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Πρώτο ΘΕΜΑ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ

Συνάντηςη με το Τμήμα Πολιτιςμοφ τησ Περιφζρειασ Αττικήσ (παρουςία νομικοφ μασ 
παραςτάτη), για την ορθή κατάθεςη του πλήρη φακζλου τησ ΕΕΣΦΥΕ από το 2016 ζωσ 
25/5/2022

Διαπιςτώςεισ τθσ Περιφζρειασ:
• Το Δ.Σ. του 2020 δεν είχε δικαίωμα να μην διενεργήςει εκλογζσ 

• Το Δ.Σ. που προζκυψε από τισ εκλογζσ του 2021 είναι παράτυπο

ΛΤΘ από Περιφζρεια : Πρωτοδικείο,  ςφςταςη προςωρινήσ διοίκηςησ, νζεσ εκλογζσ για 
ανάδειξη νζου Δ.Σ.  Ακόμη όμωσ και ςε αυτήν την περίπτωςη, δεν θεραπεφονται τα δφο 
παραπάνω 

ΣΕΛΙΚΑ: (Επιχειρήματα + ο προκαταρκτικόσ φάκελοσ που καταθζςαμε), ζδωςαν ωσ 
δεφτερθ λφςθ :

Ειςιγθςθ του Δ.. Σου ζτουσ 2020  ςτθν Γεν. υνζλευςθ  γνωςτοποιουμζνθ ςτο Σμιμα 
Πολιτιςμοφ τθσ Περιφζρειασ, ελπίηοντασ ότι κα τθν αποδεχκεί .

•Θ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ενζκρινε τθν Ειςιγθςθ
• Θα κατατεκεί μαηί(?) με τον πλιρθ φάκελο τθσ Εταιρίασ



ΘΕΜΑ 2ο

Διοικητικά πεπραγμζνα του Δ.Σ. 

Σο ςωματείο για να λειτουργεί νόμιμα  πρζπει να τθρεί τα βιβλία *: 

 Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεφςεων

 Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάςεων του Δ.Σ.

 Πρωτόκολλο ειςερχομζνων και εξερχομζνων εγγράφων

 Βιβλίο Μθτρώου Μελών

(ςε αυτό αναγράφονται και οι διευκφνςεισ αυτών και τα τθλζφωνά τουσ)

 Βιβλίο Ταμείου

 Μπλοκ Ειςπράξεων -> (Alpha Bank)

*αρικμθμζνα, ςφραγιςμζνα με τθν ςτρογγυλι ςφραγίδα του ςωματείου



 Βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνελεφςεων (2016-2022) (Εκκρεμοφν υπογραφζσ)

 Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάςεων του Δ.Σ. (2016-2022) (Εκκρεμοφν
υπογραφζσ)

• Ημερολόγιο πρακτικών με τισ θμεριςιεσ διατάξεισ

 Πρωτόκολλο ειςερχόμενα/εξερχόμενα ζγγραφα - εφρεςθmails (2017-2022)

(Εκκρεμεί πρωτοκόλλθςθ + Βιβλίο πρωτοκόλλου)

 Βιβλίο Ταμείου

 Καταγραφι όλων των οικονομικών κινιςεων (2009-ςιμερα)

 Έλεγχος από λογιστή των οικονομικών απολογισμών (2016 ζωσ ςιμερα)

(Εκκρεμεί καταγραφι ςτο Βιβλίο Ταμείου, υπογραφζσ από τα προθγοφμενα Δ.Σ.)

ΘΕΜΑ 2ο

Διοικητικά πεπραγμζνα του Δ.Σ



 Μπλοκ Ειςπράξεων

 Ζλεγχοσ από Δ.Σ.+ διοικθτικι υποςτιριξθ για τα ζτθ (2009 ζωσ 2019)

 Ζλεγχοσ από λογιςτι για τα ζτθ 2009 ζωσ 2019

 Βιβλίο Μθτρώου Μελών

(Καταγραφι Μθτρώου Μελών με βάςθ το ζτοσ εγγραφισ τουσ από το 2009 ζωσ
ςιμερα)

• Το Δ.Σ. ζςτειλε ςτα μζλθ αίτθςθ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων.

• Ανταποκρίκθκε : ~35% των μελών

ΘΕΜΑ 2ο -cont
Διοικητικά πεπραγμζνα του Δ.Σ. 

Εκκρεμεί θ καταγραφι τουσ ςε Βιβλίο Μθτρώου με τθ ηθτοφμενθ μορφι :
Επώνυμο/.../.Διεφκυνςθ /....



ΘΕΜΑ 2ο -cont
Μητρϊο Μελϊν 1981 , 2009-2022



κάκε χρόνο πρζπει να κατακζτουμε:

 Πρακτικό ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ

 Οικονομικόσ Απολογιςμόσ προθγοφμενου ζτουσ

 Ζκκεςθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ

 Φορολογικι διλωςθ

 Πρακτικό Εφορευτικισ Επιτροπισ

 Πρακτικό Συγκρότθςθσ ςε ςώμα

 Μθτρώο μελών

Όλα τα παραπάνω υπογεγραμμζνα και ςφραγιςμζνα

ΘΕΜΑ 2ο –cont
Διοικητικά πεπραγμζνα του Δ.Σ. προεδρίασ Κ. Ζαχαριάδου

για τη διαχειριςτική περίοδο  από 25/5/2021 ζωσ 25-05-2022

• υντάχκθκαν για τα ζτθ 2017-2022
• Εκκρεμοφν υπογραφζσ προθγοφμενων Δ.. , Γ.. κλπ
•Εκκρεμεί ζλεγχοσ από νομικό ςφμβουλο



ΘΕΜΑ 6ο –Επικαιροποίθςθ Μθτρώου Μελών

MAILING LIST  :     332

ΜΘΣΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΘ ΣΟ 2021 292

Αυτοδίκαιεσ διαγραφζσ 82

Θανόντεσ 11

Νζα Μζλθ 2022 3

ΜΘΣΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 2022 199

Ψθφοφόροι Γεν. υνζλευςθσ 2022 62

Παρόντεσ ςτθ Γεν. υνζλευςθ 2022 32

Ψθφοφόροι ςτισ εκλογζσ 2022 66

67

2 φορζσ 
αρχαιρεςίεσ ?



Λειτουργικά  Ζξοδα ΕΕΦΤΕ

2022-2023 (ευρώ) >2023
(ευρώ)

Λογιςτισ ~300 ~ 300

Mailer/ Site ~300 ~ 300

Νομικι Τποςτιριξθ ~700 (φάκελοσ+..?) ~ 1000

Γραμματειακι  
υποςτιριξθ

~1500 ??

Σροποποίθςθ 
Καταςτατικοφ 

700-1000

φνολο: ~ 4000 ~ 2600

Τπόλοιπο Σαμείου ~600

υνδρομζσ 2022  
(30% των μελών )

~1600

ΔΩΡΕΑ ?



Υποψηφιότητεσ 2022

Για Πρόεδροσ Για Δ. Για Εξελ. Επιτροπι

Καντι Αναγνωςτόπουλοσ

Ηαχαριάδου Λεϊςοσ Κορδάσ

Φανουράκθσ Σηαμαρίασ

Σράκασ 

Παπαγεωργίου

ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ: 199
ΨΘΦΟΦΟΡΟΙ :  66


