
Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, την Κυριακή 
13/11/2022 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
σειρά οι: 

ΒΙΤΣΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΟΝΟΥ ΑΝΝΑ  

ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΣΠΑΝΟΥ ΡΕΝΑ  

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΤΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ  

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΣΑ 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ:  

   

   

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

   

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή,  ορίστηκε Συμβούλιο για 
την Παρασκευή 18/11/2022, προκειμένου να εκλεγεί το
ψηφοφορία των ως άνω μελών, όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Συλλόγου.

 

Η Πρόεδρος

                           ΤασούλαΣτεφανάτου

 

www.sgthrak.gr, info@sgthrak.gr
     

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, την Κυριακή 
13/11/2022 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, ψηφίστηκαν κατά αλφαβητική 

ΒΙΤΣΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ     49 ψήφοι  

     74 ψήφοι 

ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ     47 ψήφοι 

     55 ψήφοι 

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ     87 ψήφοι 

     48 ψήφοι 

     56 ψήφοι 

    ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΕΝΑ

    ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 

    ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:   ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 

    ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ ΔΕΣΟΙΝΑ  

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή,  ορίστηκε Συμβούλιο για 
υή 18/11/2022, προκειμένου να εκλεγεί το νέο Δ.Σ. με πλειοψηφική 

ψηφοφορία των ως άνω μελών, όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Συλλόγου.

ρόεδρος                                         Η Γραμματέας 

 

Στεφανάτου                                       Ρένα Σπανού    

info@sgthrak.gr

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, την Κυριακή 
ψηφίστηκαν κατά αλφαβητική 

  

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΕΝΑ 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή,  ορίστηκε Συμβούλιο για 
Δ.Σ. με πλειοψηφική 

ψηφοφορία των ως άνω μελών, όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Συλλόγου. 



 

Κατά τη διαδικασία Συμβουλίου για την εκλογή νέου Δ.Σ. την Παρασκευή 
φανερή πλειοψηφική ψηφοφορία βάσει Καταστατικού
σύστασή του,  όπως ακολουθεί:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:11/2022 – 11/2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:11/2023 – 11/2024

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ α):  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ β):  

ΤΑΜΙΑΣ:   

ΜΕΛΟΣ:   

 

Επίσης, κατά την παρούσα Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., ορίστηκε 
νέου έτουςμε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
04/02/2023. Προς διευκόλυνση
επόμενο τεύχος της «Εν τη Πόλει» 

Η Πρόεδρος

ΤασούλαΣτεφανάτου                   

 

www.sgthrak.gr, info@sgthrak.gr

Κατά τη διαδικασία Συμβουλίου για την εκλογή νέου Δ.Σ. την Παρασκευή 18/11/2022, με 
φανερή πλειοψηφική ψηφοφορία βάσει Καταστατικού, αποφασίστηκε Ομόφωνα η 

όπως ακολουθεί: 

2023   ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ   

2024   ΤΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ    

   ΓΚΟΝΟΥ ΑΝΝΑ    

   ΣΠΑΝΟΥ ΡΕΝΑ   

   ΒΙΤΣΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ   

   ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ   

   ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΣΑ   

υνεδρίαση του νέου Δ.Σ., ορίστηκε και η πρώτη εκδήλωση του 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας,για το Σάββατο 

λυνση όλων αποφασίστηκε η μεταφορά μας με πούλμαν, ενώ σ
της «Εν τη Πόλει»  θα σας ενημερώσουμε για την επιλογή του κέντρου

 

ρόεδρος                                         Η Γραμματέας 

 

                    Ρένα Σπανού  

info@sgthrak.gr 
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