
 

 
                                                                                           ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

 

     Νέα Υόρκη /Λευκωσία, 15.02.2017 

 

Προς: Ομοσπονδίες – Μέλη Π.Σ.Η.Ε.  

Κοινοποίηση: - Μέλη Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ: Δ΄ Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών 

Εξωτερικού στο Ξενοδοχείο Margarona Royal, στην Πρέβεζα από 27 εώς 29 

Ιουλίου 2017. 
 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

 

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της από 21.12.2016 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  1
η
  

Αυγούστου 2016. 

 

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. 

 

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.     

 

mailto:galanos.ilias@gmail.com


 

Παρακαλούμε τις Ομοσπονδίες Ηπειρωτών και τον Ηπειρωτικό Σύλλογο Καΐρου, αφού 

α ρυθμίσουν 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.   

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Καταστατικού του ΠΣΗΕ, οι αριθμοί των αντιπροσώπων 

στο Τακτικό Συνέδριο είναι αναλόγως της δύναμης σε μέλη των Ομοσπονδιών και των 

ανεξάρτητων Συλλόγων: 

 

 Οι Ομοσπονδίες οι οποίες  έχουν πάνω από 10 Συλλόγους συμμετέχουν με 50 

αντιπροσώπους,  

 Οι Ομοσπονδίες οι οποίες  έχουν κάτω  από 10 Συλλόγους συμμετέχουν με 25 

αντιπροσώπους, 

 Ανεξάρτητα Σωματεία συμμετέχουν με 5 αντιπροσώπους.  

 

Παρακαλούνται οι Ομοσπονδίες να αποστείλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των 

αντιπροσώπων/συνέδρων στην κυρία Ελευθερία Βασιώτη (email: evassioti@gmail.com), 

Αντιπρόσωπο του ΠΣΗΕ στην Ελλάδα, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία του ΠΣΗΕ,  

(email: eudimitriou@gmail.com), μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μετέχει το 

Προεδρείο του ΠΣΗΕ: Πρόεδρος Χρυσόστομος Δήμου, Αντιπρόεδρος Φώτιος 

Γκαλίτσης, Γενικός Γραμματέας Ελευθέριος Δημητρίου, Ταμίας Ηλίας Γαλανός, 

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας Σπύρος Κωσταδήμας, η Ειδική Γραμματέας 

Δήμητρα Πέτσα, η Ειδική Ταμίας Εύα Καντλή, ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΠΣΗΕ, 

Νικόλαος Γκατζογιάννης και η Ελευθερία Βασιώτη, Αντιπρόσωπο του ΠΣΗΕ στην 

Ελλάδα. 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα σας ενημερώνει εγγράφως καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προετοιμασίας του Συνεδρίου. Μέχρι στις 15 Ιουλίου 2017 θα σας αποσταλεί η τελική 

ατζέντα. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

 
 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΟΥ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

   Τηλ. :+1-860-391-3746                                               Τηλ. :00 357 99 436 430 

proedros@world-epirotes.org                                        eudimitriou@gmail.com 

                                                                                       Έδρα: Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ 

 

Τ.Θ. 24580, 1301 Λευκωσία, Τηλ. : 00 35 99 436 430,email: eudimitriou@gmail.com 

Website:   http://www.world-epirotes.org 
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