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 Ρόδος 28/7/2016 
 
Αρ. πρωτ. 19 
 
Προς κ.κ. : 
 

 Οδυσσέα Ευθυμίου Πρόεδρο Δ.Σ. 

 Αθηνά Σαντοριναίου Αντιπρόεδρο Δ.Σ. 

 Θανάση Δρόσο Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. 

 Χάρη Σιδηρόπουλο Ταμία Δ.Σ. 

 Φώτη Τσαντήλα μέλος Δ.Σ. 

 Κώστα Γιολδάση  μέλος του Δ.Σ. 

 Κώστα Μουρσελά μέλος του Δ.Σ. 

 Νίκο Νομικό μέλος του Δ.Σ. 

 Πρόδρομο Σατσάνη μέλος του Δ.Σ. 
 

                                                       
Κύριοι 

Απαιτείται προφανώς περίσσιο θράσος να πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα  εγκαλώντας μας 

για τάχα μου διχαστικές πρακτικές αγνοώντας σκοπίμως ότι οι συνάδελφοι δεν είναι πια 

ούτε αφελείς ούτε αθώοι. 

Ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ δεν ανήκει σε συντεχνίες  και πρόσκαιρους συσχετισμούς συναλλαγής, ανήκει 

στους εργαζόμενους αγωνιστές, που μοχθούν καθημερινά και πράττουν στο ακέραιο το 

καθήκον. 

Δεν κλείνουμε το στόμα. Έχουμε το ηθικό ανάστημα, το θάρρος και την παρρησία να 

αναδείξουμε παθογένειες και να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους.  

Οι αναπόδεικτες συκοφαντίες , οι προσωπικές επιθέσεις και η απαξίωση συναδέλφων, 

παραπέμπουν σε τακτικισμούς και μεθοδεύσεις άλλων νοσηρών εποχών που ακύρωσαν 

τους θεσμούς εκπροσώπησης των εργαζομένων. 

Η ανακοίνωση σας παραληρηματική, εξαιρετικά προσβλητική, που περιφρονεί κάθε έννοια 

δημοκρατίας, υποτιμά τη νοημοσύνη των Νοτιοαιγαιοπελαγιτών και σε ύφος που αποπνέει 

την ηγεμονική αντίληψή σας, έρχεστε να μας κουνήσετε το δάχτυλο. 

Συγκεκριμένα : 

 

 

 

Αναμενόμενη η ενόχληση που σας προκαλέσαμε, όταν η κριτική μας  και η ελάχιστη  

αναφορά στο… θέμα της έδρας, ισοδυναμεί με ανοσιούργημα. 

 

 

 

Ο  Σύλλογος  Υπαλλήλων  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   ( Π. Ε.   

Κυκλάδων)   είναι   ριζικά αντίθετος στο ανυπόστατο ζήτημα της 

μεταφοράς της έδρας της Περιφέρειας    

 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
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Ήταν τόσο έντονο το περι δικαίου αίσθημα και το μέγεθος της κατακραυγής που ο 

«νομοθέτης» δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. 

 

 

 

Την πλήρη αντιστοίχηση των υπηρεσιών δεν την υποστηρίξατε γιατί δεν την θέλατε. 

Συμφωνήσατε τυπικά γιατί απλά δεν είχατε επιλογές. Ευτυχώς υπάρχουν γραπτά και 

παραμένουν δημοσιευμένα.  Αλήθεια, θυμάστε στην Πάρο για ποιο λόγο αναβλήθηκε για 

3η φορά ( 1η /18-7 στην Πάτμο, 2η / 29-8 στη Ρόδο) η συζήτηση του θέματος στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο; Ποια μελέτη δέχθηκε η Αποκεντρωμένη για να εγκρίνει το νέο 

οργανισμό; Καμία ενέργεια συμπαράστασης απέναντι στην επαίσχυντη άρνηση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης (που βρίσκεται στην αυλή σας)  να εγκρίνει τον νέο οργανισμό. 

Με την εκκωφαντική σιωπή σας  συνηγορήσατε στην ακύρωση του αυτοδιοίκητου με τον 

αυθαίρετο και παράνομο έλεγχο της σκοπιμότητας των αποφάσεων ενός κορυφαίου 

δημοκρατικά εκλεγμένου συλλογικού οργάνου, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι η 

αποκεντρωμένη δικαιούται να ελέγξει μόνο την νομιμότητα των ενεργειών και της 

διαδικασίας. Δεν σας αρέσει ο νέος Οργανισμός και το δηλώνετε σε κάθε ευκαιρία που σας 

παρουσιάζεται! 

 

 

 

 

Μην προδικάζετε το αποτέλεσμα. Αρκετά 30 χρόνια υπομένουμε τις παρενέργειες της 

λανθασμένης επιλογής ορισμού της έδρας στην Ερμούπολη. Οι αιτιάσεις έχουν υπόσταση 

και είναι αληθείς  

 

 

 

 

 

Σε μια σκηνή του Γαλιλαίου του Μπρεχτ, οι καρδινάλιοι του εξηγούν γιατί δεν θα κοιτάξουν 

μέσα από το τηλεσκόπιο….  

Χρησιμοποιείτε διαστρεβλωτικούς φακούς για να αλλάζετε αυτό που βλέπετε. Το 

υπόμνημα περιλαμβάνει 7 σημαντικά θέματα που αναπτύχθηκαν σε 6 σελίδες με 67 

 

Ο  νομοθέτης μοίρασε τις έξι  Γενικές Διευθύνσεις 

σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα 
 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

Ήδη με παρεμβάσεις και των δύο Συλλόγων 

……. όλες οι Υπηρεσίες έχουν πλήρως αντιστοιχηθεί 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

…..κανένα από τα προβλήματα αυτά  δεν θα επιλυθεί με την μεταφορά της Έδρας της 

Περιφέρειας  που  επιχειρείται  να  στηριχθεί  σε  ανυπόστατες  

αιτιάσεις   και  ψεύδη  που  θα αναλύσουμε  πιο  κάτω 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

Πιστεύουμε  ότι  η  ανάδειξη  αυτού  του  αιτήματος  σε  μείζον  θέμα , από  το  Δ.Σ  του   

Συλλόγου  Υπαλλήλων   των   Π.Ε.   Δωδεκανήσου,   είναι   άτοπη,   

άκαιρη   και   σε   καμία    περίπτωση    δεν  λειτουργεί   

ενωτικά   για   την   Περιφέρεια 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb3ceb9ceb1-cebdceb1-cebcceb7cebd-cebeceb5cf87cebdceb9cebfcebcceb1cf83cf84ceb5.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/cf83cf85cebdceb1cebdceba-118_2013.pdf
https://eperifereialaw.files.wordpress.com/2016/06/190813-cf84cf81cebfcf80cebfcf80cebfceafceb7cf83ceb7_cebfcf81ceb3ceb1cebdceb9cf83cebccebfcf8d.pdf
https://eperifereialaw.files.wordpress.com/2016/06/190813-cf84cf81cebfcf80cebfcf80cebfceafceb7cf83ceb7_cebfcf81ceb3ceb1cebdceb9cf83cebccebfcf8d.pdf
https://sypnaped.wordpress.com/2013/10/01/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-3%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%B8/
https://docs.google.com/file/d/0B8YbzycdaP9GOUNIbWJyLThGZDA/edit
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb9cf83cf84cebfcf81ceb9cebacf8c-cf83cf87ceb5cf84ceb9cebacf8ecebd-ceb5ceb3ceb3cf81ceaccf86cf89cebd_.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/cf83cf85cebdceb1cebdceba-289_2016.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb1cebdcf85cf80cf8ccf83cf84ceb1cf84ceb5cf82-ceb1ceb9cf84ceb9ceaccf83ceb5ceb9cf82-cebaceb1ceb9-cf88ceb5cf8dceb4ceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb1cebdcf85cf80cf8ccf83cf84ceb1cf84ceb5cf82-ceb1ceb9cf84ceb9ceaccf83ceb5ceb9cf82-cebaceb1ceb9-cf88ceb5cf8dceb4ceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/15_160716-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4-cf85cf80cf8ccebccebdceb7cebcceb1-cf83cf84cebfcebd-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
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παραγράφους και 1.774 λέξεις. Οι αναφορές για μεταφορά της έδρας στην Ρόδο, 

περιορίζονται σε 2 παραγράφους και 2 λέξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεόνασε η φαυλότης και υπερ επερίσσευσε η υποκρισία. ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ να 

συμπορευθείτε μαζί μας στην καταφανώς άδικη ρύθμιση να τοποθετούνται διορισμένα 

μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου αποκλειστικά από διευθυντές που υπηρετούν στην 

έδρα, γιατί προφανώς υποστηρίζετε τη διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που βρίσκονται 

στην έδρα και των υπολοίπων υπηρεσιών, οι οποίες είναι διάσπαρτες στα νησιά της 

Περιφέρειας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, στην άρνηση της αποκεντρωμένης να εγκρίνει το 

νέο οργανισμό, η εκκωφαντική σιωπή σας εξακολουθεί να αντηχεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύγκρουση ανάμεσα στο ψέμα της μιας γραμμής και την αλήθεια των πολλών γραμμών 

είναι απείρως συντριπτική υπέρ του ψέματος. Το Υπηρεσιακό συμβούλιο από το 2011 

μέχρι σήμερα συνεδριάζει ΔΙΑΡΚΩΣ με την εξής σύνθεση :  3 μέλη από Σύρο (2 διορισμένοι 

και 1 εκλεγμένος) και 2 μέλη από Ρόδο (1 διορισμένος και 1 εκλεγμένος) 

ΑΔΑ : 7ΦΕΙ7ΛΞ-Ρ00 / 06-10-2015 

 το γεγονός ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και στους Δύο Νομούς 

(Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) είναι κοινά και πρέπει να υπάρχει ένα 

ενιαίο μέτωπο των δύο συλλόγων. 

 

 το γεγονός ότι αν και οι Κυκλάδες αποτελούνται από περισσότερα κατοικημένα νησιά και 

περισσότερες  Περιφερειακές  Ενότητες,   δεν   διαχωρίζουμε   σε   κανένα   έγγραφό   μας    τα  

αιτήματά  μας  θεωρώντας ότι  πρέπει να υπάρχει ίδια 

αντιμετώπιση προτάσσοντας πάντα το θέμα της 

ενότητας μεταξύ των εργαζομένων σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

 

 
 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

στο υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τα πέντε μέλη τα τρία είναι διορισμένα από τη 

διοίκηση και τα δύο αιρετά (μετά από ψηφοφορία μεταξύ των υπαλλήλων). Σε σύνολο πέντε 

διορισμένων μελών (του προέδρου, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών) τα  δύο  μέλη  

είναι  από  τις  Κυκλάδες  και   τα   τρία   από   τα   Δωδεκάνησα  ,  

γεγονός  που αποκρύπτεται στο Υπόμνημα των συναδέλφων. Με το 

υπόμνημά τους  γίνεται αντιληπτή  η  πρόθεση   τους   για   

έλεγχο   και   άσκηση   εξ ουσίας     μέσω   του   Υπηρεσιακού   

Συμβουλίου  , αδιαφορώντας για το  γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στη ΠΕ Κυκλάδων και 

στη ΠΕ Δωδεκανήσου είναι περίπου ίδιος και προβάλλοντας έντεχνα την  υπαρκτή πληθυσμιακή 

διαφορά μεταξύ Σύρου και Ρόδου 

 

 

 
 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb5ceb4cf81ceb1-cf83cf84cebf-cf85cf80cf8ccebccebdceb7cebcceb1.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceadcf82-cf83cf85cebdceb1cebdceba-cebaceb1ceb9-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4_.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceadcf82-cf83cf85cebdceb1cebdceba-cebaceb1ceb9-cf83cf85cf80cebdceb1cf80ceb5ceb4_.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%95%CE%997%CE%9B%CE%9E-%CE%A100?inline=true
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/07/0_ceb1-cf80-312-cf80cf81cebfcf82-cf85cf80ceb5cf83ceb4ceb1-ceba-ceb1-ceb1cebdceb1cebacebfceafcebdcf89cf83ceb7-cf85cf80cebfcebccebdceb7.pdf
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ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ 

Δουρής Δημήτρης Πρόεδρος ΣΥΡΟΣ 

Συμεοπούλου Αδαμαντία Μέλος ΣΥΡΟΣ 

Καραγιάννης Τριαντάφυλλος Μέλος ΡΟΔΟΣ 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ 

Αιρετός από τις Κυκλάδες Μέλος ΣΥΡΟΣ 

Αιρετός από τα Δωδεκάνησα Μέλος ΡΟΔΟΣ 

 

ΑΔΑ : Ω9ΛΒ7ΛΞ-Λ0Α/ 22-3-2016 

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ 

Δουρής Δημήτρης Πρόεδρος ΣΥΡΟΣ 

Συμεοπούλου Αδαμαντία Μέλος ΣΥΡΟΣ 

Καραγιάννης Τριαντάφυλλος Μέλος ΡΟΔΟΣ 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ 

Αιρετός από τις Κυκλάδες Μέλος ΣΥΡΟΣ 

Αιρετός από τα Δωδεκάνησα Μέλος ΡΟΔΟΣ 

 

Σε περίπτωση που εφαρμοσθεί η νέα ρύθμιση (δηλαδή οι διορισμένοι να προέρχονται 

αποκλειστικά από την έδρα), γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε 

συλλογικό όργανο στο οποίο τα 4 από 5 μέλη θα προέρχονται από τη Σύρο. Δεν είναι 

λογικό ούτε δυνατό να γίνει ανεκτό το 25% των υπαλλήλων της Περιφέρειας που 

βρίσκονται σε ένα νησί με πληθυσμό 21.500 άτομα (Σύρος) να διαφεντεύουν μέσω του 

υπηρεσιακού συμβουλίου το 75% των υπαλλήλων, ειδικά όταν το 40% των υπαλλήλων της 

Περιφέρειας βρίσκονται στην Ρόδο των 120.000 κατοίκων. 

 

 

 

 

 

 

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».  

1. Αποτελεί ψεύδος ή ανακρίβεια το γεγονός ότι η έδρα ολοένα και περισσότερο  

καθίσταται κυρίαρχη στη συγκέντρωση υπηρεσιών και διευθύνσεων; 

2. Αποτελεί ψεύδος ή ανακρίβεια το γεγονός ότι το μεγαλύτερο οικονομικά, 

υπηρεσιακά και πληθυσμιακά νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολλοστή 

φορά «καπελώνεται» καθώς η έδρα του ελεγκτή νομιμότητας θα βρίσκεται στη 

 Σύρο; 

3. Αποτελεί ψεύδος ή ανακρίβεια το γεγονός ότι η Ρόδος των 120.000 κατοίκων 

υπερέχει πληθυσμιακά, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό και τουριστικό κέντρο σε 

Για  τα  ψεύδη  και  τις  ανακρίβειες    που  

αναφέρουν  στο  Υπόμνημά  τους  το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουν  

είναι  να  ανακαλέσουν  εάν   έχουν  ευθιξία   και   να   αναλογιστούν   τον   

τρόπο   με   τον   οποίο   λειτουργούν   και  για  τον  οποίο θεωρούμε ότι είναι 

υπόλογοι σε όλους τους συναδέλφους και των δύο  Περιφερειακών Ενοτήτων 

(Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). 

 

 

 
 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%9B%CE%927%CE%9B%CE%9E-%CE%9B0%CE%91?inline=true
https://eperifereia.wordpress.com/2016/01/19/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%B7%CF%83/
https://eperifereia.wordpress.com/2016/01/19/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%B7%CF%83/
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Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ.) 
Τηλ. 2241360630 – 2241360631 – Fax : 2241360539 – Email : sypnaped@gmail.com 

όλο το Αιγαίο και όχι μόνο στο Νότιο. Διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, έχει 

Πανεπιστήμιο και Ανώτερες σχολές, είναι πολιτισμικός κόμβος ,με σημαντική 

υπεροχή και συμβολή στην Εθνική Οικονομία. Και το σπουδαιότερο, γεωγραφικά 

αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό σύνορο; 

4. Αποτελεί ψεύδος ή ανακρίβεια το γεγονός ότι κάποιοι υπάλληλοι με τα ίδια 

προσόντα και εμπειρία θα προκρίνονται μέλη του ΥΣ με μόνη αιτία 

διαφοροποίησης τον τόπο υπηρεσίας, δηλαδή την έδρα όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 30 του ν. 4369/2016; 

 

 

 

 

 

 

Πως αντιλαμβάνεσθε τους κοινούς αγώνες όταν αρνηθήκατε να υποστηρίξετε το δίκαιο του 

αιτήματος μας για την τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4369/2016; 

Δεν σας ταιριάζει να το παίζετε …Κλουζώ! Μάταια ψάχνετε κρυφούς υποκινητές. Τα 

προβλήματα και τον διχασμό τον  δημιουργήσατε εσείς με την  απόφαση  σας να 

καθιερώσετε τη διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας 

και υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας, αρνούμενοι να το αναφέρετε ως πρόβλημα 

στο  αρ. 309/30-6-2016 έγγραφο σας   με θέμα «Λειτουργία Υπηρεσιακών συμβουλίων». 

Τελικά έχετε μεγάλο ταλέντο στην τέχνη των μεταμορφώσεων. Μεταμορφώνετε με μεγάλη 

ευκολία το μαύρο σε άσπρο που θα σας ζήλευε ακόμα και ο ……David Copperfield. 

Ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ θα συνεχίσει να διεκδικεί με δυναμισμό και σχέδιο τα δίκαια αιτήματά των 

εργαζομένων προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών» 

Για τους εργαζόμενους  μέλη του ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 Αντώνης Γκίκας, πρόεδρος Δ.Σ. 

 Αντώνης Κλαδογένης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 Βασίλης Γιαννούρης , γεν. γραμματέας Δ.Σ. 

 Κώστας Καλιουδάκης, ταμίας Δ.Σ. 

 Ιωάννης Κουντούρης, μέλος Δ.Σ. 

 Νικόλαος Ταταράκης , μέλος Δ.Σ. 

 Νίκος Ρένεσης, μέλος Δ.Σ. 
 

Εμείς πάντα θα επιζητούμε την ενότητα και την κοινή διεκδίκηση των θέσεων και των  αιτημάτων μας, καθώς 

βασική μας αρχή είναι ότι ο αγώνας των εργαζόμενων είναι κοινός και 

δεν πρέπει να διασπάται από μικροπολιτικές οι οποίες  δεν  γνωρίζουμε   τους  

λόγους  για  τους  οποίους  άτοπα και  άκαιρα  

αναδεικνύονται  και  από  πού προέρχονται,  αλλά αυτό που 

σίγουρα ξέρουμε είναι ότι δημιουργούν προβλήματα και διχασμό στην 

Περιφέρεια. 

 

 

 
 

μέλη ΔΣ ΣΥΝΑΝΚ 20-7-2016 
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