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Βαρέα a Συλλογική σύµβαση εργασίας
ro Εξοπλισµό προστασίας
&
ανθυγιεινά s
a
Κατάργηση των
r Ενιαία ειδικότητα

s|
Μηχανάκι
 εταιρείας
to

φορητών τερµατικών
καταγραφής, επιτήρησης,
αξιολόγησης και ελέγχου
(PDA, blackberry κλπ)

Το Σάββατο 28 Νοέµβρη, θα είναι ένα διαφορετικό Σάββατο. Όλοι εµείς που εργαζόµαστε µε µηχανάκι,
θα κατέβουµε για άλλη µια φορά στο δρόµο. Σε µια εποχή που η ηττοπάθεια, η µοιρολατρεία και η
οικονοµική κρίση εκβιάζουν το σύνολο της κοινωνίας, εµείς, µε ενωµένες τις δυνάµεις µας, δε σκύβουµε το
κεφάλι µας, δεν κατεβάζουµε το βλέµµα µας, αλλά κοιτάζουµε ψηλά.

Σάββατο 28 Νοέµβρη 12:00

öù þ ù úù û ï ó ë
Πεδίο Άρεως, Πλ. Αιγύπτου.
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Η µοτοπορεία θα
καταλήξει στο ΕΜΠ και θα
ακολουθήσει ενηµέρωση
και ανοιχτή συνέλευση για
τις διεκδικήσεις και την
συνέχιση του αγώνα µας.

Αναγνώριση-Κατοχύρωση ενιαίας ειδικότητας
«Οδηγός ∆ικύκλου-Μεταφορέας»
Τα τελευταία 30 χρόνια παρόλο που αναπτύσσονται κλάδοι οι
οποίοι στηρίζονται αποκλειστικά στην δυνατότητα των εταιριών να παρέχουν υπηρεσίες γρήγορα και χωρίς οι πελάτες τους
να χρειάζεται να κάνουν κάτι περισσότερο από ένα τηλεφώνηµα,
οι εργαζόµενοι που παράγουν αυτό το αποτέλεσµα παραµένουµε ανειδίκευτοÈÄÓÏÍ¿tÄ½ÑÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¼Ö¬ËËÇËÍÈ ÊÍ¿ÏÈÄÏ ÌÑÄË¼ÁÄÏÖ ÄÈÐÏ¬ÊÑÍÏÄÔÊÀÈÊËÇÑ»ÏÄÔºÕÍÖtÄÀÌÍtÍÈ½ÑÖÀÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ¬ÊÀÈÐÖÌÃÄ½tÀÐÑÄÐÄ½ËÀÑÀÄ¼ÄÃÀÑÓÌÄÏÆÀÐÈÀÊÎÌÐÖÌÒÇÊÎÌ ÁÀÒt½ÔÃÖÐÊÍË¼ÀÔÊÀÈ

Ένσηµα Βαρέα Ανθυγιεινά
Όσοι, βάσει του Κανονισµού, υπάγονται στα BAE έχουν δικαίωµα
πρόωρης πλήρους συνταξιοδότησης, από το 60ο και 55ο έτος της
ηλικίας (άντρες-γυναίκες αντίστοιχα) εφόσον πραγµατοποιήσουν
τουλάχιστον 4.500 ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση µε 3.600 ηµέρες εργασίας στα ΒΑΕ από τις οποίες οι 1.000 ηµέρες εργασίας στα
τελευταία 13 έτη ασφάλισης πριν από τη αίτηση για συνταξιοδότηση.
Επίσης, στο 55ο έτος (άντρες-γυναίκες) µε
πλήρη σύνταξη και στο 53ο µε µειωµένη, εφόσον έχουν 10.500 ηµέρες εργασίας εκ των
οποίων 7.500 στα ΒΑΕ.
Για την εξισορρόπηση της οικονοµικής επιβάρυνσης του ΙΚΑ και των επικουρικών ταµείων από την πρόωρη αυτή συνταξιοδότηση έχει
επιβληθεί πρόσθετη εισφορά 3,60% επί των
αποδοχών υπέρ ΙΚΑ και 2% υπέρ των επικουρικών ταµείων, δηλαδή συνολικά 5,60% από
τις οποίες 3,45 ποσοστιαίες µονάδες βαρύνουν τους ασφαλισµένους και οι υπόλοιπες
2,15 τους εργοδότες.
Από το 1989 και µέχρι σήµερα ακολουθείται η
τακτική της µη κρίσης για ένταξη άλλων οµάδων εργαζοµένων στα ΒΑΕ.
Με σαφώς παραπλανητική διάθεση η επιτροπή
Μπεχράκη (που παρότι δεν υφίσταται πλέον έχει
ήδη λειτουργήσει ως λαγός στις αντεργατικές
πολιτικές που έρχονται) στο πόρισµα της
ανέφερε πως “µόνο πολύ µικρός αριθµός
αιτηµάτων κατετέθη άµεσα στο Υπουργείο.
Η ύπαρξη του µεγαλύτερου µέρους των
αιτηµάτων, γνωστοποιήθηκε στην επιτροπή
από τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, µόνο µε µορφή
καταλόγου – χωρίς κανένα συνοδευτικό
έγγραφο διατύπωσης του αιτήµατος – και
εποµένως δεν ήταν δυνατό να κριθεί”.
Η παραπάνω δήλωση είναι απόλυτα ψευδής. Εµείς ως Συνέλευση Βάσης Εργαζόµενων Οδηγών ∆ικύκλου καταθέσαµε αναλυτικό
υπόµνηµα στο υπουργείο εργασίας αλλά και στη ΓΣΕΕ την άνοιξη
του 2008. Επίσης ήταν το κεντρικό αίτηµα της απεργίας και της µοτοπορείας µας στο υπουργείο εργασίας στις 13 Μαρτίου του 2008
και στη συνάντηση της επιτροπής του σωµατείου µας µε τον γενικό
γραµµατέα του υπουργείου.
Ούτως ή άλλως η επιτροπή Μπεχράκη είχε αναλάβει
να µειώσει και όχι να αυξήσει τα επαγγέλµατα που
υπάγονται στα ΒΑΕ. Η ένταξη νέων επαγγελµάτων
έχει να συζητηθεί από το 1989 και ουδέποτε έχει συ-
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ÄÈÊÈÌÃÖÌ½ÑÇÑÀÔ ÀÌÑÈÉÍÍÑ»ÑÓÌÊÑË ÍÖÐÖÌÀÌÑ¬tÄ Ότι
και να µεταφέρουµε πίτσες, δέµατα, βιβλία, φακέλους, λουλούδια, χρήµατα, σουβλάκια, εργαλεία κτλ. η εργασιακή µας ιδιότητα παραµένει πάνω στο µηχανάκι και στους δρόµους. Αυτό για
µας που κάνουµε αυτό το επάγγελµα είναι σαφές, αντίθετα µε το
ισχύον εργασιακό νοµοθετικό πλαίσιο που είναι ασαφές. ·ÐÓÔ
ÌÀÀÍÑÄËÄ¼ÀÆÊ½ÐtÈÀÏÓÑÍÑÖ¼ÀÑÍ½ÑÈºÌÀÄ¬ÆÆÄËtÀ
ÍÖÀÐÊÄ¼ÑÀÈÀ½ÐÕÄÃ½ÌÄÏÆÀ×½tÄÌÍÖÔÃÄÌºÕÄÈ
Ñ¼ÑËÍ ÐÖÆÊÄÊÏÈtºÌÄÔÀÏtÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈtÄÐÀÅ»ÌÄÈÀÃÈÀ-

σταθεί επιτροπή για να µελετήσει το θέµα ή να της υποβληθούν τα
αντίστοιχα υποµνήµατα από τα ενδιαφερόµενα σωµατεία.
Πέρα από τη διαβούλευση µε τους ίδιους τους εργαζόµενους στους
χώρους δουλειάς, ένα ακόµη στοιχείο που θα ενίσχυε την ισχύ
οποιουδήποτε πορίσµατος θα ήταν η ύπαρξη επιδηµιολογικών
δεδοµένων σχετικά µε τις επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην
υγεία των εργαζοµένων που
ζητούν να ενταχθούν στα ΒΑΕ.
Είναι γεγονός ότι η επιδερµική
εφαρµογή του θεσµού του
Ιατρού Εργασίας, του Τεχνικού
Ασφαλείας και των όρων
Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων δεν έχει επιτρέψει
την αυστηρή επιδηµιολογική
παρατήρηση των 700.000
περίπου εργαζόµενων που ήδη
υπάγονται και του άγνωστου
αριθµού που αιτείται την
υπαγωγή στα ΒΑΕ. Επί της
ουσίας, η επαγγελµατική
νοσηρότητα δεν είναι
καταγεγραµµένη, όχι µόνο για
τους επαγγελµατίες οδηγούς
δικύκλου αλλά για το σύνολο
των επαγγελµάτων ανεξάρτητα
από το αν υπάγονται στα ΒΑΕ
ή όχι.
Εµείς θεωρούµε πως:
iÀ½ÑÇÐÑÈÆt»ÍÖÄ¼tÀÐÑÄ
À½ ÑÍÖÔ ÏÎÑÍÖÔ ÐÑÀ
ÄÏÆÀÑÈÊ¬ÀÑÖÕ»tÀÑÀ (παρότι
πολλά καταγράφονται ως
τροχαία για να διευκολύνονται
οι εργοδότες ενώ τα ατυχήµατα
των ανασφάλιστων δεν
καταγράφονται ως εργατικά)
iÀ½ÑÇÐÑÈÆt»ÍÖÄ¼tÀÐÑÄÄÊÑÄÒÄÈtºÌÍÈÐÑÇÌÀÑtÍÐÅÀÈÏÈÊ»
Ï¿ÀÌÐÇ ÐÄÖÂÇËºÔÐÑ¬ÒtÄÔÒÍÏ¿ÁÍÖ ÐÄÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÕÀtÇËºÔ
ÇÖÂÇËºÔÒÄÏtÍÊÏÀÐ¼ÀÔ ÐÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÊÏÀÃÀÐtÍ¿Ô(για να
αναφέρουµε µόνο µερικά από τα προβλήµατα) δεν έχουµε άλλη
επιλογή πέρα από τη συνεχή ανάλυση του επαγγέλµατος και το
συλλογικό αγώνα µέχρι τη πλήρη δικαίωση.
Καλούµε όλους τους συνάδελφους να οργανωθούν στο σωµατείο,
να στηρίξουν το συνδικαλισµό βάσης και τις αµεσοδηµοκρατικές
διαδικασίες. Με ενότητα, συµµετοχή, αλληλεγγύη και προσήλωση
στους στόχους η προοπτική µας είναι η δικαίωση και η νίκη.

ÑÖÓtºÌÀÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ¬ÊÀÈÐÖÌÒ»ÊÄÔ
Το σωµατείο ‘Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών ∆ικύκλου’
εδώ και αρκετό καιρό είναι στην διαδικασία να ετοιµάσει την περιγραφή του επαγγέλµατος, την οποία στη συνέχεια θα καταθέσει διεκδικώντας την αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλµατος µας µε τίτλο Οδηγός ∆ικύκλου-Μεταφορέας. Θεωρούµε
απαραίτητη και εφικτή τη δηµιουργία ενιαίας επαγγελµατικής ειδικότητας που να συµπεριλαµβάνει όλο το φάσµα των εργαζοµένων πάνω στο µηχανάκι (όπως και οι επαγγελµατίες οδηγοί, που
προσδιορίζονται ως οδηγοί και όχι ως π.χ. διανοµείς ή εξωτερικοί υπάλληλοι). ÖÑ½ÒÀtÀÔºÃÈÌÄÑÇÌÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÊÀÑÀÒºÐÍÖtÄtÈÀÐÖËËÍÆÈÊ»Ð¿tÁÀÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÖÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÄ½ËÍÖÔtÀÔÊÀÈÌÀtÀÔÊÀÑÍÕÖÏÎÌÄÈÑÇÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÁÄËÑÈÓtºÌÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Επίσης σε σχέση µε
την διεκδίκηση µας για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά θα µπο-

ρούσαµε να το κερδίσουµε για όλους τους οδηγούς δικύκλου και
όχι αποσπασµατικά κάποιος κλάδος π.χ. courier ή delivery.
Όσο και να µας θεωρούν εργοδότες και κράτος αόρατους, εµείς
ξέρουµε ότι υπάρχουµε. Καιρός λοιπόν να αγωνιστούµε ώστε να
αναγνωρίσουν και να κατοχυρώσουν σε κάθε επίπεδο την επαγγελµατική µας υπόσταση. Είναι θέµα που µας αφορά όλους, είτε
είµαστε χρόνια στο επάγγελµα είτε είναι κάποιες συνθήκες που
µας οδηγούν σ’ αυτό περιστασιακά. Σηµαντικό είναι να έχουµε αυτά που µας αναλογούν σαν οδηγοί δικύκλου, ανεξάρτητα
για πόσο διάστηµα θα κάνουµε αυτή την δουλειά.¸ËÍÈÄ¼tÀÐÑÄ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÈÆÈÀÌÀÊÄÏÃ¼ÐÍÖtÄÀÖÑ½ÌÑÍÌÀÆÎÌÀ

Κατάργηση των φορητών
τερµατικών (PDA, Blackberry κλπ)
ÖÌ¬ÃÄËÅÍÈ,
όλοι όσοι δουλεύουµε στο δρόµο γνωρίζουµε πως η αγορά
εργασίας έχει απορυθµιστεί πλήρως. Πέρα από τα προβλήµατα που έχουµε από καιρό αναδείξει (έλλειψη ενιαίας ειδικότητας για όλους τους οδηγούς δικύκλου, ανασφάλιστη
εργασία, βαρέα ανθυγιεινά, εξοπλισµό προστασίας, δίκυκλο
των εταιρειών…) η πραγµατικότητα µας επιβάλλει να αναδείξουµε ένα ακόµη σηµαντικό ζήτηµα που από καιρό έχει
επιβληθεί παράνοµα και καταχρηστικά από τις ταχυµεταφορικές εταιρείες.
®ÈÄÏÆÍÃ½ÑÄÔ ÕÓÏ¼ÔÌÀË¬ÁÍÖÌÖ½ÂÇÑÈÔÒºÐÄÈÔÑÓÌ
ÄÏÆÀ×ÍtºÌÓÌÄºÁÀËÀÌÑÇÕÏ»ÐÇQEB
QEB
EB
EB
B
B tÈÀÔÍËÖÐÖ
tÈÀÔÍËÖÐÖÐÊÄÖ»ÔÍÖÄÈÑÇÏÄ¼ ÄËºÆÕÄÈ ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÍÌÄÏÆÀ×½tÄÌÍÊÀÈÄÌÑÀÑÈÊÍÍÈÄ¼ÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε πως πολλοί συνάδελφοι σε διάφορες εταιρείες έχουν αρνηθεί να το χρησιµοποιήσουν και
πως ήδη έχουµε κάνει αγωγή στον πράκτορα της acs στον
Πειραιά επειδή απέλυσε συνάδελφο που αρνήθηκε να χρησιµοποιήσει p.d.a. και πλέον περιµένουµε τη δίκη όπου θα
αναπτύξουµε το σύνολο των επιχειρηµάτων µας σε εργασιακό, συνδικαλιστικό, πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.
Επισηµαίνουµε πως:
Για µας η χρήση του p.d.a αλλά και του κινητού τηλεφώνου
δεν είναι περιστασιακή αλλά συνεχής για οχτώ ώρες κάθε
µέρα οπότε κανείς δεν µπορεί να µας εγγυηθεί τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην υγεία µας. (Και τα φύλλα αµιάντου κυκλοφορούσαν για χρόνια στο εµπόριο, µέχρι που
αποδείχτηκαν καρκινογόνα).
Παραβιάζονται τα ατοµικά και τα συνταγµατικά µας δικαιώµατα εφόσον µας επιτηρούν µας ελέγχουν και µας αξιολογούν σε κάθε µας βήµα. Επίσης κανείς δε γνωρίζει ούτε µπορεί να διασφαλίσει που αποθηκεύονται και ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα των εργαζοµένων αλλά και
των πελατών.
Όλοι όσοι δουλεύουµε µε µηχανάκι γνωρίζουµε πόσο εντατικοποιηµένη είναι η εργασία µας. Καλούµαστε να είµαστε
γρήγοροι, αποδοτικοί, ευγενείς, να δουλεύουµε κάτω από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, να είµαστε ευέλικτοι σε
συνθήκες µόνιµου µποτιλιαρίσµατος.
Οι εταιρείες όµως πάντα ζητούν κι άλλα. Έχουν βρει τη κότα
µε τα χρυσά αυγά που παράγει τα απίστευτα κέρδη και εφόσον αποδεδειγµένα µας θεωρούν αναλώσιµους επιδιώκουν

να εντατικοποιήσουν την εργασίας µας µέχρις εξαντλήσεως. Το γεγονός πως είµαστε πρώτοι σε εργατικά ατυχήµατα
τους αφήνει παγερά αδιάφορους.
Είναι πράγµατι εξοργιστικό, εταιρείες που πουλάνε αέρα κοπανιστό (παροχή υπηρεσιών) να πλασάρονται ως οικονοµικοί παράγοντες πρώτου µεγέθους.
Χωρίς εµάς είναι ένα τεράστιο τίποτα κι εµείς είµαστε αυτοί
που θα ορίσουµε το πλαίσιο της εργασίας µας.
Το ρυθµό της δουλειάς θα τον καθορίσουµε εµείς κι όχι
οι ψηφιακές συσκευές τύπου p.d.a. Εµείς θα ορίσουµε την
ταχύτητα, τις παραλαβές και τις παραδόσεις ανά ώρα και
κάθε παράµετρο της εργασίας µας, µε βάση τις αντικειµενικές συνθήκες που ανά πάσα στιγµή επικρατούν στην πόλη
και όχι οι server, τα software των εταιρειών και τεχνοκράτες
που δεν έχουν ανέβει ποτέ σε µηχανάκι. Εάν πιστεύουν πως
η τεχνολογία είναι η λύση, ας προσλάβουν ροµπότ που θα
µπορούν να ανταποκριθούν στους ψηφιακούς ρυθµούς της
υψηλής τεχνολογίας.
Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να παραµείνουµε άνθρωποι.
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Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας
ÖÌ¬ÃÄËÅÍÈÈÐÐÄÔ
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ποια είναι η εργασιακή µας πραγµατικότητα. Ότι για κάθε νέα µισθωτή σχέση οι όροι εργασίας ξεκινούν σχεδόν από µηδενική βάση, όπως αναγνώριση προϋπηρεσίας, τα επιδόµατα επικινδυνότητας και ταµειακών λαθών κ.α.. Βάζουµε στις περισσότερες των περιπτώσεων τα δικά µας µηχανάκια στη δουλειά, όπου τα ατελείωτα χιλιόµετρα
και οι µεταφορές, τα καταστρέφουν, αν δοθεί αποζηµίωση φθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο
κανόνας. Επίσης οι εργοδότες παρανοµώντας δεν παρέχουν ούτε τα στοιχειώδη µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) για την υγιεινή και ασφάλεια µας, δηλαδή: κράνος, γάντια, µπουφάν,
αδιάβροχο και µπότες. Το σοβαρότερο αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι το επάγγελµα µας να είναι από τα πρώτα στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ή µη. Επίσης οι αρµοδιότητες οι οποίες δίνονται είναι σε συνάρτηση συνήθως µε το
αντικείµενο της επιχείρησης που εργαζόµαστε, η έλλειψη αναγνώρισης δηµιουργεί τις συνθήκες να θεωρείται ότι διάφορες βοηθητικές εργασίες είναι υποχρέωση του οδηγού δικύκλου να τις εκτελέσει (π.χ. οι διανοµείς όταν δεν έχουν παραδόσεις να καθαρίζουν πατάτες, να ετοιµάζουν κουτιά ή και να
σφουγγαρίζουν).
ÈÀ½ËÍÖÔÑÍÖÔÀÏÀ¬ÌÓË½ÆÍÖÔÄ¼ÌÀÈÐÇtÀÌÑÈÊ½ÌÀ
Ö¬ÏÕÄÈÐÖËËÍÆÈÊ»Ð¿tÁÀÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀ½ËÍÖÔÑÍÖÔ
ÍÃÇÆÍ¿ÔÃÈÊ¿ÊËÍÖtÄÑÀÅÍÏÄ¼Ô Η Σ.Σ.Ε θα µας δώσει καταρχήν τη δυνατότητα να ορίσουµε µε σαφήνεια ποιο είναι
το αντικείµενο της εργασίας µας. ∆εν θα βρισκόµαστε στην
κατάσταση κάθε φορά που αλλάζουµε εταιρεία ή κλάδο να
διαπραγµατευόµαστε την προϋπηρεσία µας ή την υπαλληλική µας ιδιότητα. Αυτό που επίσης θα µας κατοχυρώσει η
Σ.Σ.Ε. είναι το µέσο µε το οποίο εκτελούµε την εργασία µας,
µια και καταντά γελοίο να επιβαρυνόµαστε τα έξοδα συντήρησης και φθορών για τα µηχανάκια-εργαλεία που βάζουµε
στην παραγωγή (έχετε δει ποτέ στη δουλειά γραφίστα να πηγαίνει µε τον υπολογιστή του ή τηλεφωνήτρια µε το προσωπικό της τηλέφωνο;). Τα ατοµικά µέσα προστασίας των οδηγών όπου θα µας εξασφαλίσουν προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες καθώς και µεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση
ατυχήµατος, δεν θα είναι θέµα πως συζήτηση µε τον κάθε εργοδότη, αλλά απαίτηση.
Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό το πόσο σηµαντική είναι η
κατάθεση Σ.Σ.Ε.. Αυτό που πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό
είναι δεν θα βρεθεί κανένας να υπογράψει µια ανάλογη Σ.Σ.Ε.
αν δεν υποχρεωθεί να το κάνει. ¦ÀÌÄ¼ÔÃÄÌÒÀtÀÔÕÀÏ¼ÐÄÈÑ¼ÍÑÀ ½ÓÔÃÄÌÕ¬ÏÈÐÄÍÑºÐÑÇÌÑ¬ÉÇtÀÔ Η κατοχύρωση ενιαίας ειδικότητας και η υπογραφή Σ.Σ.Ε., θα υποχρεώσουν τους εργοδότες να µας δώσουν λίγο µεγαλύτερο
κοµµάτι από την ‘πίτα’ που τόσα χρόνια µόνοι τους τρώνε, γι’
αυτό και θα εξαντλήσουν κάθε τρόπο για να µην τα καταφέρουµε.
Όµως το δίκιο το έχουµε εµείς. Και από τον τρόπο που θα οργανώσουµε τον αγώνα των διεκδικήσεων µας θα κριθεί το
αποτέλεσµα. Το σωµατείο Σ.Β.Ε.Ο∆. κινούµενο µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καλεί στις 28 Νοέµβρη µοτοπορεία και στην συνέχεια ανοικτή συζήτηση στο Ε.Μ.Π., ώστε να συνδιαµορφώσουµε τα αιτήµατα µας.
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