
  Εαν  κάτι  ανώτερο  της  θέλησής  μας  προκύψει  κατά  την  πορεία  των  προγραμματισμένων  δραστηριοτήτων,  θα φροντίσουμε  έγκαιρα  να  σας
  ειδοποιήσουμε.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  τυχόν  απορίες, να  απευθύνεστε  ανεπιφύλακτα  στα  τηλέφωνα : 210 80.53.194 - 210 86.57.286 - 210 68.55.471 θα  είναι  
χαρά  μας  να ακούσουμε  τη  φωνή  σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014: Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Kοινοβουλευτικής 
διαδικασίας». Επισκέψεις σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα: KIBΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΙ-
ΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014: Στις 8 ημέρα Σάββατο και ώρα 5.30 μ.μ. στο 
Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας η θεσμοθετημένη 
εκδήλωση «ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑΣ» η 
οποία είναι αφιερωμένη στην « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014: Στις 8, ημέρα Σάββατο και ώρα 6.00 μ.μ. στην 
αίθουσα των συνταξιούχων του ΙΚΑ, Βηλαρά 2, 
4ος όροφος, θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας. Στην ίδια εκδήλωση θα 
γίνει διαγωνισμός για την «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΙΤΑ».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014: Στις 9, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ., στα 
γραφεία του ΣΓΗ, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια 
Γενική Απολογιστική Συνέλευση.

ΜΑΪΟΣ 2014: Στις 12, ημέρα Δευτέρα, εκδήλωση σε συνεργα-
σία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, για 
θέματα που άπτονται γυναικείων προβλημάτων, 
όπως η συμμετοχή της Ηπειρώτισσας στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014: Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Δ.Σ. με τα ενεργά 
μέλη του ΣΓΗ, για τη θερινή περίοδο.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Εξορμήσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Συνεργασίες με αδελφά σωματεία για σύσφιξη των 

σχέσων και την προάσπιση της Ηπειρωτικής παράδο-
σης. Εκπροσωπήσεις του Συνδέσμου σε εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην 
ιδιαίτερη πατρίδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014: Έναρξη εργασιών χειμερινής περιόδου.
 Προγραμματισμός - Δράση.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Στις 5, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. ομιλία από 
διακεκριμένο επιστήμονα με αναφορά σε γυναικεία 
θέματα υγείας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Στις 15, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στα γρα-
φεία του Σ.Γ.Η., Η καθιερωμένη εκδήλωση Αγάπης 
για τις Άγιες ημέρες των εορτών.

• Σας γνωστοποιούμε οτι: Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα και ώρα 5.00 - 7.00
μ.μ., στα γραφεία του ΣΓΗ, γίνονται ανοικτές συνε-
δριάσεις του Δ.Σ.


