
Ετήσια γενική συνέλευση  

 

Σάββατο 20 Φλεβάρη ώρα 

14.00 

Ημερήσια Διάταξη 

της Γενικής Συνέλευσης. 

1. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ. 

και έγκριση της Ημερήσιας 

Διάταξης 

2. Συζήτηση και ψηφοφορία για 

την έκθεση δράσης του Δ.Σ, 

επιτροπής του γυναικείου 

τμήματος και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

3. Καθορισμός του ύψους 

της ετήσιας συνδρομής 

4. Εκλογή Εφορ. Επιτροπής για 

τη διεξαγωγή της εκλογής για 

το Δ. Σ του συλλόγου, της 

επιτροπής του γυναικείου 

τμηματος και την Εξ. Ε και 

αντιπροσώπους για το 22ο 

σύνεδριο της ΟΕΣΚΣ. 

 

Υποψηφιότητες για το Δ. Σ., 

την επιτροπή γυναικείου 

τμήματος, την Εξ. Επ και 

φηφοδέλτια για αντιπροσώπους 

για το 22ο συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, 

κατατίθενται στην Γραμματεία 

της Κοινότητας προσωπικώς, 

ταχυδρομικώς ή με μέιλ, το 

αργότερο μέχρι την Τετάρτη 

17 Φεβρουαρίου 2015 και 

ώρα 20.00. 

Τηλ: Κοινότητα 08- 

348025,  Γραμματεία:κινητό 

072-28 30 458. 

E-post: elkoisto@gmail.com 

Διεύθυνση: Idungatan 4A, 113 

45 Stockholm 

Τακτοποίηση της ετήσιας 

συνδρομής μέλους γίνεται 

ηλεκτρονικά στον λογαριασμό  

της Κοινότητας: PG 593826-1, 

στην Κοινότητα ή και την ημέρα 

των εκλογών. 

Η συνδρομή ετησίως: Ατομική 

250 κορ. οικογενειακή 400 κορ. 

και  

φοιτητική/ανέργων 100 κορ. 

Ενημερώστε την Γραμματεία για 

αλλαγή ταχυδρομικής 

διεύθυνσης και δηλώστε την 

ηλεκτρονικής σας διεύθυνση (E-

post). 

 

Εκλογές 2016 

 

Εκλογές για ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου του 

συλλόγου και της επιτροπής του 

Γυναικείου τμήματος και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς 

και αντιπροσώπους για το 22ο 

σύνεδριο της ΟΕΣΚΣ την 

Κυριακή 21 Φλεβάρη από τις 

11.00-18.00 στην αίθουσα της 

κοινότητας. 

 

Μουσικές εκδήλωσεις 

 

Το Σάββατο 6 Φλεβάρη, 

μουσική εκδήλωση στην αίθουσα 

της κοινότητας, από τις 20.00. 

Είσοδος 100 κορώνες. 

 

Το Σάββατο 20 Φλεβάρη, 

μουσική εκδήλωση στην αίθουσα 

της κοινότητας, από τις 20.00. 

Είσοδος 100 κορώνες. 

 

Αποκριές 2016 

 

Σάββατο 5 Μάρτη στις 20.00, 

στην αίθουσα της κοινότητας, 

γιορτάζουμε τον Καρνάβαλο,  

παραδοσιακή γιορτή σε  

συνδυασμό με την μουσική 

βραδιά. Είσοδος 100 κορώνες. 

Διεθνή μέρα της Γυναίκας 

 

Σάββατο 13 Μαρτίου, ώρα 

16.00 Γιορτάζουμε την Διεθνή 

μέρα της Γυναίκας. Περισσότες 

πληροφορίες θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα της κοινότητας 

και θα σταλεί με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

 

Καθαρά Δευτέρα 

 

Δευτέρα 14 Μαρτίου ώρα 

17.00 Γιορτάζουμε τα Κούλουμα 

με παραδοσιακά εδέσματα 

(λαγάνα, τουρσί, χαλβάς, ελιές 

φέτα, φασολάδα κλπ). Τιμή 80 

κορώνες. 

 

Έλληνικό Πάσχα 

 

Το Μεγάλο Σάββατο, στις 30 

Απρίλη είστε όλοι καλεσμένοι 

μετά τις 23.00 στην κοινότητα 

μας. Θα υπάρχει η 

παραδοσιακή μαγειρίτσα, τα 

κόκκινα αυγά και τσουρέκι. Τιμή 

80 κορώνες. 

 

Μαθήματα Ελληνικών 

Παραδοσιακών Χορών 

 

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις να 

χορεύεις τους παραδοσιακούς 

μας χορούς: Μαθαίνουμε χορούς 

από όλη την Ελλάδα ενώ 

ταυτόχρονα γυμναζόμαστε με 

έναν ευχάριστο τρόπο. 

Κάθε Πέμπτη 18:30 – 20:30 

Συμμετοχή 700 κορώνες για τη 

περίδο από Γενάρη 2016 μέχρι 

και τον Μάη του 2016. 

 

 

 

Τμήμα εκμάθησης 

ζωγραφικής 

 

Το τμήμα εκμάθησης 

ζωγραφικής λειτουργεί κάθε 

Δευτέρα 12:00 – 14:00. Για 

μέλη της κοινότητας, 150 

κορώνες, από Γενάρη 2016 

μέχρι και τον Μάη του 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Βαγγέλης: 073-393 14 68 

Παναγιώτης: 072-283 04 58. 

 

Τμήμα φωτογραφίας και φίλμ 

Το τμήμα φωτογραφίας και φίλμ 

θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα 

18:00 – 19:00. Υπεύθυνος: 

Στάθης Ρέππας. 

 

Μαθήματα νεοελληνικών 

Μαθήματα νεοελληνικών θα 

γίνονται  κάθε Παρασκευή 

18:00 – 20:00. Υπεύθυνος: 

Παναγιώτης Κανακάρης. 

 

 

 

 

Οι εκδηλώσεις και τα 

μαθήματα γίνονται στην 

αίθουσα της Κοινότητας, 

Idungatan 4A. 

      Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 

 

Υπενθύμιση:  

 

Μη ξεχνάτε να πληρώσετε την 

συνδρομή σας, (100 για φοιτητές 

και ανέργους, 250 κορώνες η 

ατομική και 400 κορώνες η 

οικογενειακή) στο Plusgiro της 

Κοινότητας 593826-1 ή σε 

κάποιο μέλος του ΔΣ. 

 


