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Αρ. Πρωτ.: 01/03/30α 

                                                                                Αθήνα 9 Ιουνίου  2020 

Π Ρ Ο Σ : 
1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του  Ελληνικού Εθνικού  Τµήµατος 
της Δ.Ε.Α. 

2. Τις Τοπικές Διοικήσεις του  Ελληνικού Εθνικού  Τµήµατος  
3. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ΔΕΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Επίτιµους Προέδρους και Γεν. Γραµµατείς Δ.Ε.Α. 
2. Τέως Διεθνή Βοηθό Γεν. Γραµµατέα Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής 

 κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Ιωάννη   

ΘΕΜΑ : “  Διεξαγωγή 36ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ε.Α.” 
ΣΧΕΤ.: α)Διατάξεις του Καταστατικού του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος 
             β) Έγγραφό µας υπ’ αριθ.01/03/30 από 27-1-2020  

            Αγαπητοί συνάδελφοι, 

         Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 29,30,31,32 & 33 του 
Καταστατικού της ΔΕΑ  η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά το 
χρόνο, κατά τη διεξαγωγή του Πανελληνίου συνεδρίου της ΔΕΑ.  
Μετά την αναβολή λόγω πανδηµίας του ΠΣ το οποίο είχε προγραµµατισθεί στη 
Λεπτοκαρυά Πιερίας, από 6-10 Μαΐου  2020, το ΔΣ της ΔΕΑ στη συνεδρίαση της 
9-6-2020 αποφάσισε, σύµφωνα µε τα παραπάνω άρθρα, τη διεξαγωγή του 36ου  
Πανελληνίου Συνεδρίου στον ίδιο τόπο (Λεπτοκαρυά Πιερίας HOTEL 
POSEIDON PALLAS), από 10-12 Ιουλίου  2020.  
Παρακαλούµε για την αποστολή: 

International 
Police 

Association
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•  Δήλωσης συµµετοχής εκπροσώπου & παρατηρητών (συνηµµένη) το 
αργότερο έως 25 Ιουνίου 2020. 

• Δήλωσης συµµετοχής µελών οικογενείας εκπροσώπων & παρατηρητών  
(συνηµµένη) το αργότερο έως 25 Ιουνίου 2020. 

• Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το ΔΣ ή την ΕΕ, σύµφωνα µε το αρ.34  του 
καταστατικού, πρέπει να υποβληθούν  µέχρι την 6-7-2020. 

Οι τιµές συµµετοχής κατ΄άτοµο διαµορφώθηκαν, όπως παρακάτω: 

  Παράλληλα σας ενηµερώνουµε ότι :  
Α) Δηλώσεις συµµετοχής  οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την 25-6-2020 
θεωρούνται εκπρόθεσµες και το Εθνικό Τµήµα δεν µπορεί να εγγυηθεί για την 
κράτηση. Για τυχόν ακυρώσεις µετά την 30-7-2020  δε δύναται να επιστραφεί το 
καταβληθέν χρηµατικό ποσό. 

Β) Οι τιµές κατ΄ άτοµο περιλαµβάνουν πλήρη διατροφή: πρωινό, γεύµα και 
δείπνο σε µπουφέ, πακέτο ποτών µε λευκό ή κόκκινο κρασί – εγχώρια µπύρα – 
αναψυκτικά και νερό. (all inclusive) σε όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου. 

Γ) Δωρεάν internet (wi-fi).   

Δ) Συνηµµένα αποστέλλονται τα θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης του 
Πανελληνίου Συνεδρίου. 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας και την αποστολή συµµετοχών 
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας µε την αναγραφή, βαθµού,  ΑΓΜ και 
υπηρεσίας των εν ενεργεία εκπροσώπων προκειµένου να ζητηθούν διευκολύνσεις 
από το ΑΕΑ . 

Μονόκλινο 150,00€

Δίκλινο 100,00€

Χρεώσεις παιδιών: 
Διευκρινίζεται ότι : 
Σύµφωνα µε την προσφορά του ξενοδοχείου η διαµονή µέχρι 2 παιδιών (έως 
12 ετών) είναι δωρεάν, εφόσον διαµείνουν στο ίδιο δίκλινο δωµάτιο µε  τους 
γονείς τους, ή η διαµονή ενός παιδιού είναι επίσης δωρεάν εφόσον διαµείνει 
στο ίδιο µονόκλινο δωµάτιο µε τον γονέα. 
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