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Πρακτικό Συνεδρίασης Σ.Ε.∆ Νο 8 / 12 Μαρτίου 2015 

 
 Σήµερα Πέµπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 20:30 
πραγµατοποιήθηκε, σε κοινόχρηστο  χώρο (καφετέρια Lancelot στην 
Ιαλυσό ), η συνεδρίαση των µελών του ∆Σ του Σ.Ε.∆ , σε πλήρη απαρτία 
και συµφωνήθηκαν οµόφωνα – εκτός του θέµατος µε α/α 7 που 
απορρίφθηκε- τα ακόλουθα θέµατα: 
 
Η Πρόεδρος έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στα ακόλουθα θέµατα: 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 
Ζητήθηκε να κατατεθούν προτάσεις από τα µέλη σε επόµενη συνεδρίαση, 
σχετικά µε τη συγκρότηση οµάδων, µε σκοπό τη διευκόλυνση και 
προαγωγή  του έργου του συλλόγου 
 
2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΕΟΥ ∆Σ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  
Το νέο ∆Σ, θα προβεί σε εθιµοτυπικές επισκέψεις στους κατωτέρω µε τον 
αντίστοιχα υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό της συνάντησης: 
α/ Μητροπολίτη Ρόδου (ευθύνη Γεν. Γραµµατέα) 
β/ Περιφερειάρχη (ευθύνη Προέδρου) 
γ/ ∆ήµαρχο (ευθύνη Γεν. Γραµµατέα) 
δ/ Αντιδήµαρχο Πολιτισµού (ευθύνη Προέδρου) 
ε/ Πρόεδρο ∆ΟΠΑΡ (ευθύνη Προέδρου) 
 
3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 
 
α/ Στο κατάλυµα της Γαλλίας, µε θέµα «Φάροι του Αιγαίου – 
Θεµατοφύλακες συνόρων» [ δεύτερο δεκαπενθήµερο Νοεµβρίου] 
β/ Νεστορίδειο (νέα πτέρυγα), µε ελεύθερο θέµα [∆εκέµβριο] 
γ/ Με πρόταση του Γεν. Γραµµατέα, να γίνει έκθεση σε κάποιο νησί της 
∆ωδεκανήσου εκτός Ρόδου, αποφασίσθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα 
διεξαγωγής στην Χάλκη, µε ελεύθερο θέµα [τρίτο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου, 
ηµέρες Σάββατο ή Κυριακή, µε ευθύνη του Γεν. Γραµµατέα] 
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ – ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Με ευθύνη της Προέδρου θα προγραµµατιστούν οι κάτωθι οµιλίες: 
α/ Συντήρηση έργων τέχνης 
β/ Παρακολούθηση από τα µέλη τους συλλόγου της ταινίας THRONE OF 
HELLIOS  
 
5. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
α/ Η ανάγκη αποστολής µηνυµάτων (SMS) στα µέλη, θα καλυφθεί µε την 
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προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής και αριθµού κλήσης κινητής 
τηλεφωνίας, µετά από σχετική έρευνα του Γεν. Γραµµατέα, ο οποίος και θα 
έχει την ευθύνη για τη χρήση. 
β/ Η συνέχιση επικοινωνίας µε τα µέλη µέσω επιστολών ταχυδροµείου. 
Επίσης την Τ.Θ 368, του συλλόγου, τη διαχειρίζεται η Πρόεδρος. 
 
Ο Γεν. Γραµµατέας ζήτησε και έλαβε το λόγο προτείνοντας επίσης η 
επικοινωνία µε τα µέλη να γίνεται : 
γ/ Με τη δηµιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συλλόγου και 
διαχειριστής ο Γεν. Γραµµατέας, ενώ οι κωδικοί θα βρίσκονται και στη 
διάθεση της Πρόεδρου. 
δ/ ∆ηµιουργία ιστοσελίδας, της οποίας η δοµή και το περιεχόµενο θα 
κατατεθεί από τον Γεν. Γραµµατέα για έγκριση, σε επόµενη συνεδρίαση  
ε/ Η τοιχοκόλληση σε πίνακα ανακοινώσεων (π.χ στο ∆ηµαρχείο) [∆εν 
εγκρίθηκε] 
 
 
           Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο Γεν. Γραµµατέας και αναφέρθηκε στα 
ακόλουθα θέµατα: 
 
6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Η γραπτή επικοινωνία µε το σύλλογο (µελών και µη),  απαιτεί τη 
δηµιουργία πρωτοκόλλου εισερχοµένων – εξερχοµένων εγγράφων. 
 
7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
Προτάθηκε ο περιοδικός – µηνιαία- καθορισµός συγκεκριµένης ηµέρας, 
ώρας και τόπου, προκειµένου να συγκαλούνται οι τακτικές συνεδριάσεις, 
προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και από τα µέλη 
του συλλόγου. 
 
8. ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
 
Τα νέα µέλη θα αιτούνται την συµµετοχή τους µε τυποποιηµένο έντυπο – 
αίτηση-  της οποίας τη δοµή και το περιεχόµενο θα κατατεθεί από τον Γεν. 
Γραµµατέα για έγκριση, σε επόµενη συνεδρίαση 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

   
   

Η Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
   
   

Σταµατία Στεργενάκη   Τζένη ∆ανιηλίδου  Μιχαήλ Μαντικός  
   



3 - 3 
synedriasi_12-03-2015 

Η Ταµίας Τα Μέλη 

 
  Ιωάννης ∆ιακονικόλας 

Μαρία ∆ιακονικόλα   
   
  Έφη Καστελοριού 
   
   
   
  ∆ηµήτρης Κοσκινάς  
   

   

   
 

        


