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ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
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–
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ΤΑΜΙΑ

ΚΑΙ

Α’

Στην Αθήνα, σήμερα, 3 Μαΐου, μετά από την παραίτηση του κυρίου
Χρήστου Μαζανίτη από το αξίωμα του Ταμία στη συνεδρίαση υπ’
αρ. 95/16-4-19 (αρ. πρ.:850/17-4-19) και ύστερα από πρόσκληση
της Προέδρου κυρίας Μαρίας Αντωνιάδου, συνεδρίασαν τα μέλη του
Δ.Σ. με θέμα την εκλογή νέου Ταμία του Δ.Σ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος κύριος Μάκης Διόγος δήλωσε ότι παραιτείται
από το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου και αυτοπροτάθηκε ως
υποψήφιος για το αξίωμα του Ταμία.

Η Πρόεδρος κυρία Μαρία Αντωνιάδου, ζητεί να διενεργηθεί η
διαδικασία της εκλογής νέου Ταμία του Δ.Σ.

Ορίζονται ως ψηφολέκτες οι κ.κ. Αριάδνη (Άρια) Αγάτσα και
Αγγελική Γυπάκη. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία και διαλογή των
ψήφων από τους ψηφολέκτες. Από τη διαλογή βρέθηκαν οχτώ (8)
ψηφοδέλτια έγκυρα, μηδέν (0) άκυρα και ένα (1) λευκό. Ο κ.
Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος λαμβάνει εφτά (7) ψήφους υπέρ και
εκλέγεται για το αξίωμα του Ταμία του Δ.Σ.

Ως υποψήφιος Α’ Αντιπρόεδρος προτείνεται, από τον κύριο Μάκη
Διόγο, ο κύριος Σπύρος Κουντούρης.
Ορίζονται ως ψηφολέκτες οι κ.κ. Αριάδνη (Άρια) Αγάτσα και
Αγγελική Γυπάκη. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία και διαλογή των
ψήφων από τους ψηφολέκτες. Από τη διαλογή βρέθηκαν εφτά (7)
ψηφοδέλτια έγκυρα, μηδέν (0) άκυρα και ένα (1) λευκό. Ο κ.
Σπύρος Κουντούρης λαμβάνει έξι (6) ψήφους υπέρ και εκλέγεται
για το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Μετά τις ψηφοφορίες η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Σ.Η.Ε.Α. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Ειδική Γραμματέας:
Μέλη του Δ.Σ.:

Μαρία Αντωνιάδου
Σπύρος Κουντούρης
Αριάδνη (Άρια) Αγάτσα
Σταύρος Καπάκος
Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος
Αγγελική Γυπάκη
Χρήστος Μαζανίτης
Γιώργος Μηλιώνης
Νανά Νταουντάκη
Ματίνα Παπαχριστούδη
Δημήτρης Τσαλαπάτης

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
13ΟΥ ΚΑΙ 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 76/11-12-18
αποφασίζει κατά πλειοψηφία η νομική σύμβουλος κυρία Χρύσα

Σαλαβράκου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων
στο Μεικτό Συμβούλιο, να αναζητήσουν και να υποβάλουν τις
τρεις καλύτερες οικονομικές προσφορές από δικηγορικά γραφεία,
προκειμένου

να αναλάβουν τις αγωγές για τη διεκδίκηση του 13ου

και 14 ο υ μισθού και των μειώσεων των συντάξεών τους των
συνταξιούχων που επιθυμούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια.

