
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Σύμφωνα με το οικείο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου, Τακτικών Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, Προέδρου και Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 

Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 6ης 

Ιουνίου τρέχοντος έτους (2021), σας ανακοινώνουμε τα  αποτελέσματα των εκλογών όπως 

αυτά προέκυψαν από το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «R-U-Vote». 

 

Για την εκλογή Προέδρου ψήφισαν 617 μέλη της εταιρείας. Έγκυρα ψηφοδέλτια 

617 από τα οποία 13 λευκά.  

Κατά σειρά επιτυχίας έλαβαν: 306 ψήφους η κα Α.Μαυρογιαννάκη, 284 ψήφους  ο κ.Σ.Παππάς 

και  14 ψήφους  ο κ. Α.Σαρπάκης. Πρόεδρος ανακηρύχθηκε η κα Αναστασία Μαυρογιαννάκη. 

 

Για την εκλογή Τακτικών Μελών του Δ.Σ. ψήφισαν ομοίως 617 μέλη της 

εταιρείας. Έγκυρα ψηφοδέλτια 617. 

Κατά σειρά επιτυχίας έλαβαν: 291 ψήφους ο κ.Ι.Ιωαννίδης, 270 ψήφους ο κ. Α.Μελιδώνης, 267 

ψήφους ο κ. Κ.Μακρυλάκης, , 263 ψήφους  η κα Α.Παπαζαφειροπούλου, 262 ψήφους η κα 

Μ.Μπριστιάνου, 206 ψήφους ο κ.Α.Ράπτης και 134 ψήφους ο κ.Ι.Ντούπης. 

Τακτικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύχθηκαν και οι επτά (7) υποψήφιοι κατά σειρά εκλογής τους. 

 

Για την εκλογή μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ψήφισαν ομοίως 617 μέλη 

της εταιρείας. Έγκυρα ψηφοδέλτια 617. 

Κατά σειρά επιτυχίας έλαβαν: 439 ψήφους ο κ.Ν.Παπάνας, 184 ψήφους ο κ.Ι.Κυριαζής, 168 

ψήφους ο κ.Σ.Παπαντωνίου.  

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκε, κατ’ άρθρο 23 παρ. 2 του 

Καταστατικού, το πλειοψηφήσαν μέλος  κ.Ν.Παπάνας και τακτικά μέλη οι κ.Ι.Κυριαζής και 

Σ.Παπαντωνίου. 

 

Για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ψήφισαν ομοίως 617 μέλη της 

εταιρείας. Έγκυρα ψηφοδέλτια 617. 

Κατά σειρά επιτυχίας έλαβαν: 402 ψήφους ο κ.Α.Αλαβέρας και 266 ο κ. Φ.Φιλιππίδης. 

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΔΕ ανακηρύχθηκαν οι 2 υποψήφιοι για το αξίωμα αυτό.  

 

 

Επίσης από το οικείο (υπό ιδία άνω ημερομηνία) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής 

διενέργειας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Παρέδρου Μέλους, σας ανακοινώνουμε 



τα  αποτελέσματα των εκλογών όπως αυτά προέκυψαν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας «R-U-Vote». 

 

Για την εκλογή Παρέδρου Μέλους ψήφισαν 63 Πάρεδρα Μέλη. Έγκυρα 

ψηφοδέλτια 63. Κατά σειρά επιτυχίας έλαβαν: 34 ψήφους ο κ. Χ.Δημοσθενόπουλος και 29 

ψήφους  η κ. Α. Γκρόζου. Πάρεδρο Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ ανακηρύχθηκε ο κ. Χ. 

Δημοσθενόπουλος.  

 

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΕ 

 

 


