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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                                                

 
Το Δ.Σ. του συλλόγου, με βάση το καταστατικό, σας καλεί στην Α΄ 

Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 
08:30, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Εθνικής Αντίστασης & 
Αριστοτέλους). 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3. Ενημέρωση από τους αντιπροσώπους του συλλόγου 
4. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ 
5. Οικονομικός απολογισμός από την Ε.Ε 
6. Κριτική πεπραγμένων 
7. Δευτερολογία Προέδρου απερχόμενου Δ.Σ. 
8. Ψηφοφορία πεπραγμένων 
9. Προτάσεις – ψηφίσματα 

   10. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε 
 
Οι εργασίες της Γ.Σ θα πραγματοποιηθούν από τις 08:30 έως τις 

12:30, ενώ η ψηφοφορία από τις 13:00 έως τις 18:00. 
Η κατάθεση των ψηφοδελτίων συνδυασμών ή μεμονωμένων 

υποψηφίων λήγει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και μπορεί να γίνει μέσω 
μηνύματος τηλεομοιοτυπίας στο 210 9029544 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 
mail: takisroumpis@yahoo.gr 
 
α) Οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε σχολεία του συλλόγου με 
απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, δε θεωρούνται οικονομικά 
τακτοποιημένα μέλη και θα πρέπει να συνεννοηθούν με τους συλλόγους ή 
με τους εκκαθαριστές της Διεύθυνσης που προέρχονται, προκειμένου να 
μην τους γίνει παρακράτηση συνδρομής. 
 
β) Όσοι συνάδελφοι δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, δε θα 
έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γενική Συνέλευση καθώς και 
συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε του συλλόγου. Θα 
έχουν όμως τη δυνατότητα να γίνουν πλήρη μέλη, τακτοποιώντας 
οικονομικά τη συνδρομή τους, την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 
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γ) Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσοι εκπαιδευτικοί 
μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στους οποίους η 
παρακράτηση της συνδρομής των 30€ (24€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς 
Οργανώσεις και 6€ για τον σύλλογο) θα γίνει μέσω της μισθοδοσίας σε 
δύο ή τρεις δόσεις. 

 
Για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεν υπάρχει δυνατότητα 

παρακράτησης της συνδρομής από τη μισθοδοσία τους. Για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να την καταβάλουν στην ταμία του συλλόγου κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας. 

Όποιος ή όποια συνάδελφος δεν επιθυμεί να είναι μέλος του 
συλλόγου καλείται να στείλει μήνυμα τηλεομοιοτυπίας στο 210 9029544 ή 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση takisroumpis@yahoo.gr μέχρι την 
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και να υποβάλει ανάλογο αίτημα. 
Εξυπακούεται ότι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να 
εργαστεί. 

 
Για τις εκλογές είναι απαραίτητη μόνο η επίδειξη αστυνομικής 

ταυτότητας. 
 
 

Για το Δ.Σ 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
Τάκης Ρουμπής 

 
 
 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 
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