
 

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΤ 
 
Τα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζηελ ΕΕΜΕ είλαη εκπηζηεπηηθά, 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο αξρεηνζέηεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο θαη δελ πξόθεηηαη λα δνζνύλ ζε ηξίηνπο. 
 

 

 

 

ΔΠΙΘΔΣΟ: _____________________________________ΟΝΟΜΑ : _______________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: _________________________ΑΡΙΘ.: ____ Σ.Κ.: _________ΠΟΛΗ : _________________ 

ΣΗΛ.: ___________________ 2o ΣΗΛ.: ______________________ΚΙΝ. ΣΗΛ.:_____________________ 

FAX: __________________________E-ΜAIL: _______________________________________________ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ (πξνζδηνξίζηε): ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Δπηζπκώ λα εγγξαθώ ζηελ παξαθάησ νκάδα/εο εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. (Δπηιέμηε ηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

επηζπκείηε): 
 

  πληαθηηθή Δπηηξνπή 
  

 

  Πξνζρνιηθή θαη Πξσηνβάζκηα Μνπζηθή Δθπαίδεπζε  
   

  Γεπηεξνβάζκηα Μνπζηθή Δθπαίδεπζε   
   

  Μνπζηθνζεξαπεία   
   

  Παηδαγσγηθή ηεο Γηδαζθαιίαο ηνπ Πηάλνπ   
   

  Οκάδα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπηθνηλσλίαο 
   

  Οκάδα Μειέηεο Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 
   

  Οκάδα Παηδαγσγηθήο Πλεπζηώλ Οξγάλσλ 
   

  Οκάδα Παηδαγσγηθήο Δγρόξδσλ Οξγάλσλ  
   

  Οκάδα Μειέηεο Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ 
   

  Οκάδα Οξγάλσζεο Δθδειώζεσλ 
   

  Οκάδα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο 

 

Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή έθπησζε (25%) δηόηη ν/ε ζύδπγόο κνπ .……….......................... είλαη 

επίζεο κέινο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. 
 

 

Ηκεξνκελία……………………..         ΤΠΟΓΡΑΦΗ........................................................... 
 

 

Η ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΔΠΔΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΙ ΑΠΟ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

 

Για ηην εγγραθή ζας ηαρπδξνκείζηε ή ζηείιηε κε email ζηελ δηεύζπλζε: info@eeme.gr ηελ 

αίηεζε εγγξαθήο θαη έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζαο. Θα εμεηαζζνύλ ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Όηαλ εηδνπνηεζείηε κπνξείηε λα ζηείιεηε ζηελ Δ.Δ.Μ.Δ., κε ηαρπδξνκηθή 

επηηαγή ην πνζό ησλ 45 Δπξώ, ην νπνίν θαιύπηεη εγγξαθή θαη εηήζηα ζπλδξνκή. 
 

Όιεο νη ζπλδξνκέο αξρίδνπλ από 1 Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγνπλ 31 Δεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.  Μέιε πνπ εγγξάθνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλεμάξηεηα από ηε ρξνληθή ζηηγκή, ιακβάλνπλ αλαδξνκηθά όιν ην πιηθό ηνπ έηνπο απηνύ. Με 

απόθαζε ηνπ Δ.Σ., ζύδπγνη πνπ είλαη θαη νη δύν κέιε ηεο Έλσζεο ιακβάλνπλ ζπλνιηθά έθπησζε 25% ζηε ζπλδξνκή ηνπο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
Δξκνύ 7, TK 54625 

Θεζζαινλίθε 

 2310-858658 (Σει./fax)  
 

info@eeme.gr ,  http://www.eeme.gr 

mailto:info@eeme.gr
mailto:info@eeme.gr
http://www.eeme.gr/


 Σακηικά μέλη: 

πηπρηνύρνη παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ Μνπζηθώλ πνπδώλ ή θαζεγεηέο κνπζηθήο. 
 

 σνδεδεμένα μέλη:  

άηνκα πνπ ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα από ηηο παξαπάλσ ηδηόηεηεο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο εθδειώζεηο ηεο Έλσζεο θαη λα ιαβαίλνπλ ηαθηηθή πιεξνθόξεζε γηα ηε δξάζε ηεο. 
 

 Αρωγά μέλη:  

άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα από ηηο παξαπάλσ  ηδηόηεηεο αιιά ζπκβάιινπλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο ζπλδξνκή ζηελ επηηπρία ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο. 

 

Τποτρεώζεις – Δικαιώμαηα ηων μελών ηης Ε.Ε.Μ.Ε.. 

 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Δ.Μ.Δ.: 

Κάζε ηαθηηθό κέινο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο, λα παίξλεη κέξνο ζηηο 

ζπδεηήζεηο, ςεθνθνξίεο, λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη θαη γεληθά λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηεο Έλσζεο. 

Τα κέιε ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο, πνπ νξίδεηαη ζε 45 Ευρώ με 

απόυαση του ΔΣ, θαη κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. (Άξζξν 3) 

Τα ηαθηηθά κέιε είλαη ππνρξεσκέλα ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ηεο Έλσζεο λα ςεθίδνπλ ζηα 

ζέκαηα πνπ ηίζεληαη από ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα κεηέρνπλ ζηηο εθάζηνηε απνθαζηδόκελεο 

ζπλεηζθνξέο. Όηαλ κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα πξνζέιζεη απηνπξόζσπα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, 

κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη κε όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ από θάπνην άιιν ηαθηηθό κέινο, πνπ ζα 

πξνζθνκίδεη απιή γξαπηή εληνιή ηνπ θσιπόκελνπ κέινπο. (Άξζξν 4) 

 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηα παξαθάησ: 

Η Δ.Δ.Μ.Δ. από ηελ θύζε ηεο είλαη έλα σκαηείν ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κε βάζε ηελ 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο. Κάζε κέινο απνηειεί ηζόηηκν θνκκάηη ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. θαη έρεη ηα 

ίδηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο κε όια ηα ππόινηπα.  

Η Δ.Δ.Μ.Δ. δηνηθείηαη θαη ζπληνλίδεηαη από κέιε ηεο ηα νπνία εθιέγνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο από όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Δ..  Μέξνο ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ κπνξεί (θαη πξέπεη) 

λα παίξλεη νπνηνδήπνηε κέινο ην επηζπκεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 

Σα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Δ.: 

 παίξλνπλ ηαρπδξνκηθά ηα έληππα ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηελ δηεύζπλζε πνπ έρνπλ δειώζεη ζηα 

ζηνηρεία ηνπο, ρσξίο θακία πξόζζεηε επηβάξπλζε 

 έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα κνπζηθώλ εηδώλ κε ηελ επίδεημε ηεο 

θάξηαο κέινπο 

 ελεκεξώλνληαη (κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη email) γηα ηα λέα ζηνλ ρώξν ηεο Μνπζηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό 

 έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα όξγαλα ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό 

 κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ άξζξα ζην πεξηνδηθό θαη ην Newsletter ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζε 

ζπλελλόεζε κε ηελ πληαθηηθή επηηξνπή 

 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δ.Δ.Μ.Δ. 

 κπνξνύλ λα ελεκεξώζνπλ ηα ππόινηπα κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. (κέζσ ηεο Γξακκαηείαο) γηα 

εθδειώζεηο ή δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην κέινο δηαπηζηώζεη πξόβιεκα ζε θάπνηα ιεηηνπξγία ή 

δηαδηθαζία ηεο Έλσζεο έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί κε επηζηνιή ηνπ ζην Γ.  


