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Μάρτιος 2013
Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε περιληπτικά για τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης και τις
επόμενες εκδηλώσεις μας.

Γενική Συνέλευση 2013
Η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 στην ΑΙΘΟΥΣΑ
MR170 στο Unimail, κατά την οποία εξελέγη το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και οι ελεγκτές ταμείου.
Έπειτα από την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., εξελέγησαν οι εξής:
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος :
Δημήτρης Αρμενάκης
Αντιπρόεδρος :
Βαγγέλης Ιγγλέσης
Γραμματέας :
Ιωάννα Κουρνιώτη
Ταμίας :
Νίκος Δεωνάς
Μέλη :
Κατερίνα Βασιλάκη, Κατερίνα Κουλετάκη, Νίκος Τσουράκης
Αναπληρωματικά μέλη : Δόμνα Δωροθέου, Περικλής Μακρυθανάσης
Ελεγκτές ταμείου ψηφίζονται οι κυρίες Έφη Θεοχαροπούλου και Γρηγορία Αντωναράκη.
Το νέο Δ.Σ. θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερο τα μέλη του και να γίνει ο Σύλλογος πιο συμμετοχικός,
αποφάσισε να υιοθετήσει την έννοια του «εθελοντή». Έτσι ορίστηκαν δύο εθελοντές που θα συμμετέχουν
στη λειτουργία και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Αυτοί είναι ο Γιώργος Σταμούλης και η Σύλβια
Θεοδωρίδη.
Καλούμε και άλλα μέλη που ενδιαφέρονται να συνδράμουν ενεργά, να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω
του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να καταθέσουν τις
απόψεις τους, τις προτάσεις τους ή και τη διάθεσή τους να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες του
Συλλόγου.

Γενική Συνέλευση 2013: περίληψη πεπραγμένων
Στην έκθεση πεπραγμένων του έτους 2012 ο κ. Γρηγόρης Νοταρίδης, απαρίθμησε τις εκδηλώσεις του ΣΕΓ
και ευχαρίστησε τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή τους, ενώ δήλωσε ότι με
λύπη του δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στο επόμενο ΔΣ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Ο κ. Νίκος Τσουράκης παρουσίασε τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων/εξόδων και διάβασε την
έκθεση των ελεγκτών του ταμείου. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα και εξέφρασε τις ευχαριστίες
της στο Δ.Σ.

Επόμενες εκδηλώσεις του ΣΕΓ
1. «Tête-à-tête… με το ΣΕΓ»
Σας προσκαλούμε να γνωριστούμε καλύτερα το Σάββατο, 13 Απριλίου στις 8 μ.μ. στο Barrio's Latino,
Avenue Henri-Dunant 9, 1205 Genève. Η είσοδος με ένα ποτό καλωσορίσματος είναι 5 CHF για τα μέλη
μας και 10 CHF για τα μη μέλη, ενώ από 20:00 έως 22:00 θα υπάρχει Ελληνική μουσική!
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2. Ομιλίες επιφανών Ελλήνων
Θα έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε και φέτος σε ομιλίες επιφανών Ελλήνων που θα μας τιμήσουν
με την παρουσία τους και θα μας μιλήσουν για πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

3. Πάρτυ στο ξενοδοχείο Kempinski
Για 5η συναπτή χρονιά θα επαναλάβουμε το καθιερωμένο ετήσιο πάρτυ του Συλλόγου μας που θα γίνει
στο ξενοδοχείο Kempinski στο τέλος του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα διοργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερώνεστε μέσω
των ενημερωτικών μας, του συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( info@genevagreeks.ch ), της
ιστοσελίδας του ΣΕΓ ( www.genevagreeks.ch ), καθώς και των ιστοσελίδων μας σε Facebook, twitter και
LinkedIn. Συνδεθείτε μαζί μας για να είμαστε σε επαφή.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας για την καταβολή των συνδρομών τους για το 2013, όπως
και εκείνους που μας στηρίζουν γενικά. Η οικονομική σας υποστήριξη είναι σίγουρα πολύτιμη και μας
επιτρέπει να συνεχίζουμε και να επεκτείνουμε το έργο μας.
Η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του ΣΕΓ ανέρχεται στα 50 Ελβετικά Φράγκα. Για όσα μέλη μας
επιθυμούν, αλλά δεν έχουν ακόμα τακτοποιήσει την συνδρομή τους, ο τραπεζικός μας λογαριασμός είναι
ο παρακάτω:
POSTFINANCE 12-16221-4, IBAN: CH4209000000120162214, BIC: POFICHBEXXX.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.
Με τιμή,
το ΔΣ του ΣΕΓ
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