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ΘΕΜΑ: Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ΔΣ του Συλλόγου σας προσκαλεί, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00πμ, 

στην τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός έτους 2015 

 Συζήτηση για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα με ενημέρωση για τις κινήσεις του 

συλλόγου και κατάθεση προτάσεων από τα μέλη:  

◦ Κινητοποίηση για την ισοτιμία ΠΕ και ΤΕ συντηρητών σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα με προσφυγή στο ΑΣΕΠ 

◦ Προσπάθεια μη πτυχιούχων συντηρητών να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της 

συντήρησης (σύλλογοι καλλιτεχνών-συντηρητών και διαχειριστών-συντηρητών) 

και τη δράση τους 

◦ Παράτυπη προκήρυξη έργων από φορείς του ίδιου του ΥΠΠΟ   

◦ Οδηγός εκτίμησης κινδύνου   

 Σύνταξη βοηθητικού κειμένου με αποδέκτη τη ΔΣΑΝΜ με σκοπό τη δημιουργία εγκυκλίου 

που να περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο που συντάσσονται οι προκηρύξεις, το κριτήρια 

πρόσληψης κλπ. 

 Λήψη απόφασης για τον τερματισμό αποστολής ταχυδρομικών ειδοποιήσεων σε μέλη των 

οποίων δεν έχουμε στη διάθεσή μας την ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 Δράσεις για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου 

 

Μπορείτε να θέσετε υπόψη μας και άλλα θέματα προς συζήτηση, μέσω τηλεφώνου ή 

διαδικτύου.  
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Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που παραχωρεί – και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ 

αυτό – ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου στα γραφεία του, στην οδό Λόντου αρ. 6 στον 

2ο όροφο (είσοδος στη Λόντου: από τη Σόλωνος, μεταξύ Εμμανουήλ Μπενάκη και Ζωοδόχου 

Πηγής, ή από τη Ζωοδόχου Πηγής, μεταξύ Κωλέττη και Σόλωνος).  

Θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας για το 2016. 

Μην ξεχνάτε ότι η συμμετοχή σας είναι καθοριστική για τη λειτουργία του συλλόγου 

και τη δυναμική των διεκδικήσεων του. Σας περιμένουμε όλους! 

 

 

 

Με τιμή 

για το ΔΣ 

Ο πρόεδρος                                                 Η γραμματεάς 

 

                                                     


