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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ELEUSIS 2021
Αριθ. Αποφ. 123/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα 7ο:
Ανανέωση σύμβασης Διευθυντή Επικοινωνίας και Marketing, κου Φώτη
Γιαννόπουλου.
Πρακτικό της 12ης/2019 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕYΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021
Στην Ελευσίνα σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με
διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί των οδών Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200,
Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών
βρέθηκαν παρόντα άπαντα τα μέλη. Από τα μέλη αυτά, τα μέλη, κα Σταυρούλα
Φωτοπούλου, κα Ελένη Τζελέπη και κος Άρης Καλαντίδης, παραστάθηκαν με
εξουσιοδότηση. Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι κ.κ. Νομικοί Σύμβουλοι της
Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1

Σοφία Αυγερινού Κολώνια - Πρόεδρος Δ.Σ.

2

Πέτρος Σφηκάκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3

Θεόδωρος Καραντινός - Γραμματέας Δ.Σ.

4

Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος - Μέλος Δ.Σ.

5

Σταυρούλα Φωτοπούλου - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την
Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Σοφία Αυγερινού Κολώνια)

6

Αικατερίνη Μπούμπα – Μέλος Δ.Σ.

7

Άρης Καλαντίδης – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο
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του Δ.Σ., κο Πέτρο Σφηκάκη)
8

Μαρία Βασιλείου – Μέλος Δ.Σ.

9

Αθανάσιος Μίλησης – Μέλος Δ.Σ.

10

Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Δ.Σ.,
κα Αικατερίνη Μπούμπα)

11

Κυριακούλα Παραδείση – Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η
συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Φιλιππή, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του
θέματος και αναπτύσσει προφορικά την Εισήγησή της, όπως έχει αναλυτικά
περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 141/2019 Εισήγηση.
Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται αρνητικά για την ανανέωση της
σύμβασης του Διευθυντή Επικοινωνίας και Marketing, κου Φώτη Γιαννόπουλου,
καθώς δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης και δεν έχει καταφέρει να
διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο καταστάσεις συγκρούσεων και κρίσεων.
Επίσης, αιτείται την άμεση προκήρυξη της κάλυψης της θέσης για επιχειρησιακούς
λόγους, καθώς επισημαίνει την κρισιμότητα αυτού του διαστήματος για την
Εταιρεία με μεγάλα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν σύντομα, όπως ενδεικτικά το
Culture 2030, το HERMA και ο εορτασμός της 11/11 και η κατάρτιση του σχεδίου
δράσης αλλά και του σημαντικού προϋπολογισμού του 2020, που ο ρόλος της εν
λόγω Διεύθυνσης είναι καταλυτικός ως προς τον σχεδιασμό, τους διαγωνισμούς
κλπ.
Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζει την κρισιμότητα
της κατάστασης και αποδέχεται τις αιτιάσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη
μη ανανέωση της σύμβασης, όπως επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη κάλυψης αυτών
των αναγκών. Ωστόσο, εκφράζουν την δικαιολογημένη ανησυχία τους ότι καταρχήν
δημιουργείται κενό και κατά δεύτερον οι όποιες προσωρινές λύσεις δεν θα
εξυπηρετήσουν το κρίσιμο έργο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, προτείνουν την
ανανέωση της σύμβασης του Διευθυντή Επικοινωνίας και Marketing, κου Φώτη
Γιαννόπουλου, μόνο για τους επόμενους τρεις (3) μήνες για την κάλυψη των ως άνω
ενδεικτικά αναφερομένων κατεπειγουσών αναγκών, ώστε η Εταιρεία να μην εκτεθεί
σε μη αναστρέψιμους διαχειριστικούς - επιχειρησιακούς κινδύνους.
Στο σημείο αυτό καλείται στη συνεδρίαση ο Διευθυντής Επικοινωνίας και
Marketing, κος Φώτης Γιαννόπουλος, προκειμένου να ερωτηθεί εάν συμφωνεί με
την καταρχήν τρίμηνη ανανέωση της σύμβασής τους. Ο κος Γιαννόπουλος, αφού
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ζήτησε να ενημερωθεί για τους ακριβείς λόγους της ανανέωσης της σύμβασής τους
μόνο για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, συναίνεσε με την πιθανή αυτή πρόταση.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Αθανάσιος Μίλησης, καταψηφίζει την ως
άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι τα προσόντα, η
επιστημονική επάρκεια, η επαγγελματική πείρα και η από μέρους του κου
Γιαννόπουλου επικοινωνιακή διαχείριση της Εταιρείας είναι αρκετά και πλήρη για
την ανανέωση της σύμβασης του ως άνω Διευθυντή και διαφωνεί με την μόνο για
τρεις (3) μήνες ανανέωσή της.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Φιλιππή, απέχει της ψηφοφορίας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την ανανέωση της σύμβασης του Διευθυντή Επικοινωνίας και Marketing, κου Φώτη
Γιαννόπουλου, για τους επόμενους τρεις (3) μήνες αρχής γενομένης από 17-10-2019
μέχρι 16-01-2020, με τους ίδιους όρους με την από 17-10-2018 σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2019
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοφία Αυγερινού - Κολώνια

Πέτρος Σφηκάκης

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Φιλιππή
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Καραντινός
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ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρης Καλαντίδης

Μαρία Βασιλείου

Σταυρούλα Φωτοπούλου

Ελένη Τζελέπη

Αικατερίνη Μπούμπα

Κυριακούλα Παραδείση

Αθανάσιος Μίλησης

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας
"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
Ελευσίνα, 4 Οκτωβρίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΚΟΛΩΝΙΑ
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