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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
        Συναδέλφισες –Συνάδελφοι, 
 
     Μετά τις εκλογές της 15ης Νοεµβρίου 2012 και την συνεδρίαση του ∆.Σ. τις 

26/11/2012  προέκυψε  η νέα σύνθεση του ∆.Σ. που έχει ως εξής: 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆.Σ. 

 
1. Πρόεδρος ∆ηµήτρης Μαυροµµάτης Ν.Σ./∆.Τ. Τηλ.210-3838304 

Κιν.  6977648857 
2. Α΄ Αντιπρόεδρος Μανία Γκόβελα Υ.Υ Τηλ.210-6551740

3. Γεν. Γραµµατέας Κων/νος Παρλαβάντζας ΓΕΝ/Α2 Τηλ.210-6551276

4. Ταµίας Βασίλης Ξανάλατος ΚΣΑΝ Τηλ.210-3484206

5. Β΄ Αντιπρόεδρος Βασίλης Χατζηδάκης Ν.Σ./∆.Τ. Τηλ.210-4648559

6. Αν. Γεν. Γραµµατέας  Βάκης Καλαθάς ΝΝΑ Τηλ.210-7261338

7. Μέλος  ∆.Σ. Γεωργία Μπουραντά ΓΕΝ/Β5 Τηλ.210-6557229

8. Μέλος  ∆.Σ. Γιάννης Χατζόγλου ΓΕΝ/Γ4 Τηλ.210-6551554

9. Μέλος  ∆.Σ. Κατερίνα Γολεµάτη ΚΕΦΝ Τηλ.210-5531582

10. Μέλος  ∆.Σ. Εύα Γλαµπεδάκη ΝΝΑ Τηλ.210-7261700

11. Μέλος  ∆.Σ. Αθανασία Καραντώνη Ν.Σ/∆ΝΟ Τηλ.210-4649909

 
 

Αισθανόµαστε δε  την ανάγκη και την υποχρέωση   

• Να σας ευχαριστήσουµε  ΘΕΡΜΑ για την τιµή που µας κάνατε να µας  

εκλέξετε στο ∆.Σ. στην Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στο Συνέδριο της 

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. 

• ∆έσµευση µας είναι να εργαστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για την 

προώθηση και επίλυση των προβληµάτων µας, µε την δική σας 

συµπαράσταση , βοήθεια και ενεργό συµµετοχή. 



• Καταδικάζουµε απερίφραστα κάθε είδους διαθεσιµότητα, εφεδρεία, 

απόλυση στο δηµόσιο και δηλώνουµε έτοιµοι να βρεθούµε αντιµέτωποι στα 

όποια σχέδια της κυβέρνησης . 

Μιας κυβέρνησης που έχει υποταθεί πλήρως στις απαιτήσεις της τρόικας 

ωθώντας τους εργαζόµενους στην εξαθλίωση και στην εσωτερική διαµάχη 

µεταξύ των κοινωνικών οµάδων αρνούµενη πεισµατικά να δει ότι µε τα 

µνηµόνια που εφαρµόζει ανεπιτυχώς εδώ και καιρό φτωχοποιεί , εξαθλιώνει 

και διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής . 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ SMS & E-MAIL 

 
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι για την εγγραφή 

σας στην δωρεάν ενηµέρωση µέσω sms που παρέχει ο Σ∆ΥΝ στέλνεται  από το 

κινητό σας sms µε την λέξη ¨Σ∆ΥΝ¨ στον αριθµό 6945468200.  

Επίσης όσοι από τους συναδέλφους-σες επιθυµούν να ενηµερώνονται και µέσω 

e-mail µπορούν να στείλουν το e-mail τους µαζί µε το ονοµατεπώνυµο τους και 

την υπηρεσία που υπηρετούν στο sdynpn@gmail.com για να έχουν άµεση και 

επίσηµη ενηµέρωση από το ∆.Σ. για όλα τα θέµατα . 

 
Για το ∆.Σ. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
   

∆ΗΜ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ
 


