16/12/2020
Fronditha Care ushers in new leadership era with Board of Directors refresh
Fronditha Care has appointed new Directors to its Board leadership team heralding significant
changes to governance leadership of the organisation.
The new team includes Jill Taylor (Nikitakis), re-elected at the recent AGM for another three-year
term, who is the new President and Board Chair. Kostas Kyrifidis has retained the role of Treasurer,
with newly elected directors Dr. Stella Laletas taking on the role of Vice President and Kostas
Livadaras becoming Company Secretary. The Board has also co-opted John Kallitsas as a Director,
who has a long- standing relationship with Fronditha Care and is a benefactor.
Jill Taylor (Nikitakis), humbled and honoured by her appointment to lead the Board, said: ‘I am
energised by the talent of the new Directors who with their diverse professional backgrounds bring
significant understanding of the not-for-profit sector and specifically deep knowledge of the aged
care sector, substantial business acumen with exceptional human resource management skills and
extensive governance expertise to the Board.’ Importantly, noted Taylor (Nikitakis), Directors all
have deep connections with the Fronditha Care membership base, the Greek and broader
community and established relationships with partners and stakeholders.
After 43 years of operation Fronditha Care, with five residential facilities and extensive home care
services has built a strong reputation in the aged care sector. This past year has been an
exceptionally challenging year for Fronditha Care with the significant impacts of COVID 19 and
major Government reform of the sector demanding so much of the organisation in ensuring it
maintained its commitment and focus on the safety and wellbeing of those in its care and their
families.
Taylor (Nikitakis) said: ‘An equally important responsibility of the Board and CEO was its obligation
to maintain strong fiduciary oversight. At the recent AGM our members, including past Presidents,
benefactors, auxiliary chairs and commercial partners expressed their significant concerns about
the financial management of the organisation in the past year. These members also expressed
ongoing concern about the capacity of the leadership of the organisation to seriously address the
financial issues, which led to a significant deficit, highlighting the lack of clarity in a plan and
related timing to turnaround the business.
She added: ‘The new Board is absolutely focused on fostering greater transparency in its financial
operations, renewing the confidence of the Fronditha Care membership and broader community in
its capacity to responsibly govern the organisation.
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‘I want to thank all previous Directors, including the previous President and Board Chair, Prof.
Eugenia Pedagogos, Aspasia Georgiou, Tim Dionyssopoulos, Pam Kalodimos, Soula Cargakis, Dr.
Arthur Kokkinias for their service to Fronditha Care and their contributions across their respective
tenures. In particular, I pay tribute to their collective commitment to the organisation’ noted
Taylor (Nikitakis).
‘I want to reassure members and the community that the Board changes represent an opportunity
for a significant refresh and a new chapter for the organisation. I also want to note the current
Directors have a strong vision for the way we move forward and face the challenges head on as we
rebuild governance leadership and recalibrate our financial position. '
The new Board is currently working on a financial strategy for shaping the future of Fronditha Care
and early in the new year will provide a detailed communique to members and the public.
‘We are focused on re-envisaging operations to ensure financial security and organisational
viability. We are committed to achieving this without compromising our proven ability to deliver
complex and large scale projects and the highest quality of service delivery, that is greatly
appreciated by all those we care for and their families, our members, partners, Government,
stakeholders and the community.’
In her closing remarks Taylor (Nikitakis) said: ‘There is a long journey ahead of us and lots of work
to do but I’m delighted to lead this truly talented team at this challenging moment in Fronditha
Care’s history, continuing the legacy of those who have gone before for more than four decades.’
Fronditha Care is a not-for-profit aged care provider that has been supporting and advocating for
the elderly since 1977 and is currently serving over 1200 elders each week across Victoria and NSW.
To learn more about Fronditha Care’s Board of Directors, please visit
https://frondithacare.org.au/bod/
For more information, please contact Zoe Angeli, EGM Communications & Public Affairs, on 0418
696 794 or zoe.angeli@fronditha.org

Νέο κεφάλαιο στη διοίκηση της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ με ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο
Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στη διακυβέρνηση της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, μετά την ανακοίνωση
των νέων Διευθυντών του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει την Ιουλία Taylor (Νικητάκη), η οποία
επανεκλέχθηκε στην πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση για άλλη μία τριετή θητεία, και η
οποία θα είναι η νέα Πρόεδρος και Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κώστας
Κυριφίδης διατήρησε το ρόλο του ως Ταμίας, ενώ η νεοεκλεγείσα Δρ. Στέλλα Λαλέτα
ανέλαβε το ρόλο της Αντιπροέδρου και ο νεοκλεγείς Κώστας Λειβαδάρας είναι ο νέος
Γραμματέας του οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε επίσης τον Γιάννη Καλλίτσα
ως Μέλος του Δ.Σ., και ο οποίος έχει μακροχρόνια σχέση με τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ και είναι
ευεργέτης του οργανισμού.
Η Ιουλία Taylor (Νικητάκη), με σεβασμό και ταπεινότητα μετά την εκλογή της στην ηγεσία
του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη από τη χαρισματικότατα και
το ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο των νέων Διευθυντών. Έχουν πολύ σημαντική
κατανόηση του μη κερδοσκοπικού τομέα και συγκεκριμένα έχουν βαθιά γνώση του τομέα
φροντίδας ηλικιωμένων, σημαντική επιχειρηματική πείρα, εξαιρετικές δεξιότητες
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκτεταμένη γνώση διακυβέρνησης σε Διοικητικά
Συμβούλια». Ιδιαίτερα σημαντικό, σημείωσε η Taylor (Νικητάκη), είναι ότι όλοι οι
Διευθυντές έχουν ουσιαστικές σχέσεις με τα μέλη της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, την ελληνική και
ευρύτερη κοινότητα και καταξιωμένες σχέσεις με εταίρους και παράγοντες.
Μετά από 43 χρόνια λειτουργίας, η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, με πέντε οίκους ευγηρίας και εκτεταμένες
υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, έχει δημιουργήσει ισχυρή φήμη στον τομέα φροντίδας
ηλικιωμένων. Το προηγούμενο έτος ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ με τις
σημαντικές επιπτώσεις του COVID 19 και τις καίριες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στον
τομέα, να δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις από τον οργανισμό έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η διατήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε και να συνεχίσει να
επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την ευημερία εκείνων που φροντίζει και τις οικογένειές
τους.
Η Taylor (Νικητάκη) είπε: «Εξίσου σημαντική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν η διατήρηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης. Κατά την
πρόσφατη Γ.Σ. τα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων Προέδρων, ευεργετών,
προέδρων ερανικών επιτροπών και εμπορικών εταίρων, εξέφρασαν σημαντικές ανησυχίες
για την οικονομική διαχείριση του οργανισμού το προηγούμενο έτος. Αυτά τα μέλη
εξέφρασαν επίσης διαρκείς ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της ηγεσίας του
οργανισμού να αντιμετωπίσει τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικό
έλλειμμα, επισημαίνοντας την έλλειψη σαφήνειας στο σχέδιο και το σχετικό
χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας».
Πρόσθεσε: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως επικεντρωμένο στην ενίσχυση της
διαφάνειας των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη
των μελών και της κοινότητας προς τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ, σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση του
οργανισμού.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προηγούμενους Διευθυντές, συμπεριλαμβανομένων,
της προηγούμενης Προέδρου και Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθηγήτρια
Ευγενία Παιδαγωγού, Ασπασία Γεωργίου, Τιμ Διονυσσόπουλου, Παμ Καλοδήμου, Σούλα
Καργάκη, Δρ. Αθανάσιο Κοκκινιά, για τις υπηρεσίες τους στην ΦΡΟΝΤΙΔΑ και τη συμβολή
τους στις αντίστοιχες θητείες τους. Συγκεκριμένα, αποτίω φόρο τιμής στη συλλογική
δέσμευσή τους προς τον οργανισμό», σημείωσε η Taylor (Νικητάκη).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται επί του παρόντος σε μια οικονομική στρατηγική για
τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και στις αρχές του νέου έτους θα εκδώσει
λεπτομερή ανακοίνωση στα μέλη και το κοινό.
«Έχουμε επικεντρωθεί στην επανεξέταση των λειτουργιών για τη διασφάλιση της
οικονομικής ασφάλειας και της οργανωτικής βιωσιμότητας. Δεσμευόμαστε να το
επιτύχουμε χωρίς να διακυβεύσουμε την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να παραδίδουμε
σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα, και την ύψιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η
οποία εκτιμάται ιδιαίτερα από όλους εκείνους που φροντίζουμε και τις οικογένειές τους, τα
μέλη μας, τους συνεργάτες μας, την κυβέρνηση, τους παράγοντες και κοινότητα.'
Κλείνοντας, η Taylor (Νικητάκη) είπε: «Υπάρχει ένα μακρύ ταξίδι μπροστά μας και πολλή
δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αλλά χαίρομαι που οδηγώ αυτήν την πραγματικά
ταλαντούχα ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στην ιστορία της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, συνεχίζοντας
την κληρονομιά αυτών που έχουν συνδράμει στον οργανισμό για παραπάνω από τέσσερις
δεκαετίες. "
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος φροντίδας ηλικιωμένων που
υποστηρίζει και υπερασπίζετε ηλικιωμένους από το 1977 και επί του παρόντος εξυπηρετεί
περισσότερους από 1200 ηλικιωμένους κάθε εβδομάδα σε όλη τη Βικτώρια και τη ΝΝΟ.
Μάθετε περισσότερα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ επισκέπτοντας
https://frondithacare.org.au/bod/
Για οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με τη Ζωή Αγγελή, Εκτελεστική Διευθύντρια
Επικοινωνίας, στο 0418 696 794 ή zoe.angeli@fronditha.org .

