟΓΑΜΒΡΟ ΦΡΗΣΟ ΕΕΕ ΛΕΤΚΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΜΑΡΙΟ ΟΡΑΜΑ ΕΚΛΟΓΗ 

Με βάση την παραπάνω ψηφοφορία δεν κατέστη δυνατή η εκλογή προεδρείου. τη 

συνέχεια ορίστηκε επόμενη συνεδρίαση την 19/12/2014 . 

Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΟΡΑΜΑΣΟ 

Για Σρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση δεν κατέστει δυνατή η εκλογή προεδρείου. Σα τεράστια 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και η περιρρέουσα φιλολογία για πιθανές 

δυσμενείς εξελίξεις σχετικά με τα μισθολογικά ζητήματα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για 

άμεση συγκρότηση προεδρείου και ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων. Δεν 

δικαιούμαστε για κανένα λόγο να μπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία και ως εκ τούτου 

συνεχίζουμε την προσπάθεια μας, στο βαθμό που μας αναλογεί για την άμεση επίλυση του 

αδιεξόδου στο οποίο έχουμε οδηγηθεί.  

Η συντονιστική επιτροπή του ΟΡΑΜΑΣΟ 


