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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωση για τη 12η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. 

Αρ. 47 / 13-09-2019 

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 12/09/2019 

συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 11ης Συνεδρίασης / 01.08.2019.  

 Τα πρακτικά της προηγούμενης 11ης Συνεδρίασης / 01.08.2019 

υπεγράφησαν από τους συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου, ενώ οι 

εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ κατά την πάγια τακτική τους ούτε τα διάβασαν, ούτε 

τα υπέγραψαν. 

2. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.:  

• Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της 171ης Συνεδρίασης.  

 Στη Συνεδρίασή μας παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου  

στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., κος Λουκάς Σιγάλας.  

Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 171ης Συνεδρίασης 

και ανταλλάχθηκαν απόψεις.  

3. Πολιτιστικά:  

Α) Προγραμματισμός χειμερινής εκδρομής (6-7-8 Δεκεμβρίου). 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι η χειμερινή εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. και για τη 

διαμονή μας επιλέχθηκε το Epirus Palace.   

Περισσότερα στην αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου για την 

εκδρομή. 

https://gastrotourismos.gr/%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85-2-5178
https://www.epiruspalace.gr/?gclid=EAIaIQobChMIm7aWupbN5AIVQed3Ch1_gQCMEAAYAiAAEgJmZvD_BwE
https://www.epiruspalace.gr/?gclid=EAIaIQobChMIm7aWupbN5AIVQed3Ch1_gQCMEAAYAiAAEgJmZvD_BwE
https://www.epiruspalace.gr/?gclid=EAIaIQobChMIm7aWupbN5AIVQed3Ch1_gQCMEAAYAiAAEgJmZvD_BwE
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Β) Προτάσεις για πραγματοποίηση παιδικής χριστουγεννιάτικης 

γιορτής. (15 Δεκεμβρίου).  

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 

αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), ενώ τα υπόλοιπα 

θέματα σχετικά με τη εκδήλωση θα αποφασιστούν και θα οριστικοποιηθούν 

στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Γ) Αγορά δώρων στους συναδέλφους για τα Χριστούγεννα.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι, όπως κάθε χρόνο, θα δοθούν ατζέντες 

- ημερολόγια  στους συναδέλφους. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα 

μοιραστούν επιπλέον δώρα, για τα οποία η τελική επιλογή θα γίνει σε 

επόμενη συνεδρίαση. 

4. Ενημέρωση για την οικονομική κάλυψη της συμμετοχής των 

συναδέλφων στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας (10/11/2019).  

Έγινε ενημέρωση για τους συναδέλφους που δήλωσαν συμμετοχή και 

θα καλυφτούν οικονομικά από τον Σύλλογο. 

5. Ενημέρωση για την οικονομική κάλυψη για τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του Συλλόγου στο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, κος Χρήστος Ζαχαριάς,  και το μέλος 

του Δ.Σ., κος Χρήστος Γεωργιλής, εκπροσωπήσαν τον Σύλλογο στη Δ.Ε.Θ. και στο 

Συλλαλητήριο. 

6. Επιστολές – Διάφορα.  

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

               

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        

      

   

                                     

       Ι. ΤΥΡΟΣ                           Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

               

    


