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Ππογπαμμαηιζμόρ - δπάζειρ ζςλλόγος 
 

Α) Γικαζηική διεκδίκηζη επιδομάηων Υπιζηοςγέννων – Πάζσα και αδείαρ 

 

Μεηά ηιρ ζσεηικέρ ενημεπώζειρ ηόζο ηηρ Α.Γ.Δ.Γ.Τ. όζο και ηηρ Γ.Ο.Δ., ο ζύλλογορ θα 

πποσωπήζει άμεζα ζε ομαδικέρ αγωγέρ, ηυν μελών ηος πος επιθςμούν (μόνιμυν και 

αναπληπυηών/ηπιών), για ηη διεκδίκηζη ηυν επιδομάηυν εοπηών και αδείαρ, ώζηε να 

αποθύγοςμε μια εζπεςζμένη έκδοζη ηηρ απόθαζηρ ηος ςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ. Αςηό, 

ππακηικά, ζημαίνει όηι όζοι/όζερ ζςνάδελθοι δεν έσοςν αζκήζει αγυγέρ, διεκδικώνηαρ ηα 

οθειλόμενα, ππιν ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ Ολομέλειαρ ηος .η.Ε., δεν θα είναι ζε θέζη, 

μεηά από αςηή, να διεκδικήζοςν ηην καηαβολή ηυν επιδομάηυν εοπηών και αδείαρ. Δίμαζηε ζε 

επικοινωνία με δικηγοπικά γπαθεία για ηην ανάθεζη - δικαζηική διεκπεπαίυζη ηηρ ςπόθεζηρ 

και ενηόρ ηυν ημεπών θα ξεκινήζοςμε ηη διαδικαζία. 

 

Β) ςλλαληηήπιο ηην Παπαζκεςή 1 Φεβποςαπίος 2019 και ώπα 13:00 ζηο ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 

Για ηη διεςκόλςνζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηων ζςναδέλθων ζηο ζςλλαληηήπιο, ενάνηια ζηο 

ζύζηημα πποζλήτευν και διοπιζμών, ηο Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. έσει κηπύξει 3ωπη  ζηάζη επγαζίαρ 

(ηιρ 3 ηελεςηαίερ ώπερ ηος ππωινού και ηιρ 3 ππώηερ ηος απογεςμαηινού ππογπάμμαηορ). 

Γ) Αιμοδοζία ζςλλόγος 

 

Η επόμενη αιμοδοζία ηος ζςλλόγος θα ππαγμαηοποιηθεί , ηην Σεηάπηη 6 Μαπηίος, 

ζηο 7
ο
 Γ.. Γάθνηρ 09.00-13.00. 

 

Γ) Γενική ςνέλεςζη και εκλογή ανηιπποζώπων 

 

Η Β΄ Σακηική Γενική ςνέλεςζη και η εκλογή ανηιπποζώπων ηος ζςλλόγος θα 

ππαγμαηοποιηθούν ηην Σεηάπηη 29 Μαΐος, ζηο 7
ο
 Γ.. Γάθνηρ. 

 

Δ) Θεαηπική παπάζηαζη για εκπαιδεςηικούρ ζςλλόγος 

 

Σην Παπαζκεςή 15 Φεβποςαπίος και ώπα 20.30 οι εκπαιδεςηικοί, μέλη ηος ζςλλόγος, 

μποπούν να παπακολοςθήζοςν ηη θεαηπική παπάζηαζη  «Οι μάγιζζερ ηηρ μύπνηρ» 

ζηο θέαηπο «ΠΑΛΛΑ» Βοςκοςπεζηίος 5, Αθήνα (ηιμή ειζιηηπίος 15€). 

 

Τ.Γ. Θα ακολοςθήζοςν ζσεηικά ενημεπωηικά.  

 

 

Σο Γ.. 
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