
Σύνδεσμος Αφυπηρετησάντων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΑΛΜΕΚ) 

Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5 (νέα γραφεία ΟΕΛΜΕΚ), 2015 Στρόβολος  

ΤΘ. 28917, 2084  Ακρόπολη, Λευκωσία, Τηλ.: 22-378480  Φαξ.: 22-379430 
 

Ο ΣΑΛΜΕΚ ιδρύθηκε στις 18/10/2001 και ενεγράφη στις 17/10/2002, αρ. μητρώου 2498, με τους πιο 

κάτω σκοπούς: 
1. Τη συνένωση όλων των αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ακομμάτιστο και μη πολιτικό 

Σύνδεσμο. 
2. Τη στενή συνεργασία με την ΟΕΛΜΕΚ, την ΟΛΤΕΚ και το Σύνδεσμο Επιθεωρητών Μέσης επί θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος. 
3. Τη στενή συνεργασία με το ΣΤΕΛΜΕΚ. 

4. Τη συνεργασία με Οργανώσεις και Συνδέσμους συνταξιούχων στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
5. Την προάσπιση των συμφερόντων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των μελών. 
6. Την κατοχύρωση για τα μέλη και τους εξαρτώμενούς τους κοινωνικών ωφελημάτων, όπως είναι οι κοινωνικές 

ασφαλίσεις, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ανακούφιση από την οικονομική δυσπραγία.  
7. Τη διοργάνωση δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. 
8. Τη θεσμική κατοχύρωση και βελτίωση των απολαβών (συντάξεων ή και επιδομάτων) των μελών και των 

εξαρτωμένων τους. 

9. Τη διοργάνωση εκδρομών στην Κύπρο και το εξωτερικό, για τα μέλη και τις οικογένειές τους.  
10. Τη λειτουργία εντευκτηρίων τα οποία να εξυπηρετούν τόσο τα μέλη του Συνδέσμου όσο και τους εν ενεργεία 

συνάδελφούς τους.  

11. Την παροχή υπηρεσιών ή και την ίδρυση κέντρων για να παρέχουν φροντίδα ή και περίθαλψη σε μέλη και 
εξαρτωμένους τους, που έχουν απόλυτη ανάγκη τέτοιας φροντίδας.  

12. Την προστασία και την εξύψωση της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου, ιδιαίτερα της Μέσης Εκπαίδευσης. 
13. Τη συμμετοχή σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία συνταξιούχων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.   

    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Σημείωση: Όσοι από τους αφυπηρετήσαντες συνάδελφους δεν έχουν γίνει μέλη του ΣΑΛΜΕΚ μέχρι σήμερα, 
παρακαλούμε να το πράξουν συμπληρώνοντας την πιο κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στη διεύθυνση 
του Συνδέσμου όπως φαίνεται πιο πάνω: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
   

 

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:(ΚΕΦΑΛΑΙΑ)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………………….. 
 

 
3. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝO MONO:…….………………………………   ………………………..  Φαξ: ……………………………………… 

 

 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………. 
 

 
Ημερομηνία: ………………………….                                                      Υπογραφή:  ………………………………    

 

 
Η συνδρομή με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΑΛΜΕΚ (29/1/2020) ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (€10) εφάπαξ.  
Η αίτηση εγγραφής μαζί με το ποσό των €10 να αποστέλλεται μέσω αξιωματούχου της ΟΕΛΜΕΚ ή ταχυδρομικώς.  

(Θα σας σταλεί απόδειξη στην διεύθυνσή σας).  Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη δεν θα πληρώνουν πλέον συνδρομή. 
 
Η επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη θα γίνετε στο εξής με μηνύματα SMS στα κινητά σας.  Λεπτομερή πληροφόρηση 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΕΛΜΕΚ (www.oelmek.com.cy), πατώντας στο ΣΑΛΜΕΚ. 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραμματέας 

Σωτήρης Παύλου                                                                                   Κώστας Μάρκου 
99-521944               99-557330 
Λευκωσία,  29  Ιανουαρίου  2020   Αρ. πρωτ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΜΕΚ(2020) 

http://www.oelmek.com.cy/

