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Κέρκυρα, 15/11/2021 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
Σας κοινοποιούμε το από 02/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αφορά την ματαίωση σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και παρακαλούμε 
για την ενημέρωσή σας. 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟEKTAΚTOYΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σήμερα, Τρίτη 02Νοεμβρίου του 2021 και ώρα 19:30, συνήλθαν μέσω 

τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζει το καταστατικό, τα ακόλουθα μέλη:   

1. Ξωμεριτάκης Ιωάννης  

2. Θεριανός Φίλιππος  

3. Τράνακας Σταμάτιος 

4. Κουφίδης Στέφανος 

5. ΤαμαρέσηςΚωνστανίνος 

6. Σπυρόπουλος Λεωνίδας 

Απόντες:  

1. Σαραντίδης Χρήστος(Δικαιολογημένα απών)  

2. ΓιακούμαροςΚωνστανίνος (Δικαιολογημένα απών) 

3. Μιχαλάς Παύλος Κόλιν(Δικαιολογημένα απών) 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόταν σε απαρτία, δηλαδή 

ήταν παρόντα περισσότερα από τα μισά συν ένα του μέλη ξεκίνησε η συνεδρίαση, 

όπου προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ/Σ, κ. Ιωάννης Ξωμεριτάκης. Στη έκτακτη 

συνεδρίαση συζητήθηκετομοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Επικαιροποίηση λήψης απόφασης για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης 

υπό το φως νέων δεδομένων.  

Το θέμα εισηγήθηκε στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο ο Γεν. Γραμματέας, κ. 

Θεριανός Φίλιππος, ο οποίος παρέθεσε επικαιροποιημένα στοιχεία, τα οποία 

θεμελιώνουν βάσιμα ότι το θέμα της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης με φυσική 



παρουσία πρέπει να επανεξεταστεί και να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη 

απόφαση που λήφθηκε στο από 19-10-21 Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο 

Γεν. Γραμματέας, κ. Θεριανός Φίλιππος, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τα επιδημιολογικά δεδομένα με το βαθμιαίο και αυξανόμενο αριθμό 

κρουσμάτων,  

2. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση θα επανεξετάζει ανά εβδομάδα τα περιοριστικά 

μέτρα, προκειμένου να αναχαιτίσει τον αυξανόμενο αριθμό των 

κρουσμάτων, 

3. Τη μη διαθεσιμότητα επαρκών συνεδριακών αιθουσών που έχει ως 

συνέπεια οι τιμές των συνεδριακών αιθουσών στη χαμηλότερη κλίμακα να 

αγγίζουν τα χίλια πεντακόσια ευρώ, 

4. Το γεγονός ότι από την ημερομηνία έναρξης υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία, 

ανταποκρίθηκαν μόλις δεκαπέντε μέλη,  

5. Το γεγονός ότι οι μετακινήσεις για τα μη εμβολιασμένα άτομα καθίσταται 

εξαιρετικά δυσχερής, ενώ συγχρόνως αποκλείει τα μη εμβολιασμένα μέλη 

μας στην συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία,  

6. Την πρόθεση της Κυβέρνησης να μην πραγματοποιούνται συνέδρια σε 

κλειστό χώρο, εφόσον τούτο δεν είναι απολύτως αναγκαίο,  

εισηγήθηκε την τροποποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτή περιγράφεται στο από 20-10-21 Πρακτικό, και την τροποποίηση αυτής ως 

εξής: πραγματοποίηση της ετήσια Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά μέσω της ηλ. 

πλατφόρμας zoom, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης, ο οποίος επισήμανε ότι, αν και ο ίδιος ήταν υπέρμαχος της 

πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία, εντούτοις 

δεδομένου των δημιουργηθέντων καταστάσεων και της μελλοντικής προοπτική των 

στοιχείων της πανδημίας που δεν είναι αισιόδοξες, συμφωνεί με την εισήγηση του 

Γεν. Γραμματέα ως έχει.  

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

επισημαίνοντας ακόμη ότι είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνη η πραγματοποίηση της 

Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία, αν αναλογιστεί κανείς και το κόστος της 

αίθουσας συνεδριάσεων και την χωρητικότητα αυτής, που για να γίνει μια 

αξιοπρεπής συνέλευση πρέπει να μετέχουν σε αυτή τουλάχιστον διακόσια μέλη.  

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τράνακας Σταμάτης, υποστήριξε τη 

διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία, όπως αυτή είχε 

αποφασιστεί στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πάρα τις επιμέρους 



αντιρρήσεις του θα συνταχθεί με οποία απόφαση λάβει η πλειοψηφία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ύστερα από τα παραπάνω δεδομένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 

την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας zoom, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Επιπρόσθετα, ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τράνακας Σταμάτης, έθεσε 

το θέμα της προμήθειας διαφημιστικών σημαιών του Συνδέσμου, αναφέροντας ότι 

θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η παραγγελία από τον προμηθευτή, έτσι ώστε να τις 

έχουμε διαθέσιμες στο Ναυτικό Σαλόνι. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση του Ταμία, και συμφώνησε να 

αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την δημιουργία τριακοσίων σημαιών.   

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού 

αναγνώστηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στην 

συνεδρίαση μέλη.  

 

Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                      Θεριανός Φίλιππος 

 

Τα μέλη: 

1. Τράνακας Σταμάτιος 

2. Κουφίδης Στέφανος 

3. ΤαμαρέσηςΚωνστανίνος 

4. Σπυρόπουλος Λεωνίδας 
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