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ΠΑΝΓΛΛΗΝΙΑ ΓΝΩΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 

Αγαπεημί θίιμη, 

Επεηδή γηα ηε ζομμεημπή ζημ 6μ Πακειιήκημ οκέδνημ ηεξ Έκςζήξ μαξ ηα μέιε 

ηεξ Έκςζεξ πνέπεη κα είκαη μηθμκμμηθά ηαθημπμηεμέκα, ζαξ γκςνίδμομε όηη μπμνείηε 

κα επηθμηκςκείηε θαζεμενηκά από ηηξ 12.00 έςξ ηηξ 14.00 ζημ ηειέθςκμ 

2109959251 με ημ Γηώνγμ Φαναγγηηάθε ή ηεκ θονία Πακαγηώηα Κμζηκηάνε 

πνμθεημέκμο κα εκεμενςζείηε γηα ηηξ μθεηιέξ ζαξ (εθηόξ από ηεκ Παναζθεοή 

2/11/12). αξ ζομίδμομε όηη ζύμθςκα με ημ θαηαζηαηηθό όπμημ μέιμξ δεκ θαηαβάιεη 

ηε ζοκδνμμή γηα 2 ζοκεπόμεκα έηε δηαγνάθεηαη. Έπμομε παναηενήζεη όηη οπάνπμοκ 

ζοκάδειθμη πμο έπμοκ παναιείρεη κα πιενώζμοκ ηε ζοκδνμμή ημοξ γηα 5, 4, ή 3, 

πνόκηα  (μάιηζηα θάπμημη από αοημύξ έπμοκ θάκεη θαη οπμδείλεηξ γηα ηε ιεηημονγία ημο 

πανανηήμαημξ). Όπςξ πηζακόηαηα γκςνίδεηε ύζηενα από πνςημβμοιία ηεξ ΔΕ ημο 

πανανηήμαημξ ε εηήζηα ζοκδνμμή με απόθαζε ημο Δ.. μεηώζεθε από 20 ζε 12 Εονώ. 

Επίζεξ ζύμθςκα  με άιιε απόθαζε ημο θεκηνηθμύ Δ.. ηα παιηά μέιε ηςκ παναπάκς 

θαηεγμνηώκ μπμνμύκ κα ηαθημπμηεζμύκ μηθμκμμηθά πιενώκμκηαξ 2 ζοκδνμμέξ. Επεηδή 

ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε ζα πνέπεη κα πιενώζεη θάπμημξ 20 + 12 = 32 Εονώ (γηα ημ 

2010 θαη ημ 2011) ζθεθηήθαμε όηη είκαη θαιύηενα κα πιενώζεη 12 Εονώ γηα ημ 2011 

θαη 12 Εονώ γηα ημ 2012, πμο βνίζθεηαη ζηε ιήλε ημο, δειαδή ζοκμιηθά 24 Εονώ. 

Μεηά ηεκ ηειεθςκηθή επηθμηκςκία θαη ηηξ δηεοθνηκήζεηξ πμο ζα ζαξ δμζμύκ 

μπμνείηε κα θαηαβάιεηε ημ πμζό ηςκ 24 Εονώ, ακ είζηε παιηό μέιμξ με εθθνεμόηεηεξ 

ή ημ πμζό ηςκ 12 Εονώ ακ πνςζηάηε μόκμ ημ 2011 ή μόκμ ημ 2012. Αοηό μπμνεί κα 

γίκεη είηε ζηε ηαμία θονία Γςγώ Σδακεημοιάθμο, είηε ζε έκα από ηα μέιε ηεξ 

Δημηθμύζαξ Επηηνμπήξ πμο είκαη θμκηά ζαξ, ή ζημκ τραπεζικό λογαριασμό ALPHA 

BANK Αργσρούπολης:     136-002101-211844 

Οκόμαηα ιμγ/ζμμύ: ΦΑΡΑΓΓΙΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ζηέικμκηαξ fax (2109959251) ή mail (acee@otenet.gr) γηα εκεμένςζε μαξ. 

Γηα ηε Δημηθμύζα Επηηνμπή 

Η  Γεκηθή  Γναμμαηέαξ                                                   Ο     Πνόεδνμξ 

Μάγδα πακμύ       Γηώνγμξ Φαναγγηηάθεξ 


