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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με τους εργαζόμενους στις 6 Οκτωβρίου 2015 στον
συνεδριακό χώρο «Μελίνα Μερκούρη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του Σταδίου κύριος Νικόλαος Ιωαννίδης επέλεξε αυτόν τον επίσημο τρόπο για να
επικοινωνήσει με το προσωπικό του οργανισμού θέλοντας να τονίσει την ανάγκη
στενότερης γνωριμίας και για να εκφράσει τη διάθεση του για στενή συνεργασία.
Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
ταχθούν δίπλα του και να μοιραστούν το όραμα του μέσα από στοχευμένες
παρεμβάσεις στην οργάνωση, στην εργασιακή πρακτική και στο σχεδιασμό για την
καινούργια αγωνιστική χρονιά και πέραν αυτής για τη γενικότερη αναβάθμιση του
ΣΕΦ και των υπηρεσιών που παρέχει στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Συντονιστή Διευθυντή κύριο Κωνσταντίνο
Σπανό για ένα σύντομο χαιρετισμό όπου και αυτός με τη σειρά του παρότρυνε τους
εργαζόμενους για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία για την
απρόσκοπτη διαρκή λειτουργία και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΣΕΦ.
Χαρακτηριστικά είπε «ας αφήσουμε τις πράξεις μας να μιλούν» και διαβεβαίωσε ότι θα
γίνει ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε το Στάδιο και οι περιβάλλοντες χώροι να
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Στο τέλος της εκδήλωσης επαναδιαβεβαιώθηκε η θέληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Διευθυντών να συνεχίσουν να εργάζονται σε αγαστή με τους
εργαζόμενους του ΣΕΦ συνεργασία, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

