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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
 

 

To Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζαο 
θαιεί ζηε Β΄ Σακηική Γενική ςνέλεςζη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ 
Σεηάπηη 22 Μαΐος θαη ώπα 08:30 έυρ 12:30, ζην 7ο Γημοηικό σολείο 
Γάθνηρ (Εζληθήο Αληίζηαζεο θαη Αξηζηνηέινπο). 

  
Η Hμεπήζια Γιάηαξη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεηαη σο εμήο: 
 

1. Εθινγή Πξνεδξείνπ Γεληθήο πλέιεπζεο 
2. Εθινγή Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο 
3. Παξνπζίαζε ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο ηεο 88εο Γ.. ηεο Δ.Ο.Ε. από ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Δ.. 
4. Καηάινγνο νκηιεηώλ/ηξηώλ – θξηηηθή πεπξαγκέλσλ Δ.Ο.Ε. 
5. Πξνηάζεηο – ςεθίζκαηα – ςεθνθνξίεο 
6. Εθινγή αληηπξνζώπσλ ζπιιόγνπ 

 
Οη εξγαζίεο ηεο Γ.. ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηηο 08:30 έυρ ηιρ 12:30, 

ελώ ε τηθοθοπία από ηηο 13:00 έυρ ηιρ 18:00. Γηα ηηο εθινγέο είλαη 
απαξαίηεηε μόνο ε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 
Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν ζπλδπαζκώλ ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ 

λήγει ηην Παπαζκεςή 17 Μαΐος 2019 και ώπα 20.00. Η θαηάζεζε ησλ 
ςεθνδειηίσλ παξαθαινύκε λα γίλεη κε ειεθηξνληθό κήλπκα ζην e-mail: 
takisroumpis@yahoo.gr 

 
Όζοι/όζερ ζςνάδελθοι δεν είναι οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη δελ 

ζα έρνπλ δηθαίσκα ιόγνπ θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαζώο θαη 
ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζώπσλ ηνπ ζπιιόγνπ. 

 
Οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη θευπούνηαι όζοι/όζερ μόνιμοι/ερ 

εκπαιδεςηικοί μιζθοδοηούνηαι από ηη Γιεύθςνζη Π.Δ. Α΄ Αθήναρ 
ζηοςρ/ζηιρ οποίοςρ/οποίερ έγινε παπακπάηηζη ηηρ ζςνδπομήρ, μέζυ 
ηηρ μιζθοδοζίαρ, ζε ηπειρ δόζειρ (Μάπηιορ, Αππίλιορ και Μάιορ), καθώρ 
και οι αναπληπυηέρ/ηπιερ πος καηέβαλαν ηη ζςνδπομή, καηά ηη διάπκεια 
ηηρ Α΄ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηος ζςλλόγος, ζηιρ 05/12/2018. 
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Γηα ηνπο/ηηο αναπληπυηέρ/ηπιερ είηε πλήποςρ υπαπίος (ΑΠΩ) είηε 
μειυμένος υπαπίος (ΑΜΩ) δεν ςπάπσει δςναηόηηηα παπακπάηηζηρ ηηρ 
ζςνδπομήρ από ηη μιζθοδοζία ηοςρ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα 
θαηαβάιινπλ ηε ζπλδξνκή ησλ 15€ (12€ για ΔΟΕ και 3€ για ΑΔΕΔΥ) νη 
αναπληπυηέρ/ηπιερ πιήξνπο σξαξίνπ θαη ησλ 7€ (4€ για ΔΟΕ και 3€ για 
ΑΔΕΔΥ) νη αναπληπυηέρ/ηπιερ κεησκέλνπ σξαξίνπ, καηά ηη διάπκεια ηηρ 
τηθοθοπίαρ, ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 

Οι εκπαιδεςηικοί πος ςπηπεηούν ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος με 
απόζπαζη από άλλα ΠΤΠΔ ή/και ΠΤΓΔ θευπούνηαι οικονομικά 
ηακηοποιημένα μέλη, εθόζον καηέβαλαν ηη ζςνδπομή ηυν 27€, ζηην Α΄ 
Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηος ζςλλόγος, ζηιρ 5 Γεκεμβπίος 2018. Οη 
απνζπαζκέλνη/εο ζπλάδειθνη, πος δεν είναι μέλη, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
λα γίλνπλ κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, ηακηοποιώνηαρ οικονομικά ηη ζςνδπομή 
ηοςρ, ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Θα πξέπεη, όκσο, λα ζπλελλνεζνύλ 
κε ηνπο ζπιιόγνπο ή κε ηνπο/ηηο εθθαζαξηζηέο/ζηξηεο ηεο Δηεύζπλζεο 
Εθπαίδεπζεο πνπ πξνέξρνληαη λα κελ ηνπο γίλεη παξαθξάηεζε ζπλδξνκήο. 

 
Για ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ Γ.. έσει δοθεί άδεια από ηη Γιεύθςνζη 

Π.Δ. Α΄ Αθήναρ και όποιορ/όποια ζςνάδελθορ δεν είναι μέλορ ηος 
ζςλλόγος, ηην ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ και ηηρ εκλογήρ 
ανηιπποζώπυν, οθείλει να επγαζηεί. 

 

 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 
Ο Πξόεδξνο 

 

 
Η Γ. Γξακκαηέαο 

 
 
 
Σάθεο Ρνπκπήο 

 
 
 
Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 
 

  

 


