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ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Δευτέρα 6 Ιουνίου  

στις 20.00 στο 

ξενοδοχείο Σεμέλη 

Τη Δευτέρα 31 Μαίου, στην τακτική 

εβδομαδιαία συνεστίαση του Ομίλου 

μας,  έγινε αναφορά στο συνέδριο 

της περιφέρειας 2452 που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Νεκρά Θάλασσα 

στην Ιορδανία, 19-22 Μαίου και τις 

αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Οι αποφάσεις, καθώς και τα ψηφίσ-

ματα που εγκρίθηκαν στο συνέδριο, 

έχουν σταλεί στα μέλη του Ομίλου 

από τον γραμματέα με ηλεκτρονικό 

μήνυμα. 

 

Παρόντες στη συνεστίαση ο πρόεδ-

ρος Μιχάλης, οι π.π. Θέμης, Έλενα, 

Αναστασία, και οι ροτ. Κώστας, 

Άντρη, Λίνα, Λουίζα, Άννα.   

Απολογίες από ΑΚ Λίτσα, π.π. Πανί-

κο, ροτ. Δήμητρα. 

Την προσευχή ανέπεμψε ο εισερχόμε-

νος πρόεδρος Κώστας.  

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, club assembly 

για συζήτηση του στρατηγικού σχε-

δίου δράσης του Ομίλου και των 

προετοιμασιών για την τελετή αλλα-

γής της ηγεσίας του Ομίλου που θα 

πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οι ροτ. Θεοδώρα και Έφη έχουν 

δυστυχώς υποβάλει τις παραιτήσεις 

τους στον πρόεδρο Μιχάλη, λόγω 

πολλών επαγγελματικών υποχρεώ-

σεων.  

Την 1η Ιουλίου, ο Όμιλος θα αριθμεί 

25 μέλη και ασφαλώς χρειάζεται ση-

μαντική ενίσχυση με νέα και νεαρά 

μέλη. 

 

Ορισμένα μέλη δεν έχουν ακόμα κα-

ταβάλει τη συνδρομή τους. Ο γραμ-

ματέας θα τους στείλει υπενθύμιση 

εκ μέρους του προέδρου.  

ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΡ. 38 

31/05/2016 
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Ο πρόεδρος Μιχάλης παρουσίασε στα παρόντα 

μέλη το βραβείο που απονεμήθηκε στον Όμιλο 

στη διάρκεια του συνεδρίου της περιφέρειας. Πρό-

κειται για το βραβείο τήρησης του μηνιαίου ημερο-

λογίου του Διεθνούς Ρόταρυ, τουτέστιν ο Όμιλος 

βραβεύθηκε γιατί κάθε μήνα διοργάνωνε ειδική 

παρουσίαση στα μέλη για το ροταριανό θέμα στο 

οποίο ήταν αφιερωμένος ο μήνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην 

κατάκτηση του βραβείου. 

 

Ο πρόεδρος Μιχάλης ενημέρωσε τα μέλη ότι ο 

π.π. Θέμης διορίστηκε Assistant Regional Coordi-

nator για την τριετία 2016-19 από τον Τούρκο ΠΚ 

Malik Aviral, νέο Regional Coordinator για τη Ζώνη 

20Β του ΔΡ (η ζώνη καλύπτει τις εννέα συνολικά 

περιφέρειες της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας-

Μαυροβουνίου, Τουρκίας, Αιγύπτου, και 2452). Ο 

πρόεδρος και τα μέλη συγχάρηκαν τον Θέμη και 

ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που 

αναλαμβάνει, τα οποία αφορούν πρωτίστως την 

ενίσχυση του Ρόταρυ και των ομίλων, με έμφαση 

στην αύξηση και ενεργοποίηση των μελών. 

 

 

 

 

CLUBS GIVEN GREATER FLEXIBILITY  

Representatives from Rotary districts around 

the world met in Chicago in April to revise Ro-

tary policies. They approved changes that give 

clubs greater flexibility in when, where, and 

how they meet and the types of membership 

they offer.  

When clubs have more freedom to determine 

how they hold their meetings, who they invite 

to membership, and what defines engagement, 

the club is more vibrant and more able to grow.   

Rotary clubs now have the option of reduc-

ing their meeting frequency as long as 

they meet in some way at least twice per 

month. They are still expected to forward 

attendance reports to the district gover-

nor within 15 days of the last meeting of 

each month. The recent Council on Leg-

islation decisions do not modify the cur-

rent rules of the Standard Rotary Club 

Constitution. Clubs that want to adopt 

these changes will need to amend their 

bylaws. Clubs that wish to continue to 

adhere to the traditional requirements re-

garding meetings, attendance, structure, 

or categories of membership may do so.    

Clubs may offer additional membership 

types that are desired in the community, 

such as associate, corporate, family 

membership or others.  

 The Council amended the Rotary Interna-

tional Bylaws to permit Rotaractors who 

meet the qualifications of membership to 

join a Rotary club while remaining Rota-

ract members.    

The changes are not a threat to the quality of 

Rotary’s membership. Instead, they empower 

clubs to adapt to a changing environment to re-

main relevant in our second century of service.   

 Changes take effect 1 July 2016. Now is the 

time to begin discussing what changes, if any, 

your club might pursue. 


