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Προς: Μέλη μας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
 

Σο Δ.. ηος ζςλλόγος, με βάζη ηο καηαζηαηικό, ζαρ καλεί ζηην Α΄ 
Σακηική Γενική ςνέλεςζη, ηην Σεηάπηη 22 Νοεμβπίος 2017 και ώπα 08:30, 
ζηο 7ο Δημοηικό σολείο Δάθνηρ (Εθνικήρ Ανηίζηαζηρ & Απιζηοηέλοςρ). 
 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 

1. Εκλογή πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 
2. Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ 
3. Ενημέπυζη από ηοςρ/ηιρ ανηιπποζώποςρ ηος ζςλλόγος 
4. Οικονομικόρ απολογιζμόρ από ηην Ε.Ε 
5. Απολογιζμόρ ηος απεπσόμενος Δ.. από ηον Ππόεδπο ηος Δ. 
6. Κπιηική πεππαγμένυν - Σοποθεηήζειρ 
7. Δεςηεπολογία Πποέδπος απεπσόμενος Δ. 
8. Ψηθοθοπία πεππαγμένυν 
9. Πποηάζειρ – τηθίζμαηα 

   10. Εκλογέρ για ηην ανάδειξη νέος Δ. και Ε.Ε 
 

Οι επγαζίερ ηηρ Γ. θα ππαγμαηοποιηθούν από ηιρ 08:30 έυρ ηιρ 
12:30, ενώ η τηθοθοπία από ηιρ 13:00 έυρ ηιρ 18:00. 

 

Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν ζςνδςαζμών ή μεμονυμένυν 
ςποτηθίυν λήγει ηην Παπαζκεςή 17 Νοεμβπίος και ώπα 20.00. Η 
καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν παπακαλούμε να γίνει με ηλεκηπονικό μήνςμα 
ζηο mail: takisroumpis@yahoo.gr  
 

α) Όζοι/όζερ ζςνάδελθοι δεν είναι οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη, 
δεν θα έσοςν δικαίυμα λόγος και τήθος ζηη Γενική ςνέλεςζη καθώρ και 
ζςμμεηοσήρ ζηιρ εκλογέρ για ηην ανάδειξη Δ.. και Ε.Ε ηος ζςλλόγος. Θα 
έσοςν ηη δςναηόηηηα να γίνοςν πλήπη μέλη, ηακηοποιώνηαρ 
οικονομικά ηη ζςνδπομή ηοςρ, ηην ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ. 
 

β) Οι ζςνάδελθοι πος ςπηπεηούν ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος με 
απόζπαζη από άλλα ΠΤΠΕ ή ΠΤΔΕ, δεν θευπούνηαι οικονομικά 
ηακηοποιημένα μέλη και θα ππέπει να ζςνεννοηθούν με ηοςρ ζςλλόγοςρ ή 
με ηοςρ εκκαθαπιζηέρ ηηρ Διεύθςνζηρ πος πποέπσονηαι, πποκειμένος να 
μην ηοςρ γίνει παπακπάηηζη ζςνδπομήρ. 
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γ) Οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη θευπούνηαι οι εκπαιδεςηικοί, 
μόνιμοι και αναπληπυηέρ/ηπιερ (Σακηικού Πποϋπολογιζμού) πος 
μιζθοδοηούνηαι από ηη Διεύθςνζη Π.Ε. Α΄ Αθήναρ και η ζςνδπομή 
είναι 27€ (22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς Οργανώσεις και 5€ για τον 
σύλλογο) και 15€ (12€ για ΔΟΕ και 3€ για ΑΔΕΔΥ) αντίστοιχα. 

Η παπακπάηηζη ηηρ ζςνδπομήρ θα γίνει -μέζυ ηηρ μιζθοδοζίαρ- 
ζε ηπειρ δόζειρ (Μάπηιορ, Αππίλιορ και Μάιορ). 
 

δ) Για ηοςρ/ηιρ αναπληπυηέρ/ηπιερ μέζυ ΕΠΑ και μέζυ 
Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδύζευν δεν ςπάπσει δςναηόηηηα 
παπακπάηηζηρ ηηρ ζςνδπομήρ από ηη μιζθοδοζία ηοςρ. Για ηον λόγο 
αςηό θα ππέπει να καηαβάλλοςν ηη ζςνδπομή ηυν 15€ (12€ για ΔΟΕ και 

3€ για ΑΔΕΔΥ) καηά ηη διάπκεια ηηρ τηθοθοπίαρ. 
 

ε) Για ηοςρ/ηιρ αναπληπυηέρ/ηπιερ μειυμένος υπαπίος (ΑΜΩ) η 
ζςνδπομή είναι 7€ (4€ για ΔΟΕ και 3€ για ΑΔΕΔΥ) και ππέπει να ηην 
καηαβάλλοςν καηά ηη διάπκεια ηηρ τηθοθοπίαρ. 

Όποιορ/όποια ζςνάδελθορ δεν επιθςμεί να είναι μέλορ ηος 
ζςλλόγος, καλείηαι να ζηείλει ηλεκηπονικό μήνςμα ζηη διεύθςνζη: 
takisroumpis@yahoo.gr μέσπι ηην Παπαζκεςή 17 Νοεμβπίος 2017, να 
ςποβάλλει ανάλογο αίηημα και ηην ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ 
οθείλει να επγαζηεί. 

Καηά ηη διάπκεια ηηρ τηθοθοπίαρ θα εκδοθεί ηαςηόηηηα 
εκπαιδεςηικού ηηρ ΔΟΕ και θα γίνει παπάδοζη ηυν δικαιολογηηικών 
(αίτηση, βεβαίωση και υωτογραυία) για ηην έκδοζη κάπηαρ ελεςθέπαρ 
ειζόδος (βλ. http://www.syllogosmakrygiannis.gr/?p=18428) για ηα μοςζεία και 
ηοςρ απσαιολογικούρ σώποςρ ηος Τποςπγείος Πολιηιζμού. 

Για ηιρ εκλογέρ είναι απαπαίηηηη μόνο η επίδειξη ηηρ 
αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ. 

 
 

   Για ηο Δ. 
 

 
 

Ο Ππόεδπορ 

 

 
Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 
 
 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 
 
 

Ελιζάβεη πςπιδάκη 
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