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Αξιότιμοι κύριοι, 

 

 Σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση του νέου ∆.Σ. της Ένωσής μας που εξελέγη στις 

εκλογές της 8ης Μαρτίου 2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:  

 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Αθ. Καραθάνος 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν. Τριανταφύλλου 

 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ι. Φλεριανός 

 ΤΑΜΙΑΣ:  Χ. Νικολακάκης 

 ΜΕΛΟΣ:  Α. Γκίκας  

 ΜΕΛΟΣ:  Γ. Κοτσερίδης 

  ΜΕΛΟΣ:  Σ. Κουνδουράς 

 

 

   Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι σήμερα εποικοδομητική    

συνεργασία και ευελπιστούμε ότι θα την βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.  

 

   Από το 1926 που ιδρύθηκε, η Ε.Ε.Ο. συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την πορεία       

της ελληνικής αμπελοοινικής παραγωγής, των οίνων και των αποσταγμάτων. 

    Είναι ο επιστημονικός, οινολογικός φορέας, που συμμετέχει σε όλες τις 

συλλογικές διαδικασίες του κλάδου και εκπροσωπεί την Ελλάδα στη ∆ιεθνή 

Ένωση Οινολόγων. 

   



Το νέο ∆.Σ. κατανοεί απόλυτα τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα ο 

οινικός κλάδος και θεωρεί υποχρέωση του να κινηθεί εντονότερα στην 

κατεύθυνση στήριξης του.  

 

  Στους στόχους μας, είναι η συνένωση όλων των Ελλήνων Οινολόγων στην  

ΕΕΟ, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός επιστημονικός, οινολογικός φορέας, 

που θα επηρεάσει  θετικά τον ελληνικό αμπελοοινικό κλάδο.  Είμαστε έτοιμοι να 

παρέχουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στην Ε∆ΟΑΟ και στους υπόλοιπους 

φορείς του χώρου.  

 

  Ελπιδοφόρο γεγονός για την ΕΕΟ, είναι η ανανέωση των μελών της, με την 

εγγραφή δεκάδων νέων συναδέλφων, στην πλειοψηφία τους με μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Αμπελουργία – Οινολογία. Επίσης, η ανανέωση της σύνθεσης του 

∆.Σ. με τη συμμετοχή σε αυτό, δύο εκπροσώπων πανεπιστημιακών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ∆ρ. Γ. Κοτσερίδη και ∆ρ. Στ. Κουνδουρά, οι οποίοι 

καταλαμβάνουν τις θέσεις των συναδέλφων Β. Πυροβολάκη και Π. Κόλλια οι 

οποίοι αποχώρησαν μετά από μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά στην ΕΕΟ.  

 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ                                                 Ι. ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ 
 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την περαιτέρω συνεργασία μας και την αμεσότερη 
επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνείτε με:  
1.τον Πρόεδρο  
κ. Αθ. Καραθάνο   Τηλ.: 6944 447 090, Τηλ/Φαξ: 244 102 0087, 
email: athankarath@yahoo.gr 
 
2.τον Γεν. Γραμματέα:   
κ. Ι. Φλεριανό.       Τηλ.: 6944 419 788,   Τηλ/Φαξ: 210 600 8273, e-mail: fleri@hol.gr  
 
3.τον Ταμία  
κ. Χαρ. Νικολακάκη. Τηλ.6932 367 506,   Φαξ: 210  976 8437,  e-mail: markat@otenet.gr 
και με το site  της Ένωσης μας www.eeo.gr  

Με εκτίμηση, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


