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Αθήνα, 03 Μαΐου 2017 

 
Ανακοίνωση Νο 1 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
  Με τη σύγκλιση των συμβούλων των συνδυασμών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΔΕΚΣ» 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 03/05/2017  η συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
ως ακολούθως: 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    : Γοζαδίνος Γιάννης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Αντωνόπουλος Νίκος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   : Κλητοράκη – Πούλια Ελένη 
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καλογρίδης Γιώργος 
ΤΑΜΙΑΣ    : Καλλέργης Δημήτρης 
ΜΕΛΟΣ    : Ζέρβας Άγγελος 

«    : Αβαγιανός Θανάσης 
«    : Χαϊδούτης Στέλιος 

 
Οι σύμβουλοι: Ευσταθίου Κώστας, Δεληπέτρος Δημήτριος και  Πετρόπουλος Ίκαρος παραμένουν  
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το σχηματισμό του Προεδρείου του Συλλόγου 
μας, ήταν η επιδίωξή μας να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λόγω της κοινής αντίληψης 
των δύο παρατάξεων στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων των συναδέλφων και η 
αξιοποίηση των ήδη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του προεδρείου για την εύρυθμη λειτουργία 
του Σ.Σ.Τ.Ε. 
 Εκτός όλων των παραπάνω δε θα μπορούσε να μη ληφθεί υπόψη η επιθυμία των συναδέλφων 
που εκφράστηκε με την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου μας στις 22/3/2017 
ενισχύοντας εκλογικά τις δύο συγκεκριμένες παρατάξεις υιοθετώντας την πολιτική και πρακτική 
τους για την προηγούμενη δύσκολη διετία που διανύσαμε. Αντίθετα αποδοκίμασε τις παρατάξεις 
που με την πολιτική τους όχι μόνον δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στην επίλυση των 
θεμάτων που απασχολούσαν τους συνταξιούχους αλλά προσπάθησαν να υπονομεύσουν κάθε 
προσπάθεια του Προεδρείου για την  εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων… 

Το Προεδρείο των 8 (οκτώ) Συμβούλων σχηματίστηκε κατά τα πρότυπα της προηγούμενης διετίας 
και συγκέντρωσε αθροιστικά το 62,40% της εκλογικής δύναμης των συναδέλφων συνταξιούχων. 

Μεταξύ των δύο παρατάξεων που συγκρότησαν το Προεδρείο του Συλλόγου συμφωνήθηκαν τα 
παρακάτω: 



Με την παρέλευση του πρώτου χρόνου και μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Απολογιστικής 
Συνέλευσης θα υπάρξει εναλλαγή των θέσεων ευθύνης του Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και 
Ταμία. Δηλαδή την ευθύνη της θέσης του Γεν. Γραμματέα για τον επόμενο χρόνο αναλαμβάνει η 
παράταξη της ΔΕΚΣ και τη θέση του Αντιπροέδρου και Ταμία αναλαμβάνει αντίστοιχα η 
παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας. 

Οι συμμετέχοντες στο Προεδρείο από τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα 
θα παρίστανται σε όλες τις απαραίτητες συναντήσεις του Συλλόγου μας. 

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στο Συμβούλιο Ασφάλισης (τακτικό και αναπληρωματικό 
μέλος)  παραμένουν οι ίδιοι (Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη – Πούλια Ελένη). 

 
Την Τετάρτη 10/5/2017 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. με θέμα «τον προγραμματισμό δράσης του 

Συλλόγου μας για την επόμενη διετία 2017-2019». Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για 
ενημέρωσή σας.  
  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


