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ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ- ΕΚΛΟΓΗ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ,
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ
Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση της
Προέδρου κ. Μαρίας Αντωνιάδου, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. με
θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Προεδρείου- εκλογή Α’
Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου και Ταμία Δ.Σ.».
Η Πρόεδρος ζητεί να τεθούν υποψηφιότητες για το αξίωμα του Α’
Αντιπροέδρου, του B’ Αντιπροέδρου και του Ταμία.
Ο κ. Δ. Τρίμης προτείνει για τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου τον
κ. Γιώργο Γιουκάκη και για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου και του
Ταμία όποιον συνάδελφο κρίνει η παράταξη των Ενωμένων
Δημοσιογράφων.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Ο κ. Δ. Τρίμης επαναλαμβάνει την πρόταση ως υποψήφιου για τη
θέση του Α’ Αντιπροέδρου τον κ. Γ. Γιουκάκη, ο οποίος
αποδέχεται την πρόταση.
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου προτείνει τον κ. M. Διόγο ως
υποψήφιο για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου και τον κ. Δ.
Κοτταρίδη για τη θέση του Ταμία του Δ.Σ. Οι κ.κ. Διόγος και
Κοτταρίδης αποδέχονται την πρόταση.
Στο σημείο αυτό προσέρχονται στην συνεδρίαση οι κ.κ. Αγγ.
Γυπάκη και Χρ. Κυρίτσης.

Ορίζονται ψηφολέκτες η κ. Αγγ. Γυπάκη και η Γεν. Γραμματέας κ.
Μαριλένα Κατσίμη.
Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου
και διαλογή των ψήφων από τους ψηφολέκτες. Από τη διαλογή
βρέθηκαν οκτώ (08) ψηφοδέλτια έγκυρα, δύο (02) εκ των οποίων
λευκά.
Ο κ. Γιώργος Γιουκάκης λαμβάνει έξι (6) ψήφους υπέρ και
εκλέγεται για το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου.
Στη συνέχεια, ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Β’
Αντιπροέδρου και διαλογή των ψήφων από τους ψηφολέκτες. Από τη
διαλογή βρέθηκαν οκτώ (08) ψηφοδέλτια έγκυρα, δύο (02) εκ των
οποίων λευκά.
Ο κ. Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος λαμβάνει έξι (6) ψήφους υπέρ και
εκλέγεται για το αξίωμα του Β’ Αντιπροέδρου.
Τέλος, ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Ταμία και
διαλογή των ψήφων από τους ψηφολέκτες. Από τη διαλογή βρέθηκαν
οκτώ (08) ψηφοδέλτια έγκυρα, δύο (02) εκ των οποίων λευκά.
Ο κ. Δημήτρης Κοτταρίδης λαμβάνει έξι (6) ψήφους υπέρ και
εκλέγεται για το αξίωμα του Ταμία.

Μετά τα αποτελέσματα αυτά, για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκλέγονται:

Α’ Αντιπρόεδρος

Γιώργος Γιουκάκης

Β’ Αντιπρόεδρος

Μάκης Διόγος

Ταμίας

Δημήτρης Κοτταρίδης

Το προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος
Γενική Γραμματέας

Μαρία Αντωνιάδου
Μαριλένα Κατσίμη

Α’ Αντιπρόεδρος

Γιώργος Γιουκάκης

Β’ Αντιπρόεδρος

Μάκης Διόγος

Ταμίας

Δημήτρης Κοτταρίδης

