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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής
Διοικήσεως μας, την Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 έγινε η πρώτη μας συνεδρίαση με την συμμετοχή
και παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στο
κατάστημα του αγαπητού και επίτιμου μέλους μας, Κου ΑΔΑΜΟΥ Γεωργίου, στο Κίτρος Πιερίας,
προκειμένου να του εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για τη συνεχή και ανιδιοτελή
προσφορά του.
Μέσα σε κλίμα αλληλεγγύης και φιλίας,όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιδεικνύοντας
ομοψυχία, ενδιαφέρον, όρεξη και διάθεση για προσφορά, έτσι ώστε να παραχθεί ουσιαστικό και
εποικοδομητικό αποτέλεσμα με τελικό αποδέκτη όλα τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης, έλαβαν ομόφωνα
τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Να τοποθετηθούν ως βοηθητικά μέλη των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπροέδρων, αντίστοιχα οι:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φρειδερίκος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Νικόλαος και ΚΟΠΑΝΑΣ Εμμανουήλ, οι οποίοι
θα έχουν δικαίωμα μόνο παράστασης και κατάθεσης προτάσεων σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Με αφορμή το γεγονός ότι στην περιοχή μας υφίσταται η σημαντικότερη Ιερά Πατριαρχική
και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπου, την 29-07-2017 στην εν λόγω Μονή,
θα τελεστή θεία Λειτουργία για όλα τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία μετά των οικογενειών τους μέλη
της Τοπικής Διοικήσεώς Ι.Ρ.Α. Πιερίας. Εν συνεχεία θa ακολουθήσει περίπατος έως την σπηλιά όπου
ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος.
3.Την 03-08-2017 θα πραγματοποιήσουμε ανάβαση στο ψηλότερο και παγκοσμίως γνωστό μυθικό
βουνό του Ολύμπου, κατοικία των αρχαίων θεών και τόπο λατρείας των αρχαίων Μακεδόνων.Πιο
συγκεκριμένα θα ανεβούμε στο "οροπέδιο των Μουσών", όπου θα διανυκτερεύσουμε στο καταφύγιο του
"Γιόσου Αποστολίδη" και θα επιστρέψουμε την 04-08-2017.
Όσον αφορά τις παραπάνω δύο δράσεις θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με αναλυτικό πρόγραμμα
και λοιπές σχετικές πληροφορίες.
Τέλος ρυθμίστηκαν διάφορα θέματα, που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου μας, έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στις μελλοντικές
δράσεις μας, με πιο σημαντικό τον άμεσο εφοδιασμό - χορήγηση όλων των μελών με νέου τύπου
ταυτότητες.
"Servo per Amikeco"
"Υπηρετώ δια της Φιλίας"
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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