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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ-ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε. ανακοινώνει στα μέλη της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη
χθεσινή (13.11.2013) πρώτη συνεδρίασή του, παρουσία όλων των εκλεγέντων μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών), συγκροτήθηκε σε σώμα.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ., κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Θεοδωρακάκου Κούλη
από τη θέση του τακτικού μέλους και της συνακόλουθης παραίτησης του κ. Νόβα
Γεώργιου από τη διεκδίκηση θέσης στο Συμβούλιο, και μετά από γενόμενη ψηφοφορία
όλων των μελών του, έχει ως ακολούθως :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΝΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ
CARRIERS CHARTERING CORP. SA
2
ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
OPTIMA SHIPBROKERS LTD.
3
ΜΠΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SEA POWER MARITIME INC.
4
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩN/NOΣ
ALMA NAVIGATION S.A.
5
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
M AND F CHARTERING S.A.
6
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΝΤΕRMODAL SHIPBROKERS CO
7
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CLARKSON HELLAS LTD

ΘΕΣΕΙΣ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΝΟ

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΟΥΛΗΣ
BULKERS SHIPBROKING CO LTD

2. ΝΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DNA MARITIME INC.

3. ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
NETWORK ENTERPRISES CO LTD

ΘΕΣΕΙΣ
1ο Αναπληρωματικό Μέλος
2ο Αναπληρωματικό Μέλος
3ο Αναπληρωματικό Μέλος
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εκπροσωπεί επάξια την ‘Ενωσή μας
ενώπιον της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του ναυτιλιακού
κλάδου και να τηρεί πιστά και με συνέπεια τις βασικές της αρχές για την καλύτερη και
αποδοτικότερη προάσπιση των επαγγελματικών μας συμφερόντων.
Στη σημείο αυτό, η Ένωση θα ήθελε να εκφράσει ξανά τις θερμότερες
ευχαριστίες της σε όλους όσους στήριξαν και στηρίζουν το έργο μας, που χωρίς τη δική
τους αρωγή και συμπαράσταση δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν οι υψηλοί στόχοι
που είχαμε εξ αρχής θέσει.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την σημαντική οικονομική ενίσχυση που
πρόσφεραν οι περισσότεροι εκ των ιδρυτών της Ένωσης (τουλάχιστον ποσό € 5.000 ο
καθένας), προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα ισχυρό εναρκτήριο κεφάλαιο για τα
πολλαπλά έξοδα που είχε να καλύψει η Ένωση κατά την ίδρυσή της.
Ήδη η Ένωση έχει αποκτήσει τις επίσημες εγκαταστάσεις της, παρέχοντας
ταυτόχρονα γραμματειακή, νομική και φοροτεχνική υποστήριξη από άτομα που θα είναι
σε θέση να προσφέρουν την τεχνογνωσία και τις συμβουλές τους για την καλύτερη
πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών της.
Περαιτέρω, η Ένωση προτίθεται να διοργανώνει συναντήσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα για ζητήματα φορολογικής και νομοθετικής φύσης, σχετικά με τις τελευταίες
εξελίξεις και αλλαγές στα οικεία θέματα του κλάδου. Σχετικές ανακοινώσεις θα
δημοσιεύονται στο site της Ένωσης και θα αποστέλλονται στα e-mail των μελών μας.
Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντική και αναγκαία η ενίσχυση της
Ένωσης με νέα μέλη, καθώς δυναμώνει συνεχώς την παρουσία μας στον χώρο της
Ελληνικής, αλλά και διεθνούς ναυτιλίας, πολύ περισσότερο έναντι των κρατικών
φορέων, βοηθώντας στην καλύτερη προαγωγή των κοινών μας σκοπών.
Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2013

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

