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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

Συνάδελφοι,  

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 18  Μαΐου 2022, έως και 03 Ιουνίου 

2022, συνήλθαν σήμερα σε κοινή συνεδρίαση τα νέα εκλεγμένα μέλη του, με μοναδικό 

θέμα συζήτησης τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει το Καταστατικό 

του Συλλόγου, αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα τη σύνθεση του νέου Προεδρείου, η 

οποία μετά το πέρας της κάθε ψηφοφορίας, διαμορφώθηκε ως εξής: 

    

Πρόεδρος Νίκος Παπαϊωάννου  

Αντιπρόεδρος Φάνης Βουρνάς 

Αντιπρόεδρος Στέφανος Μπόρας  

Γενικός Γραμματέας Νίκος Καρζής 

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αναστασάκης 

Ταμίας Θανάσης Κεσίσης 

Αναπλ. Ταμίας Μαρία Χαραλαμποπούλου  

Έφορος Αλκιβιάδης Κάρλος  

Μέλος Νικίας Ντινόπουλος 

Μέλος Γιώργος Γιαννόπουλος 

Μέλος Νίκη Γεραφέντη 

Μέλος Νεοπτόλεμος Βαρλάμης 

Μέλος Διομήδης Κωνσταντόπουλος 
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Η συγκρότηση του νέου Προεδρείου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις δημοκρατικές 

αρχές της διαφάνειας, της αντιπροσωπευτικότητας και της βούλησης των συναδέλφων, 

όπως αυτή εκφράστηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς και με γνώμονα την εύρυθμη 

και αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου. 

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά στο εργασιακό μας περιβάλλον, οι 

δυσμενείς μεταβολές, αλλά και οι γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, 

επιβάλλουν από όλους μας επαγρύπνηση, ετοιμότητα, αγωνιστικό φρόνημα και 

καθολική συσπείρωση. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι 

αποφασισμένο να αγωνιστεί για την προστασία των θεσμικών και οικονομικών μας 

κατακτήσεων, για τη διασφάλιση της πλήρους απασχόλησης, την πιστή τήρηση του 

Κανονισμού εργασίας, καθώς και την εξάλειψη όλων εκείνων των φαινομένων που 

δημιουργούν στους εργαζόμενους κατάφωρες αδικίες, ανασφάλεια και φόβο. 

Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.  

Τέλος, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους 

συναδέλφους/μέλη για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς το Σύλλογο, όπως 

επίσης και για την πρωτοφανή  μαζική συμμετοχή τους στην εκλογική του διαδικασία. 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022 
 

 

                                                          Για το Δ.Σ. 

                  Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας 

                 

            Νίκος Παπαϊωάννου                                                      Νίκος Καρζής              

 

 


