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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΚ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζαο θαινύκε ζηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ
Ειιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, ε νπνία θα πραγμαηοποιηθεί ηο Σάββαηο 9 Δεκεμβρίοσ
2017,και ώρα 10.30 ζηο Πάνηειο Πανεπιζηήμιο όποσ η Σύγκληηος μας διέθεζε ηην
αίθοσζα ηελεηών ζηο παλιό κηίριο (ε πξώηε νξίζηεθε ζηηο 2/12/2017, δελ κπόξεζε λα
ππάξμεη απαξηία, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ καο).Σηε Σπλέιεπζε ζα γίλεη
απνινγηζκόο δξάζεο θαη νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ,θαζώο θαη ελεκέξσζε από ηηο
Επηηξνπέο ηνπ ΣΕΚ (Παηδείαο, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Εηδηθήο Αγσγήο, Υγείαο,
Σπκβνπιεπηηθήο θ.α.) .Η παξνπζία όισλ καο θξίλεηαη πεξηζζόηεξν από αλαγθαία!

Η πξόεδξνο Επαγγειία Τζαπαηζάξε
Ο Γξακκαηέαο Ηιίαο Υθαληήο

Πιεξνθνξίεο: Ελόςεη ηεο επεξρόκελεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σπιιόγνπ Ειιήλσλ
Κνηλσληνιόγσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββαην 9 Δεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 10:30
ην πξσί ζηελ Αίζνπζα Τειεηώλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ζέιακε λα
ελεκεξώζνπκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα εγγξαθήο/επαλεγγξαθήο κειώλ θαη πιεξσκήο ζπλδξνκώλ γηα ην 2017.
Πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ηαθηηθώλ κειώλ:
Δηθαίσκα έγγξαθεο έρνπλ νη πηπρηνύρνη Τκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο
Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκα πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο, ή/θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ
ηίηισλ κε αληηθείκελν ηελ Κνηλσληνινγία, ειιεληθώλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ,
αλαγλσξηζκέλσλ από ηε ρώξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ. Οη θάηνρνη ζρεηηθώλ ηίηισλ από
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ ρξεηάδεηαη λα θαηαζέζνπλ θαη αληίγξαθν αλαγλώξηζήο ηνπο
από ην ΔΟΑΤΑΠ.
Οη απόθνηηνη Τκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο ζεσξνύληαη θύξηα κέιε, ελώ νη απόθνηηνη ησλ
ππνινίπσλ Τκεκάησλ ζεσξνύληαη επηθνπξηθά κέιε.
Οη ελδηαθεξόκελνη ρξεηάδεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο έλα απιό αληίγξαθν πηπρίνπ ή
πηπρίσλ/κεηαπηπρηαθώλ. Οη άλεξγνη ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επηπιένλ καδί ηνπο θαη ηελ
θάξηα αλεξγίαο.
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Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ζα είλαη δηαζέζηκεο ηελ εκέξα ηεο Σπλέιεπζεο. Τελ αίηεζε
εγγξαθήο κπνξείηε επίζεο λα ηε βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
https://drive.google.com/file/d/0BwTmM4I0ZzwxMlRiX01VUlNZM2c/view
Όπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα ηελ εθηππώζεη, λα ηε ζπκπιεξώζεη θαη λα ηε θέξεη καδί ηνπ.
Εγγξαθή θαη ζπλδξνκή:
Εγγξαθή/επαλεγγξαθή: 5 επξώ. (Όζνη ρξσζηνύλ ζπλδξνκέο γηα πάλσ από δύν ρξόληα,
ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ επαλεγγξαθή κε 5 επξώ θαη λα πιεξώζνπλ θαη ηε ζπλδξνκή 15
Επξώ γηα ην 2017).
Σπλδξνκή ηξέρνληνο έηνπο: 15 επξώ
Γηα θαηόρνπο θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΕΔ ε ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζηα 10 επξώ (δίρσο ηέιε
εγγξαθήο).
Γηα απνθνίηνπο ππνινίπσλ Τκεκάησλ: 10 επξώ (δίρσο ηέιε εγγξαθήο).
Σηε ζπλέιεπζε κπνξνύλ λα παξαζηνύλ όια ηα κέιε, θύξηα θαη επηθνπξηθά, κε ηε δηαθνξά
όηη ηα επηθνπξηθά κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζεί
ςεθνθνξία γηα θάπνην δήηεκα.
Μπνξείηε πάληα λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Σύιινγν κέζσ e-mail: seksociology@gmail.com

