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ΠΡΟΣ:  

ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Δ΄Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών 

Εξωτερικού» 

                                                                   ΠΡΕΒΕΖΑ - 27-29  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  

 

       Αγαπητοί Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. των Ηπειρωτικών Συλλόγων 

Ευρώπης. 

Αγαπητοί συμπατριώτες,  

       Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της από 24.03.2017 

σχετικής επιστολής μας που απεστάλη προς τα μέλη του Δ.Σ., σας 

υπενθυμίζουμε ότι το Δ΄ Τακτικό Συνέδριο του Π.Σ.Η.Ε. θα διεξαχθεί στην 

Πρέβεζα μεταξύ 27-29 Ιουλίου 2017, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία 

συνεδρίαση του ΔΣ ΠΣΗΕ, την 1η Αυγούστου 2016.  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976 
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       Οι εργασίες του του Δ΄Τακτικού Συνεδρίου θα αρχίσουν την Πέμπτη το 

απόγευμα, 27/07/2017 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 29/07/2017. (Την 

Πέμπτη και το Σάββατο θα συνεδριάσουν το απερχόμενο και το νέο ΔΣ., 

αντίστοιχα). Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Margarona Royal 

(http://www.margaronaroyal.gr/)   της Πρέβεζας τηλ. 30 26820 24360 . 

http://www.margaronaroyal.gr/


 

       Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, μετά από διαπραγμάτευση, έχει 

εξασφαλίσει για εργασίες του Συνεδρίου τη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων 

χωρητικότητας 120 ατόμων, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και μια μικρή 

αίθουσα 15 ατόμων για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, δωρεάν και χωρίς καμιά 

χρέωση / επιβάρυνση. Επίσης για τους συνέδρους θα είναι διαθέσιμα 50 

δωμάτια, στις ακόλουθες τιμές: 65,00 € για τα μονά και 75,00 € για τα διπλά. 

Παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε άμεσα τους Συλλόγους, προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενοι (σύνεδροι / αντιπρόσωποι) να προγραμματίσουν εγκαίρως τα 

ταξίδια τους και προχωρήσουν αναλόγως στις κρατήσεις δωματίων.  

 

       Οι ενδιαφερόμενοι για κρατήσεις να επικοινωνούν απευθείας με το 

ξενοδοχείο στέλνοντας συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο κρατήσεων 

στο φαξ ή στο email που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έντυπο κρατήσεων, 

με κοινοποίηση στον Δρ. Ηλία Γαλανό (Οργανωτική Επιτροπή), στο email: 

galanos.ilias@gmail.com, άμεσα και όχι αργότερα από τις 9 Ιουνίου 2017.  

 

       Παρακαλούμε τις Ομοσπονδίες Ηπειρωτών και τον Ηπειρωτικό Σύλλογο 

Καΐρου, αφού αρυθμίσουν τον τρόπο καθορισμού των συνέδρων να 

ενημερώσουν τα μέλη τους.  

 

       Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, έχουν όλοι οι Απόδημοι Ηπειρώτες 

που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι μέλη των Ηπειρωτικών Συλλόγων και 

Αδελφοτήτων.  

 

Το Συνέδριο θα γίνει με βάση το Καταστατικό του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου. Βάσει λοιπόν αυτού του καταστατικού η Πανηπειρωτική 

Ομοσπονδία Ευρώπης δικαιούται να στείλει στο Συνέδριο 50 Συνέδρους και σ΄ 

αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειωτέον ότι δικαίωμα συμμετοχής  στο  Συνέδριο,  έχουν όλοι οι Απόδημοι 

Ηπειρώτες που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι μέλη των Ηπειρωτικών 

Συλλόγων και Αδελφοτήτων.   

Παρακαλούμε όπως κάθε Σύλλογος της ΠΟΕ καταρτίσει και αποστείλει 

στην Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι 15.06.2014, κατάσταση  με  5 Συνέδρους 

, με σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι θα βρίσκονται το παραπάνω χρονικό 

διάστημα με άδεια στην Ελλάδα. Θερμή παράκληση η κατάσταση να 

συμπληρωθεί και με περισσότερους (αναπληρωματικούς) συνέδρους για να 

μπορούν να λάβουν μέρος σε περίπτωση απουσίας των συνέδρων. 



       Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι τα έξοδα μετάβασης,  επιστροφής καθώς και 

παραμονής θα καταβάλλονται από τους συνέδρους.  

       Μέχρι στις 15 Ιουλίου θα σας στείλουμε και το πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Σας περιμένουμε στην Πρέβεζα!!!  

 

................................................................................................................. 

 

                                                   (Παράδειγμα:) 

                                ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

        Για το Δ´ Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

το οποίο θα διεξαχθεί στην Πρέβεζα, απο 27 έως 29 Ιουλίου 2017.  
  

         Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Margarona Royal 

(http://www.margaronaroyal.gr/)  της Πρέβεζας τηλ. 30 26820 24360 . 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ/ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ:  

………………………………………………...………………………… 

Υπεύθυνος: .............................................................................................. 

                               

Σύνεδροι: 

Ονοματεπόνυμο Σύνεδρου/μέλους: 

Tηλέφωνο επικοινωνίας στην Ελλάδα: 

Άλλο τηλέφωνο:  

       

1. …………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………................... 

 

3. …………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………...... 
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5. …………………………………………………………………………… 

 

6. …………………………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………………………… 

 

9. ...…………………………………………………………………………… 

 

                            Έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο Πρόεδρος.................................Ο Γεν. Γραμματέας.......................................... 

 

 

Παράδειγμα:  
        Eπάνω βάλτε το σήμα του Συλλόγου σας και απο κάτω την διεύθηνση της 

έδρας του Συλλόγου. Στη συνεχεια αντιγράψτε τον Κατάλογο Συμμετοχής όπως 

φαίνεται στο παράδειγμα και αφού έχετε τον αριθμό των Συνέδρων που θα 

συμμετάσχουν, παρακαλούμε να μας τον στείλετε, ώστε να ενημερώσουμε 

έγκαιρα το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις περαιτέρω προετοιμασίες το αργότερο 

μέχρι της 15-6-2017.  

        Για περισσότερες  πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα μας 

http://www.panepirotiki.eu/index.php?id=13  στην Ενότητα (Δελτία Τύπου). 

 

Εμάιλ: thomas-ginis@t-online.de 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου 

Θωμάς Γκίνης 

http://www.panepirotiki.eu/index.php?id=13
mailto:thomas-ginis@t-online.de
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