
Διάφορες Ημερομηνίες για διευκόλυνση της Ταμία Ομίλου 
της 247 Περιφέρειας Inner Wheel Ελλάδος 

2013-2014 
 

Υποχρεώσεις 
 

Ιουλ Αύγ
. 

Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκεμ
. 

Ιαν  Φεβρ. Μαρ Απρ. Μαϊ  Ιουν. 

Ενημέρωση των μελών για  

την Ετήσια Συνδρομή:  
Το σύνολον του ποσού ή πληρώνεται 

ολόκληρο τον Σεπτέμβριο ή το ½ του ποσού 

τον Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο ποσόν πριν από 
τις εκλογές του Φεβρουαρίου. 

    

100% 
 

Ή ½ 

έως 
31 

Σεπτ. 

             

Υπολοιπ.
ποσόν 

πριν 

από την 
Σύναξη 

Φεβρ/ου 

    

             

Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών στον 

Όμιλο. Μέλη που αδυνατούν να πληρώσουν την 

ετήσια Συνδρομή ή μέρος αυτής , εντός τριών 
μηνών θα ειδοποιούνται εγγράφως από την 

Γραμματέα. 

      

Εντός 

του 
Νοεμ. 

 

  

      

Αποστολή Εισφοράς μελών στο I.I.W  

Αποστολή εισφοράς μελών στην Περιφέρεια  

για το Διεθνές, 5 ευρώ ανά μέλος 

      έως 15 Οκτωβρίου         

Αποστολή συνδρομής μελών για την 

Περιφέρεια: 

Αποστολή συνδρομής μελών στην Περιφέρεια  
για την Περιφέρεια, 22 ευρώ ανά μέλος. 

      έως 15 Οκτωβρίου  

 

 

        

Αποστολή συνδρομής μελών στο I.I.W. 
από την Περιφέρεια.  

      έως 31 Οκτωβρίου         

Λήξη ιδιότητας μέλους: 

Η ιδιότητα Ενεργού Μέλους λήγει όταν η ετήσια 
συνδρομή ή μέρος δεν έχει καταβληθεί έως την 

31 Δεκεμβρίου .  

     έως 31 

Δεκ 

      

Συνέπειες της λήξης ιδιότητας μέλους: 
Μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά 

προ των εκλογών του Ομίλου, δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για ανάδειξη νέου 

Δ.Σ., ούτε δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας 

για εκλογή στο Δ.Σ. του Ομίλου  
(εκλογές εντός Φεβρουαρίου). 

      Εκλογές  
έως  

29 Φεβρουαρίου 

   

Επίδοση παραιτήσεων μελών  

Ειδοποίηση παραιτήσεως μέλους θα πρέπει να 
παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματέα προ του 

τέλους Μαΐου. Η συνδρομή και οποιοδήποτε 
χρέος προς τον Όμιλο θα καταβάλλονται έως το 

τέλος του έτους, εντός του οποίου λήγει η 

ειδοποίηση. 

έως 31 Μαϊου  

Έλεγχος Λογαριασμών 

Οι λογαριασμοί του Ομίλου πρέπει να ελέγχονται 
από τριμελή επιτροπή αξιωματούχων, και 

αντίγραφα να κυκλοφορούν σε όλα τα μέλη 

τέσσερις τουλάχιστον μέρες πριν της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης δηλ. πριν τις 30 Ιουνίου. 

 

           έως 

30 
Ιουν 

             

                                                                                                                          


