
1. Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η νέα σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Συλλόγου µας, όπως 
αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση της 
8ης Μαρτίου 2015 , έχει ως εξής

Πρόεδρος : Σταµατία Στεργενάκη
Αντιπρόεδρος: Τζένη ∆ανιηλίδου
Γενικός Γραµµατέας : Μιχαήλ Μαντικός
Ταµίας : Μαρία ∆ιακονικόλα
Μέλος : Ιωάννης ∆ιακονικόλας (Βοηθός 
Ταµία)
Μέλος : Έφη Καστελλοριού
Μέλος : ∆ηµήτρης Κοσκινάς (Βοηθός Γεν. 
Γραµµατέα)

2. Τρόποι επικοινωνίας

α/ Ιστοσελίδα ΣΕ∆
https://artaegean.wordpress.com

β/ Μέσω κινητού µε  αριθµό  κλήσης
6987911883

γ/ Μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης ΣΕ∆
artaegean@gmail.com

3. Πρόγραµµα εκθέσεων

Σύµφωνα µε το Πρακτικό Συνεδρίασης Σ.Ε.∆ Νο 8 / 12 Μαρτίου 2015, αποφασίστηκε η 
διενέργεια των παρακάτω εκθέσεων:

α/ Στο κατάλυµα της Γαλλίας, µε θέµα «Φάροι του Αιγαίου – Θεµατοφύλακες συνόρων» , 
στις 18 Ιουλίου 2015.
β/ Νεστορίδειο (νέα πτέρυγα), µε ελεύθερο θέµα [∆εκέµβριο].
γ/ Στη νήσο Χάλκη, µε ελεύθερο θέµα [τρίτο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου, ηµέρες Σάββατο ή 
Κυριακή].

Σηµείωση: Λεπτοµέρειες συµµετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου

4. Επικαιροποίηση στοιχείων µελών

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης των στοιχείων, των 
µελών του συλλόγου µας, αλλά και της τυποποίησης 
του τρόπου αποδοχής νέων µελών αποφασίσθηκε – 
εγκρίθηκε στις 7 Μαΐου 2015, η συµπλήρωση της 
αίτησης- αλλαγής στοιχείων από όλα τα µέλη του 
συλλόγου µαζί µε την οικονοµική τους ενηµερότητα  
(συνδροµή µέλους 20,00€)
Η συµπλήρωση και αποστολή των στοιχείων θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 1 Ιουλίου 2015, µε 
ταχυδρόµηση στην Τ.Θ 368 ή µε επίδοση του στην 
ταµία  ή τον γραµµατέα .
Το έντυπο θα το βρείτε σε ηλεκτρονική µορφή στη 
ιστοσελίδα του ΣΕ∆ / Επικοινωνία
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5. Πρόσκληση συµµετοχής

         Μετά από πρόταση της 
εντεταλµένης δηµοτικής 
συµβούλου για την πρόληψη 
των ναρκωτικών, όσα µέλη 
επιθυµούν, δύναται να 
συµµετάσχουν σε project για την 
παγκόσµια ηµέρα κατά των 
ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου 
2015. Το έργο θα στηθεί στην 
πλατεία ∆ηµαρχείου κατά την 
ηµέρα αυτή. Πληροφορίες: κα 
Άννα Χατζηνικήτα ή στην 
Πρόεδρο του ΣΕ∆


