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Παρόντες: Χ. Αλεξανδρής, Γ. Αρβανίτης, Π. Μαντζανάς, Ο. Παυλόπουλος, Γ. Φρέντζος. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε Σώμα  

Σύμφωνα με το άρθρο 19.5. του Καταστατικού, ο πλειοψηφών σύμβουλος των εκλογών της 6ης 
Ιουνίου 2021, Γιώργος Φρέντζος, συγκάλεσε σήμερα, την 10η Ιουνίου 2021, τα εκλεγέντα μέλη σε 
συνεδρίαση, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 
(Greek Society of Cinematographers –GSC) να συγκροτηθεί σε σώμα. 

Ο πλειοψηφών σύμβουλος, αφού συνεχάρη όλα τα μέλη για την εκλογή τους, τούς ανακοίνωσε ότι 
έχει ήδη διαμορφωμένη πρόταση για τη σύνθεση του νέου ΔΣ της Ένωσης. Ακολούθησε σύντομη 
εισήγηση για κάθε μία από τις θέσεις του ΔΣ και κατόπιν ο πλειοψηφών σύμβουλος κατέθεσε την 
εξής πρόταση σύνθεσης του ΔΣ: Πρόεδρος Γιώργος Φρέντζος, Αντιπρόεδρος Γιώργος Αρβανίτης, 
Γεν. Γραμματέας Χρήστος Αλεξανδρής, Ταμίας Οδυσσέας Παυλόπουλος, Μέλος Παντελής 
Μαντζανάς. Ακολούθησε συζήτηση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή μυστικής 
ψηφοφορίας επί της προτάσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, το αποτέλεσμα της οποίας 
ήταν: 

Πρόεδρος:  Γιώργος Φρέντζος (πέντε ψήφοι υπέρ), 
Αντιπρόεδρος:  Γιώργος Αρβανίτης (πέντε ψήφοι υπέρ), 
Γεν. Γραμματέας:  Χρήστος Αλεξανδρής (πέντε ψήφοι υπέρ), 
Ταμίας:  Οδυσσέας Παυλόπουλος (πέντε ψήφοι υπέρ), 
Μέλος:  Παντελής Μαντζανάς (πέντε ψήφοι υπέρ). 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Εξουσιοδότηση Ταμία 

Σύμφωνα με το άρθρο 25.4. του Καταστατικού, ο Ταμίας της Ένωσης, Οδυσσέας Παυλόπουλος: 
«Είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για όλες τις συναλλαγές με το τραπεζικό ίδρυμα στο 
οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός καταθέσεων - αναλήψεων του σωματείου και είναι συναρμόδιοι 



για τη διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα (internet banking). Μπορεί να 
προβαίνει σε αναλήψεις και να διατηρεί στο ταμείο του σωματείου ποσό μέχρι χίλια (1.000,00) 
ευρώ, άλλως απαιτείται έγκριση του εκάστοτε κονδυλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω 
ποσό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις 
ανάγκες του σωματείου». 

Μετά από πρόταση του Προέδρου, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του ως άνω ποσού στα 
χίλια πεντακόσια (1500€) ευρώ, ως ανώτατο όριο αναλήψεως από τον λογαριασμό του Σωματείου 
στην Εθνική Τ.Ε. 

 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Γιώργος Φρέντζος                                                             Χρήστος Αλεξανδρής 

 

Τα Μέλη 
 

Γ. Αρβανίτης                                        Ο. Παυλόπουλος                                         Π. Μαντζανάς 


