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Α. ΗΓΔΟΙΟΓΗΘΔ ΑΡΥΔ-ΠΡΟΑΛΑΣΟΙΗΚΟ 

Ζ ΓΑΘΔ Δθνξηαθώλ πηζηεύεη: 

α) ηνλ αλεμάξηεην, ειεχζεξν θαη αθεδεκφλεπην, αθνκκάηηζην αιιά 

πνιηηηθνπνηεκέλν, δεκνθξαηηθφ δηεθδηθεηηθφ θαη καρφκελν ζπλδηθαιηζκφ. 

β) ηηο αξρέο ηεο πνιπθνκκαηηθήο, θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο, εζηθέο θαη εζληθέο αμίεο, φπσο 

απηέο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ καθξαίσλε ηζηνξία θαη παξάδνζε ηνπ 

Έζλνπο καο. 

γ) ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ ζαλ αηνκηθή θαη θνηλσληθή νληφηεηα θαη 

ζεσξεί ηνλ εξγαδόκελν άλζξσπν ζεκείν αλαθνξάο θάζε επηδίσμεο 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

δ) ηελ ζπλχπαξμε θαη ηζφηηκε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ κε πξννπηηθή θαη θαηεχζπλζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ 

ιανχ θαη ηνπ ηφπνπ. 

ε) ηελ ειεύζεξε ζθέςε, έθθξαζε θαη ειεύζεξε δξάζε. 
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Β. ΤΛΓΗΘΑΙΗΣΗΘΖ ΓΡΑΖ 

Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζηε κεγαιχηεξε 

κεηαπνιεκηθά νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. ’ απηέο ηηο αδηέμνδεο 

ζπλζήθεο ν θιάδνο καο «αηκνξξαγεί» απφ ηα αιιεπάιιεια πιήγκαηα ζηα 

εηζνδήκαηα, ζηα δηθαηψκαηα, ζηελ αμηνπξέπεηά καο. Οη απνδνρέο καο 

κεηψζεθαλ πάλσ απφ 50%, ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα πεξηθφπηνληαη, 

νη ζπληάμεηο θαη ην εθάπαμ καο αθξσηεξηάδνληαη.  

Σα εξγαζηαθά καο δηθαηψκαηα θαηαβαξαζξψλνληαη. Οη απνρσξήζεηο 

ζπλαδέιθσλ κε ηελ εθεδξεία, νη άδηθεο δηψμεηο κε ηα πεηζαξρηθά, ε άζιηα 

«θάκπξηθα» κε ηηο αλψλπκεο θαηαγγειίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

«ηξνκνθξαηηθά», δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ κεζαίσλα. Οη δηαξθείο 

πξνζηξηβέο κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο, πνπ μεζπνχλ πάλσ καο ηελ νξγή 

ηνπο γηα ηα ζθιεξά κέηξα θαη ηηο δηαξθψο αιιεινζπγθξνπφκελεο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, επηδεηλψλνπλ ην εξγαζηαθφ καο 

θιίκα.  

Θαη θνληά ζε απηά, ε ζπλερηδφκελε δπζθεκηζηηθή εθζηξαηεία 

ελαληίνλ καο, πνπ καο εκθαλίδεη «απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο» ηεο θξίζεο, 

γηα λα θαιύπηνπλ θάησ από απηό ην άιινζη θάπνηνη πνιηηηθνί ηηο 

αλεμηιέσηεο επζύλεο ηνπο γηα ηελ θαηάληηα ηεο ρώξαο, καο αδηθεί 

θαηάθσξα ζαλ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, θαη πξνζβάιιεη ηελ αηνκηθή θαη 

νηθνγελεηαθή καο αμηνπξέπεηα. 
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Ζ ΓΑΘΔ, απηά ηα ρξόληα ηεο δνθηκαζίαο, έδσζε 

δείγκαηα γξαθήο. 

Απνδείμακε ζηελ πξάμε φηη πξνηεξαηφηεηά καο είλαη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ θιάδνπ.  

Ξξώηα νη ζπλάδειθνη θαη κεηά όια ηα άιια. 

Γελ θάλακε θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ.  

Γελ ππνθχςακε ζηνλ πεηξαζκφ ηεο «ζπλδηαρείξηζεο κε 

αληαιιάγκαηα». Αθήζακε γηα άιινπο απηφ ην «πξνλφκην».  

Αληίζεηα.  

Γερζήθακε, ράξηλ ηεο ελφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε έλα 

αλαινγηθφ-αληηπξνζσπεπηηθφ δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν.  

Ξξσηνζηαηήζακε ζηνπο αγψλεο θαη ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

Θξαηήζακε ηελ «ππεξβάιινπζα κείσζε»  

Δίκαζηε πάληα ζηελ «φρζε» ησλ δηθαίσλ ησλ ζπλαδέιθσλ, θαη φρη 

ζηελ φρζε ησλ «ζθνπηκνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ». 

 

Γπζηπρώο, είκαζηε κόλνη καο ζε απηήλ ηελ πνξεία. 
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ΩΟΑ ΔΘΛΖΠ ΓΗΑ ΝΙΝΠ 

Απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα απηά νθείινπκε λα αληηπαξαζέζνπκε ηα 

δηθά καο νξάκαηα, ηηο δηθέο καο αμίεο, ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο θαη λα 

αγσληζηνχκε ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ή εθπηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ καο σο εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα.  

Απέλαληη ζηελ θπβεξλεηηθή αδπλακία παξέκβαζεο γηα ηελ 

αλαζηξνθή ηεο θξίζεο, ηελ αδπλακία ηεο λα δψζεη ψζεζε ζηε αλάπηπμε 

θαη λα βάιεη θξέλν ζηε θησρνπνίεζε ησλ Διιήλσλ εκείο νθείινπκε σο 

εξγαδφκελνη θαη σο ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα αληηηαρζνχκε ελεξγά θαη 

ζζελαξά πξνβάιινληαο ηε ινγηθή ηεο ππεύζπλεο πξόηαζεο, ηνπ 

επηρεηξήκαηνο θαη ηεο νξγαλσκέλεο δξάζεο. 

Οθείινπκε λα ζπκκεηέρνπκε θαη κείο ζηνλ αγψλα γηα άκεζε αιιαγή 

πνιηηηθήο κε ηηο ζέζεηο καο θαη ηελ δπλακηθή καο παξνπζία, κε ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο - πνιηηηθέο καο επηινγέο, γηαηί είλαη πνιηηηθή επηινγή ε 

επηινγή ησλ νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ θαη είλαη πνιηηηθή επηινγή ε 

επηινγή ελόο θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο σο κνρινύ αλάπηπμεο. 

Πξέπεη λα βγνχκε απφ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο απζηεξήο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη λα ζηξέςνπκε ηελ ελέξγεηα καο πξνο ηελ 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, κε αλαζρεδηαζκό ηνπ παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ 

ηεο ρώξαο, ηελ επελδπηηθή ελζάξξπλζε, ηελ δηαξζξσηηθή ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. 
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Λα γίλεη θαηαλνεηό φηη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα καο βγάινπλ απφ 

ηελ θξίζε είκαζηε εκείο νη ίδηνη θαη θαλέλαο δαλεηζηήο θαη θακηά 

ππνηηζέκελε βνήζεηα δελ ζα θέξεη άζπξε κέξα ζηελ νηθνλνκία καο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζε καο. 

 

Γ. ΘΙΑΓΗΘΔ ΓΗΔΘΓΗΘΖΔΗ 

1.ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΑΙΙΖΙΩΛ 

 Λα ζεζπηζηεί εηδηθφ θιαδηθφ κηζζνιφγην ησλ νηθνλνκηθψλ ππαιιήισλ 

φπσο ηζρχεη ζε φιε ηελ Δπξψπε, γηαηί κπνξεί «φια ηα ζηνκάρηα λα είλαη 

ίδηα», φπσο ιέλε νη άιιεο παξαηάμεηο, αιιά νη επζχλεο θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ δηθνχ καο θιάδνπ είλαη απμεκέλεο.  

 

ΕΖΡΑΚΔ ΗΠΖ ΑΚΝΗΒΖ ΓΗΑ ΗΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

ΓΔΛ ΘΑ ΓΔΣΘΝΚΔ ΝΡΔ ΔΛΑ ΔΟΩ ΚΔΗΩΠΖ ΠΡΗΠ ΑΞΝΓΝΣΔΠ 

ΚΑΠ. 

 

Λα αξζεί ε αδηθία θαη λα πξνρσξήζεη ΑΚΔΠΑ ε κηζζνινγηθή 

εμνκνίσζε ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηεο 1Θ. 
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2.ΑΜΗΝΘΟΑΡΗΑ-ΓΗΘΑΗΝΠΛΖ ΓΗΑ ΝΙΝΠ 

 Λα ζηακαηήζνπλ νη αλαμηνθξαηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηκεκαηαξρψλ θαη 

πξντζηακέλσλ βάζεη ηνπ πεξηβφεηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Λ.4002/2011. Οη 

δηεπζπληέο λα ηνπνζεηνχληαη κε αδηάβιεην δηαγσληζκφ πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αμηνθξαηία. 

 Λα ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4093/12 πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζέζε ζε απηνδίθαηε αξγία ησλ ππαιιήισλ κε κφλε ηελ παξαπνκπή ζην 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηφζν νη 

ππάιιεινη, φζν θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, απφ ηελ 

άζθεζε δηψμεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηνλ εθθνβηζκφ ησλ ππαιιήισλ, ηελ 

απνθπγή ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ πξνζηίκσλ. 

  Θέζπηζε σο ειάρηζηεο πξνυπφζεζεο γηα ηελ απηνδίθαηε ζέζε ηνπ 

ππαιιήινπ ζε αξγία ε έθδνζε ηνπιάρηζηνλ θαηαδηθαζηηθήο 

πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο γηα πάξα πνιχ ζνβαξά (θαη 

θαηαγεγξακκέλα) παξαπηψκαηα 

 

3.ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 Λα ζηακαηήζνπλ νη ρσξίο ζπλνρή θαη ζρέδην ζπγρσλεχζεηο 

ππεξεζηψλ κε ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο θαη ηελ κεραλνξγάλσζε, πνπ 

απμάλνπλ ηε γξαθεηνθξαηία θαη δεκηνπξγνχλ ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο 
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(μεζπηηψλνληαο αλζξψπνπο), αιιά θαη θιείλνληαο Γ.Ο.Τ. ζε λεζηά κε 

κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη πςειφ θνξνινγηθφ ελδηαθέξνλ.  

 Οη δξακαηηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ θχκαηνο ζπληαμηνδνηήζεσλ, πξέπεη λα θαιπθζνχλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ νη ππεξεζίεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο. Οη 

εθνξηαθνί θαηαβάιινπλ θαζεκεξηλά ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ αιιά έρνπλ θηάζεη πηα ζηα φξηά ηνπο. 

Εεηάκε ηελ ΑΚΔΠΖ θάιπςε ησλ θελώλ ζέζεσλ κε λέεο 

πξνζιήςεηο κέζσ ΑΠΔΞ. 

 Λα εμεηαζηεί απφ ηελ αξρή ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ επηιέγνληαη 

νη πξνο έιεγρν ππνζέζεηο φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

«ρξεψλνληαη» αλά ειεγθηή. Λα ζηακαηήζεη ην θαηλφκελν ηεο επηινγήο 

ππνζέζεσλ κε θξηηήξην κφλν ηελ παξαγξαθή ηνπο αληί ηεο 

εηζπξαμηκφηεηάο ηνπο θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη ππνζέζεηο αλά ειεγθηή ζε 

φγθν θαη αξηζκφ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζή ηνπο θαη ε 

νινθιήξσζή ηνπο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ.  

 ΛΑ ΚΖΛ ΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ ΤΠΟΦΖ ΟΗ ΑΛΧΛΤΚΔ ΘΑΣΑΓΓΔΙΗΔ  

Λα δνζεί ιχζε ζηελ θάκπξηθα ησλ αλψλπκσλ θαηαγγειηψλ πνπ έρεη 

ζηεζεί εηο βάξνο ηνπ θιάδνπ, ππφ ηελ απεηιή κάιηζηα ηεο απηνδίθαηεο 
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αξγίαο. Ζ ζηνρνπνίεζε ησλ εθνξηαθψλ έρεη ιάβεη πιένλ αλεμέιεγθηεο 

δηαζηάζεηο θαη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη αλεθηφ.  

 Σα θελά ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απηήλ ηε ζηηγκή είλαη ηξαγηθά. 

ΑΚΔΖ ζηειέρσζε ηεο «Τπεξεζίαο Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ)» . γηα ηελ δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πνπ ζα 

ρηππήζνπλ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ θαη θπξίσο ηελ θνξναπνθπγή θαη 

ηελ θνξνδηαθπγή. 

 ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, νη εθνξηαθνί 

ππάιιεινη ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλά πξφζβαζε ζηελ γλψζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε. Ζ πνιπλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ακθηζεκία θαη ηελ 

δπζθνιία εξκελείαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο δπζρεξαίλεη ην 

θαζεκεξηλφ καο έξγν. 

Εεηάκε: 

α) ηελ άκεζε επαλαζχζηαζε ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο., σο ηελ πιένλ εμεηδηθεπκέλε 

ζρνιή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

β) ηελ δηεμαγσγή επηθαηξνπνηεκέλσλ ζεκηλαξίσλ κε πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα (casestudies) θαη ηερληθέο ειέγρνπ. 

γ) ηελ άκεζε ζχλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ ηεο 

ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ (NOMOS) ζηνπο αηνκηθνχο Ζ/Τ φισλ ησλ ππαιιήισλ.  
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4.ΝΟΓΑΛΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 

 Λα επαλεμεηαζηεί ε ηξηρνηφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δζφδσλ, Θηεκαηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΓΟΔ 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ θιάδνπ, θαη λα 

ραξαθηεξίδνληαη φινη νη ζπλάδειθνη Διεγθηέο γηα λα απνθεπρζνχλ 

αληζφηεηεο. 

 Έληαμε ηνπ ΓΟΔ ζηελ ΓΓΓΔ, ελίζρπζή ηνπ κε πξνζσπηθφ θαη 

επαλαθνξά ηνπ ζην πξνεγνχκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε 

δηαθξηηνχο ξφινπο ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν φζν θαη ηηο 

ππνζέζεηο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο ή δηαθζνξάο. 

 Λα δηαζθαιηζηεί ε απηνηέιεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηε 

δηθή ηνπ ζηειέρσζε. Λα απαγθηζηξσζνχκε απφ ηελ παγίδα ησλ 

«θξαηηθψλ ππαιιήισλ» θαη λα αλακνξθσζεί ν νξγαληζκφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ (Π.Γ. 111/2014) σο πξνο ηελ ΣΔ θαη ΓΔ θαηεγνξία. 

 

5.ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

 Λα πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε κε αληηθεηκεληθά θαη δηάθαλα θξηηήξηα, 

ρσξίο φκσο ηελ απζαηξεζία ησλ πνζνζηψζεσλ. Γη’ απηφ θαη  

ζπληαρζήθακε κε ηε ζέζε ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ζηεξίμακε ηελ πξνθήξπμε 

απεξγίαο-απνρήο απφ θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  
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6.ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ 

 Λα εμνξζνινγηζηεί ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε βάζε απιά θαη 

δηάθαλα θξηηήξηα, ρσξίο θνξνεπηδξνκέο, φπσο ν ΔΛΦΗΑ πνπ πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί. 

 Λα ελζαξξπλζεί ε εκπέδσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο 

πνιίηεο, πνπ είλαη ε κφλε καθξνπξφζεζκα κφληκε θαη πγηήο ιχζε ζην 

ζέκα ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 Λα εμεγεζεί επηηέινπο πφζν έρεη ζηνηρίζεη ζηνλ Διιεληθφ ιαφ ην 

TAXIS, ρσξίο λα νινθιεξψλεηαη πνηέ ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

7.ΡΔΑΓ 

 Απνζνβήζακε ηα ρεηξφηεξα φζνλ αθνξά ηελ β’ επηθνπξηθή ζχληαμή 

καο θαη θαηαθέξακε λα δψζνπκε κηα αλάζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 Γελ απεκπνινχκε ηελ ζπλδηθαιηζηηθή δηεθδίθεζε φισλ ησλ 

νθεηινκέλσλ.  
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Γ. ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΔ-ΓΟΤ 

1.ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΚΖΚΑΡΩΛ 

 Δμέηαζε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο ΠΟΔ-Γ.Ο.Τ., 

θαζνξηζκφο θαλφλσλ θαη επίβιεςε-έιεγρνο ηήξεζεο απηψλ απφ 

αξκφδην φξγαλν. 

 Γηαρσξηζκφο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, παξαθνινχζεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ άπηνληαη «εκπνξηθήο» 

δξαζηεξηφηεηαο (Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε) απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

ηεο ΠΟΔ Γ.Ο.Τ. 

 Γεκηνπξγία κφληκεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ λα επεμεξγάδεηαη 

θαη λα δηακνξθψλεη ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηα θνξνινγηθά ζέκαηα ζε 

ζπλεξγαζία κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θνξνηερληθνχ ρψξνπ. 

 

2.ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΔΑ - ΞΝΗΘ 

 Άκεζε εμεχξεζε ιχζεο, ηερλνθξαηηθά ειεγκέλε, βαζηζκέλε ζηελ 

εκπεηξία πνπ ππάξρεη θαη πινπνίεζε ηεο απφ ηελ λέα δηνίθεζε ηεο ΠΟΔ 

Γ.Ο.Τ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ γηα λα κελ 

απαμησζεί έηη πεξαηηέξσ θάηη πνπ απνηειεί πεξηνπζία φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. 
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Κ Δ  Ο Δ Α Ι Η Π Κ Ν  Θ Α Η  

 Δ  Α Η Π Θ Ζ Π Η Α  

 Γ Η Ξ Ι Α  Π Ρ Ν Λ  Π  Λ Α Γ Δ Ι Φ Ν  

 

 

 

Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 

   Ζ Ξξόεδξνο           Ν Γελ. Γξακκαηέαο 

θαληή Δηξήλε         Γεξνληθνιάνπ Γηώξγνο 

 

Γηα ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή  

Ρδηαζηνύδεο Ξαζράιεο 

 


