
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.O.Α.Σ 

 

Σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 14.30 στο Ανθηρό Καρδίτσας 

συνήλθε με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου Βασιλείου Θεοδωράκη  

συγκλήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Σ. προκειμένου να 

συγκροτηθεί σε σώμα. Αφού ευχαρίστησε όλα τα νεοκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. εξήγησε 

τον τρόπο ψηφοφορίας και προχώρησε στην πρόταση για την θέση του προέδρου της 

ΠΟΑΣ. Ο Ανδρέας Στεργίου πρότεινε την Αθηνά Μαρία (Νανά) Μαυραντζά, στην 

οποία συμφώνησαν και η Μαρία Βίλλη, Αθανάσιος Κωφός και Μαρία Βίλλη, και 

εφόσον δεν προέκυπτε άλλη υποψηφιότητα η Αθηνά Μαρία (Νανά) Μαυραντζά 

αποδέχτηκε και προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία για όλα τα αξιώματα. Για την 

θέση της προέδρου της ΠΟΑΣ ψηφίστηκε η κ.Αθηνά Μαρία (Νανά) Μαυραντζά με 8 

ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Στην συνέχεια για την θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε 

η Έλλη Τσιρογιάννη και ο Αθανάσιος Κωφός από την πρόεδρο του ΔΣ και τον 

Ανδρέα Στεργίου, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν, οπότε προτάθηκε ο Βασίλειος 

Θεοδωράκης, ο οποίος ψηφίστηκε με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Για την θέση του 

Γεν.Γραμματέα η πρόεδρος πρότεινε τον Ανδρέα Στεργίου και αποδέχτηκε, οπότε 

ψηφίστηκε με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Ως Αν.Γραμματέας προτάθηκε από την 

πρόεδρο η Μαρία Βίλλη, η οποία αποδέχτηκε και εκλέχτηκε με 9 ψήφους υπέρ. Για 

την θέση του ταμία προτάθηκε από την πρόεδρο ο Βασίλειος Παράσχης και 

αποδέχτηκε, οπότε εκλέχτηκε με 9 ψήφους υπέρ. Για την θέση του Υπεύθυνου 

Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ προτάθηκε από την πρόεδρο ο Παναγιώτης 

Παπαντώνης και αποδέχτηκε, ψηφίστηκε δε με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Τέλος για 

την θέση της Υπεύθυνης εκδηλώσεων προτάθηκε η Αρσενία Στάθη από την πρόεδρο 

και αποδέχτηκε, ψηφίστηκε δε με 9 ψήφους υπέρ. Οι κ.κ. Έλλη Τσιρογιάννη και 

Αθανάσιος Κωφός παρέμειναν τακτικά μέλη και σε επόμενη συνεδρίαση θα οριστούν 

οι αρμοδιότητές τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω και διεξαχθείσης της μυστικής ψηφοφορίας εκλέχτηκαν ως 

ακολούθως για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Αργιθεάτικων Συλλόγων οι: 

• Πρόεδρος : Μαυραντζά Αθηνά – Μαρία (Νανά) 

• Αντιπρόεδρος: Θεοδωράκης Βασίλειος  



• Γενικός Γραμματέας : Στεργίου Ανδρέας  

• Αναπληρωτής Γραμματέας : Βίλλη Μαρία  

• Ταμίας : Παράσχης Βασίλειος  

• Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Παπαντώνης Παναγιώτης  

• Υπεύθυνη εκδηλώσεων : Στάθη Αρσενία 

• Μέλη : Έλλη Τσιρογιάννη και Αθανάσιος Κωφός 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιου της Π.Ο.Α.Σ 

 

Η πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Αθηνά Μαρία (Νανά)                                          Ανδρέας Στεργίου 

            Μαυραντζά 


