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Ανακοίνωση Νο 1 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

  Με τη σύγκλιση των συμβούλων των συνδυασμών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και 

«ΔΕΚΣ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12/04/2019  η συγκρότηση του  Διοικητικού 

Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Γοζαδίνος Ιωάννης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Κλητοράκη – Πούλια Ελένη 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Αντωνόπουλος Νικόλαος 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αβαγιανός Αθανάσιος 

ΤΑΜΙΑΣ    : Χαϊδούτης Στυλιανός 

ΜΕΛΟΣ    : Πέτρου Παναγιώτης 

«     : Καλλέργης  Δημήτριος 

  

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι συνάδελφοι: Ευσταθίου Κωνσταντίνος, 

Βαξεβανάκη Ιουλία, Πετρόπουλος Ίκαρος και Βαμβακούσης Ιωάννης. 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για το σχηματισμό του Προεδρείου του Συλλόγου 

μας ήταν η επιδίωξή μας να υπάρξει  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα  στη λειτουργία του Σωματείου 

στον τρόπο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι  και η 

αξιοποίηση των ήδη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του Προεδρείου. 

 Ταυτόχρονα σεβόμενοι την επιθυμία των συναδέλφων που εκφράστηκε με την ψήφο τους  

στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου μας στις 28/3/2019 όπου απέδωσε εκλογικά για τις δύο 

συγκεκριμένες παρατάξεις (Δημοκρατική Συνεργασία – ΔΕΚΣ)  τα υψηλά ποσοστά ( 62,20% )  που 

είχαν συγκεντρώσει αθροιστικά και την προηγούμενη διετία, υιοθετώντας την  πολιτική τους και την 

πρακτική τους στη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε. Αντίθετα αποδοκίμασε άλλη μια φορά τις 

παρατάξεις που όχι μόνον δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στην επίλυση των θεμάτων που  
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απασχολούσαν τους συνταξιούχους αλλά προσπάθησαν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια 

του Προεδρείου για την εξεύρεση συγκεκριμένης λύσης. 

 Εκτός όλων των παραπάνω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στους 

εκπροσώπους των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας (Εν Δράσει – Αναγεννητική Πρωτοβουλία) τη 

συγκεκριμένη τακτική που είχαν υιοθετήσει όλη την προηγούμενη διετία παραβιάζοντας κάθε έννοια 

συνδικαλιστικής δεοντολογίας και το καταστατικό του Συλλόγου μας, προσπαθώντας με τρόπο 

αντιδημοκρατικό να επιβάλλουν τις απόψεις τους στην πλειοψηφία του Δ.Σ. 

 Αντίθετα για τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ που δεν συμμετείχε όλα τα τελευταία χρόνια στο Δ.Σ.. 

και δεν θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί παρόμοιες συμπεριφορές ήταν θέμα δικής του επιλογής 

εάν θα συμμετείχε στο Προεδρείο του Συλλόγου μας. Ο συνάδελφος της ΕΣΑΚ-Σ απέρριψε τόσο την 

πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. ,καθότι δεν συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις στη συγκρότηση του 

Προεδρείου, όσο και την πρόταση του επικεφαλής των Εν Δράσει για προγραμματικό Προεδρείο. Η 

πρόταση του επικεντρωνόταν στη συγκρότηση ενός λειτουργικού Προεδρείου και μόνον. 

 Με αφορμή την παραπάνω πρόταση του εκπροσώπου της ΕΣΑΚ-Σ οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι το Προεδρείο που συγκροτήθηκε είναι πράγματι λειτουργικό και 

υπενθυμίζουμε ότι: Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

κατά πλειοψηφία ή ομοφώνως, οπότε ο κάθε εκλεγμένος σύμβουλος θα αποδεικνύει έμπρακτα 

το ενδιαφέρον του για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

 

 
 


