
 
 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4                                                                                            ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/5/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  
 

Επειδή για πρώτη φορά μετά από εκλογές υπήρξε μια δυστοκία σε σχέση με την συγκρότηση σε 

σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο προκειμένου 

να καταλήξουμε σε ένα όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικό σχήμα, θεωρούμε χρήσιμο να γίνουν 

γνωστές στους συναδέλφους όλες οι προσπάθειες που επιχειρήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση 

καθώς και οι διαδικασίες μέχρι την τελική του κατάληξη.  

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 18/4/2016 

1. Πρόταση Παράταξης «Πρώτα οι Συνάδελφοι»: 

Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος και Γεν.Γραμματέας στην πλειοψηφούσα παράταξη, Β’ Αντιπρόεδρος και 

Ταμίας στις λοιπές παρατάξεις.  

Απορρίφθηκε από τις λοιπές παρατάξεις και το ανεξάρτητο μέλος  Κ. Κατωτριώτου-Μίξιου. 

2. Πρόταση Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας, ΔΑΚΕ και Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας: 

Πρόεδρος από την πρώτη παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Ταμίας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Απορρίφθηκε από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

3. Πρόταση από το ανεξάρτητο μέλος   Κ.Κατωτριώτου-Μίξιου: 

Πρόεδρος Δ.Καδικιώτης 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Ταμίας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Απορρίφθηκε από όλες τις παρατάξεις. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η 21/4/2016 

1. Πρόταση της παράταξης «Πρώτα οι Συνάδελφοι»: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» 
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Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Ταμίας από την παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Απορρίφθηκε από τις λοιπές παρατάξεις και το ανεξάρτητο μέλος  Κ.Κατωτριώτου-Μίξιου.  

2. Πρόταση Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας, ΔΑΚΕ και Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας: 

    Επανάληψη της πρότασης που κατατέθηκε την 18/4/2016. 

    Απορρίφθηκε από την παράταξη <<Πρώτα οι Συνάδελφοι>>.  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 9/5/2016 

Επαναλήφθηκαν οι προτάσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, έγιναν συζητήσεις και ζυμώσεις 

αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η  12/5/2016 

1. Πρόταση της παράταξης «Πρώτα οι Συνάδελφοι»: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Ταμίας από την παράταξη «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Απορρίφθηκε από τις λοιπές παρατάξεις και το ανεξάρτητο μέλος  Κατωτριώτου-Μίξιου. 

2. Πρόταση Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας, ΔΑΚΕ και Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Ταμίας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Απορρίφθηκε από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

3. Πρόταση της παράταξης «Πρώτα οι Συνάδελφοι»: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Ταμίας είτε από την παράταξη της  «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» είτε από την παράταξη της ΔΑΚΕ. 

Απορρίφθηκε από τις λοιπές παρατάξεις και την  Κατωτριώτου-Μίξιου. 

4. Πρόταση της ΔΑΚΕ: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη  «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Ταμίας από την παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» 

Απορρίφθηκε από την «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα» και δεν προχώρησε. 

 

 



5. Πρόταση της παράταξης «Πρώτα οι Συνάδελφοι»: 

Πρόεδρος από την παράταξη «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Γ.Γραμματέας από την παράταξη της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας» 

Α’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΚΕ 

Β’ Αντιπρόεδρος από την παράταξη  «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Ταμίας από την παράταξη  «Πρώτα οι Συνάδελφοι» 

Μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε και την διαπίστωση ότι η παράταξη της 

«Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας» μένει εκτός θέσεων ευθύνης, η παράταξη της «Δημοκρατικής 

Πρωτοβουλίας», κατέθεσε την πρόταση να παραχωρήσει τη θέση που της αναλογεί (του Γεν. 

Γραμματέα) στη «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα» και να αναλάβει η «Δημοκρατική Πρωτοβουλία» τη 

θέση του Ταμία. 

Αρνήθηκε η παράταξη της  «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας». 

 

Αναλογιζόμενοι τα κρίσιμα γεγονότα που εξελίσσονται και προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό το 

αδιέξοδο που είχαμε περιέλθει, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας για 

την ανάδειξη των μελών του προεδρείου του Δ.Σ, με βάση την τελική πρόταση που συνδιαμορφώθηκε 

(5η πρόταση). Η ανάγκη για συγκρότηση του Δ.Σ ήταν άμεση και επιτακτική χωρίς να υπάρχει κανένα 

άλλο περιθώριο καθυστέρησης. 

Η ψηφοφορία ανέδειξε το εξής αποτέλεσμα:   

 

Πρόεδρος : Κάμτσης Σωτήρης 

Γεν.Γραμματέας :  Βερίγου Ευγενία 

Α’ Αντιπρόεδρος : Ζιούτα Αικατερίνη 

Β’ Αντιπρόεδρος : Καλλινάκης Γεώργιος 

Ταμίας : Μαστορογιάννης Παύλος 

Μέλη: Γεωργιάδης Νικόλαος, Ντινέλης Κυριάκος, Φραγγίδης Παναγιώτης, Παπαδόπουλος 

Αθανάσιος, Βούλγαρης Γεώργιος, Κατωτριώτου-Μίξιου Αικατερίνη. 

 

Για το ΔΣ 

 

            Ο Πρόεδρος                                                                                       Η  Γ. Γραμματέας 

 

      

         Κάμτσης Σωτήρης                                                                                  Βερίγου Ευγενία 

 

 


