
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ – ΑΓ. ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

 «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

e-mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζσνδόρνπ Πεγήο θαη Καβάιαο 

Δάθλε Σ.Κ. 17234 

Πιεξνθ.: Σάθεο Ρνπκπήο 6977 393115 

e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

Δάθλε, 21 Οθησβξίνπ 2020 

 

Αξηζκ. Πξση.: 84/2019-2020 

 

 

Πξνο: Μέιε καο 

 

   

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. "ν Μαθξπγηάλλεο", ζε εθαξκνγή ηεο από 1066/16-

10-2020 απόθαζεο ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., έπεηηα από ηελ έθδνζε ηεο Τ.Α. (Φ.350/52/139940)  κε ηελ 

νπνία ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. επηρεηξεί ηελ επηβνιή ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηηο εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα, ην άββαην 

7 Ννεκβξίνπ 2020, ρσξίο θαλέλαλ δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, απνθάζηζε: 

 

  Να πξνρσξήζεη ζε απόζπξζε ησλ ςεθνδειηίσλ γηα ην  Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ην Α.Π.Τ..Π.Ε. 

Αηηηθήο θαη ην Κ.Τ..Π.Ε. κε επζύλε όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ θαηέξρνληαη ζηηο εθινγέο, ηελ 

Πέκπηε 22 Οθησβξίνπ θαη ώξα 14:00 ζηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, από θνηλνύ κε ηνπο ζπιιόγνπο 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α΄ Αζήλαο. 

 

  Να κελ  νξίζεη εθπξνζώπνπο ηνπ ζηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο. 

 

  Να θαιέζεη ηα κέιε ηνπ λα κελ απνδερηνύλ ηνλ νξηζκό ηνπο σο κέιε εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη 

λα ηνπο παξέρεη ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε πνπ δερηνύλ πηέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία. 

 

  Να θαιέζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθινγώλ, λα απέρνπλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, ώζηε ν θιάδνο κε ηε ζπιινγηθή ζηάζε ηνπ λα κε λνκηκνπνηήζεη ηε 

δηαδηθαζία. 

 

Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. λα θάλεη δεθηή ηελ πξόηαζε ηεο Δ.Ο.Ε. γηα 

δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ αλάδεημεο ησλ αηξεηώλ, όηαλ ζα ππάξμνπλ νη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ αζθαιή, κε ηε δηα δώζεο παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όρη 

κε ειεθηξνληθό ηξόπν θαη κε παξάηαζε, κέρξη ηόηε, ηεο ζεηείαο ησλ λπλ αηξεηώλ, δηαζθαιίδνληαο ηηο 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιιόγσλ. 

 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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