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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σήμερα,Τρίτη 20Απριλίου του 2021 και ώρα 19:30, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, 

καθόσον οι τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες της χώρας δεν καθιστούν δυνατή την 

συνδιάσκεψη δια ζώσης, σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θέματα 

ημερήσιας διάταξης:  

1. Εκλογή Προεδρείου και Απονομή Αρμοδιοτήτων στο Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο 
 

1οΘέμα Ημερήσιας Διάταξης 

Ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου, κ. Θεριανού 

Φίλιππου, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, 

προκειμένου, σύμφωνα με το καταστατικό, να εκλεχθεί το προεδρείο και να 

απονεμηθούν αρμοδιότητες. Ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος παρουσίασε 

επίσημα τα αποτελέσματα εκλογών, όπως προέκυψαν από την ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 

1. Θεριανός Φίλιππος του Αναστασίου (Κέρκυρα) 124 

2. Ξωμεριτάκης Ιωάννης του Νικολάου (Κρήτη) 104 

3. Τράνακας Σταμάτιος του Γεράσιμου (Κέρκυρα) 96 

4. Γιακούμαρος Κωνσταντίνου του Κυριάκου (Ρόδος) 96 

5. Κουφίδης Στέφανος του Σταύρου (Σκιάθος) 89 

6. Σπυρόπουλος Λεωνίδας του Χρήστου (Δρέπανο Αχαΐας) 81 

7. Μιχαλάς Παύλος-Κολιν του Ιωάννη (Κέρκυρα) 69 

8. Σαραντίδης Χρήστος του Εμμανουήλ (Χαλκιδική) 60 

9. Ταμαρέσης Κωνστανίνος του Διονυσίου (Κέρκυρα) 55 



10. Μπόγρης Κωνσταντίνος του Αριστομένη (Χαλικιδική) 47 

11. Μπορμπουδάκης Γέωργιος του Αθανασίου (Κρήτη) 43 

12. Φυσιλάνης Θεόδωρος του Ευάγγελου (Πάρος) 23 

13. Παππάς Δημοσθένης του Χρυσόστομου (Μύκονος) 19 

14. Κονταξής Γεώργιος του Βασιλείου (Σάμος) 19 

15. Ζερβός Ζαχαρίας του Εμμανουήλ (Κρήτη) 17 

16. Κουρούμπαλης Αθανάσιος του Μαρίνου (Αττική) 14 

Στην συνέχεια, εισάγοντας το θέμα ο κ. Θεριανός Φίλιππος δήλωσε ότι, αν και είναι 

πρώτος σε σταυρούς, εντούτοις, για δικούς του προσωπικούς και επαγγελματικούς 

λόγους, δεν επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Στη 

συνέχεια, το λόγο πήρε ο δεύτερος σε σταυρούς σύμβουλος, κ. Ξωμεριτάκης 

Ιωάννης, και απερχόμενος Πρόεδρος του Δ/Σ, ο οποίος δήλωσε ότι και ο ίδιος για 

προσωπικούς λόγους δεν επιθυμεί να αναδειχθεί Πρόεδρος του νέου Δ/Σ., και θα 

ήθελε να δώσει την ευκαιρία και σε άλλα μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να 

συνεχίσουν την πορεία του Συνδέσμου από την θέση του Προέδρου 

 Στην συνέχεια και οι υπόλοιποι σύμβουλοι έλαβαν τον λόγο και δήλωσαν ότι δεν 

επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου. Ως εκ τούτου, 

ακολούθησε δεύτερος γύρος τοποθετήσεων, όπου ο σύμβουλος Ξωμεριτάκης 

Ιωάννης επαναπροσδιόρισε την αρχική του θέση δηλώνοντας ότι, εφόσον για το 

κοινό καλό έχει την στήριξη και την αποδοχή των υπολοίπων συμβούλων του νέου 

Δ/Σ, τίθεται στη διάθεση των μελών του  Δ/Σ για την θέση του Προέδρου Τελικά, 

ύστερα από διαλογική συζήτηση και εκατέρωθεν εξηγήσεις μεταξύ των μελών, 

ψηφίστηκε ομόφωνα τη θέση του Προέδρου του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου να 

την αναλάβει ο κ. Ξωμεριτάκης Ιωάννης.  

Στην συνέχεια, για τη θέση του Αντιπροέδρου, μέσω ψηφοφορίας και με ομόφωνη 

αποδοχή του συνόλου των συμβούλων την θέση του Αντιπροέδρου του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου κατέλαβε ο κ. Γιακούμαρος Κων/νος.  

Περαιτέρω, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε για την θέση του Γενικού 

Γραμματέα τον κ. Θεριανό Φίλιππο και την θέση του Ταμία τον κ. Τράνακα Σταμάτη.  

Στο τέλος συζητήθηκε το θέμα της ανάθεσης δραστηριοτήτων στο νέο μέλος του 

Δ/Σ, κ. Σπυρόπουλο Λεωνίδα, ο οποίος, λόγω της διαμονής του στην περιφέρεια της 

Αττικής, μπορεί να εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε διοικητικές υποθέσεις που 

εκκρεμούν σε αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Ειδικότερα, κατά την άποψη όλων των 

μελών του Δ/Σ αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της παρακολούθησης των εκκρεμών 

ζητημάτων στα αρμόδια υπουργεία και υποστηρίχθηκε ότι, λόγω των γνώσεών του 

και της επαγγελματικής κατάρτισης  του, ο κ. Σπυρόπουλος Λεωνίδας έχει την 

ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το κρίσιμο για τον Σύνδεσμο τομέα. Για το λόγο 

αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα να συσταθεί θέση ειδικού γραμματέα 



διεκπεραιώσεων διοικητικών υποθέσεων του Συνδέσμου με αποστολή τον συντονισμό 

των ενεργειών για την υποστήριξη και προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου προς τους 

αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς 

Ο Πρόεδρο      Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                      Θεριανός Φίλιππος 

 

Τα μέλη: 

 

1. Γιακούμαρος Κωνσταντίνος 

2. Κουφίδης Στέφανος 

3. Μιχαλάς Παύλος Κόλιν 

4. Σαραντίδης Χρήστος 

5. Σπυρόπουλος Λεωνίδας 

6. Ταμαρέσης Κωνσντανίνος 

7. Τράνακας Σταμάτιος   

 


