
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΗΝ  06-10-2021 

 

Οι υπογράφοντες  

1) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος,  

2) Ιπλικτζόγλου Μιχαήλ, 

3) Κώνστας Δημήτριος,  

ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος 

την 06/10/2021, για τις Αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα την 24η Οκτωβρίου 

2021, για την ανάδειξη νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

Ακοοπροθετιστών Ελλάδος και των προβλεπόμενων αναπληρωματικών μελών 

αυτού και για την ανάδειξη νέας 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του 

Σωματείου και των προβλεπόμενων αναπληρωματικών μελών αυτής. 

 αναφέρουμε τα εξής: 

Αμέσως μετά την εκλογή μας, συμφωνήσαμε ότι χρέη προέδρου της 

εφορευτικής επιτροπής θα εκτελεί το  μέλος. κ. Ιπλικτζόγλου Μιχαήλ. 

Την 03/10/2021, παραλάβαμε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. Αθανάσιο Τσίγκο, όλα 

τα στοιχεία του σωματείου που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη 

διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας, ήτοι α) το μητρώο των μελών, β) τα 

αποδεικτικά ταμειακής ενημερότητας, γ) το παρουσιολόγιο, δ) τη σφραγίδα του 

σωματείου. 

Οι κατατεθείσες υποψηφιότητες για μέλη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και των δύο 

αναπληρωματικών μελών αυτού ήταν (αλφαβητικά):  

α) Ανδρεάδη Γεωργία (Τζίνα) 

β) Δουλδέρης Γεώργιος 

γ) Δούναβης Χρήστος 

δ) Καραγκούνης Ευστάθιος 

 



ε) Κασάπογλου Ανέστης 

στ) Κωνσταντινίδης Περικλής 

ζ) Κώνστας Παρασκευάς (Πάρις) 

η) Μαραγκός Αργύριος 

θ) Μελισσάς Δημήτριος 

ι) Μηταλίδης Κίμων 

ια) Ξεπαπαδάκης Δημήτριος 

ιβ) Περίδη Ελένη 

ιγ) Τσίγκος Αθανάσιος 

ιδ) Χρυσικός Δημήτριος 

Α. Οι υποψηφιότητες που κατετέθησαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του καταστατικού ήταν (αλφαβητικά): 

1. Ανδρεάδη Γεωργία (Τζίνα) 

2. Δουλδέρης Γεώργιος 

3. Δούναβης Χρήστος 

4. Κασάπογλου Ανέστης 

5. Κωνσταντινίδης Περικλής 

6. Κώνστας Παρασκευάς (Πάρις) 

7. Μαραγκός Αργύριος 

8. Μελισσάς Δημήτριος 

9. Ξεπαπαδάκης Δημήτριος 

10. Περίδη Ελένη 

11. Τσίγκος Αθανάσιος 

12. Χρυσικός Δημήτριος 

Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα των ανωτέρω υποψηφίων και 

εγκρίναμε τις υποψηφιότητές τους. 



 

Β. Οι υποψηφιότητες που απορρίφθηκαν είναι (αλφαβητικά): 

 

1. Καραγκούνης Ευστάθιος για το λόγο ότι βάσει του καταστατικού έχει 

διαγραφεί αυτοδικαίως και δεν είναι πλέον μέλος του συλλόγου βάσει του 

άρθρου 5.5 του καταστατικού (ψηφοφορία ομόφωνη). 

2. Μηταλίδης Κίμων για το λόγο ότι βάσει του καταστατικού έχει διαγραφεί 

αυτοδικαίως και δεν είναι πλέον μέλος του συλλόγου βάσει του άρθρου 5.5 του 

καταστατικού (ψηφοφορία ομόφωνη). 

Αναγράψαμε τις υποψηφιότητες που έγιναν δεκτές σε πίνακα  με αλφαβητική 

σειρά. 

Οι υποψήφιοι έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να παρουσιάσουν στο σώμα 

σύντομο βιογραφικό τους. 

Συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού υπό των μελών της εφορευτικής 

επιτροπής, υπογράφεται ως έπεται σε δύο αντίγραφα, το ένα αντίγραφο 

παραδίδεται στον πρόεδρο της Γ.Σ.  

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Ιπλικτζόγλου Μιχαήλ   Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος       Κώνστας Δημήτριος 

Παρελήφθη ακριβές αντίγραφο την 6-10-2021 

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. 
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