
 

ΤΛΛΟΓΟ  ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ – ΑΓ. ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

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

e-mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζυοδόσος Πηγήρ και Καβάλαρ  

Δάθνη Σ.Κ.17234 

Πληποθ.: Σάκηρ Ροςμπήρ 6977 393115 

e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 
 

Δάθνη, 29 Νοεμβπίος 2021 

 

Απ. Ππυη.: 159/2021-2022 

 

 

 

Ππορ: Μέλη μαρ 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 
 

Σο Δ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Ε. «ο Μακπςγιάννηρ», ζύμθυνα με ηο καηαζηαηικό, 

καλεί ηα μέλη ηος ζηην Α΄ Σακηική Γενική ςνέλεςζη, ηην Σπίηη 14 Δεκεμβπίος και ώπα 17:30, 

ζηο αμθιθέαηπο ηος ζσολικού ζςγκποηήμαηορ ηηρ οδού Γπάμμος 1 και Μποςμποςλίναρ ζηη Δάθνη, 

δίπλα ζηο 5
ο
 Δημοηικό σολείο Δάθνηρ και 700μ από ηον ζηαθμό Μεηπό «Νέορ Κόζμορ» 

(ζσεηικόρ ζύνδεζμορ: https://goo.gl/maps/oCErnDtRmJWtvxJb9). 

 

Οι εκλογέρ για Δ.. και Ε.Ε. θα ππαγμαηοποιηθούν ζηον ίδιο σώπο, ηην Σεηάπηη 15 

Δεκεμβπίος 2021, από ηιρ 12.00 έυρ ηιρ 18.00. 

 

 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 
1. Εκλογή πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

2. Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ 

3. Οικονομικόρ απολογιζμόρ από ηην Ελεγκηική Επιηποπή 

4. Απολογιζμόρ ηος απεπσόμενος Δ.. από ηον Ππόεδπο ηος Δ.. 

5. Κπιηική πεππαγμένυν - Σοποθεηήζειρ 

6. Δεςηεπολογία Πποέδπος απεπσόμενος Δ.. 

7. Ψηθοθοπία πεππαγμένυν - Πποηάζειρ - Ψηθίζμαηα 

 

 

Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν ζςνδςαζμών ή μεμονυμένυν ςποτηθίυν λήγει ηην Παπαζκεςή 

10 Δεκεμβπίος και ώπα 20.00. Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν παπακαλούμε να γίνει με ηλεκηπονικό 

μήνςμα ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

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, όμυρ, να γίνοςν πλήπη μέλη ηακηοποιώνηαρ οικονομικά 

ηη ζςνδπομή ηοςρ είηε ηην ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είηε ηην ημέπα ηυν εκλογών. 

 

Οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη θευπούνηαι οι μόνιμοι εκπαιδεςηικοί με οπγανική θέζη ζε 

ζσολεία ηος ζςλλόγος πος μιζθοδοηούνηαι από ηη Διεύθςνζη Π.Ε. Α΄ Αθήναρ. Η ζςνδπομή είναι 

27€ (22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς Οργανώσεις και 5€ για τον σύλλογο). Η παπακπάηηζη ηηρ 

ζςνδπομήρ θα γίνει -μέζυ ηηρ μιζθοδοζίαρ- ζε ηπειρ δόζειρ (Μάπηιορ, Αππίλιορ και Μάιορ). 
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Οι εκπαιδεςηικοί, με οπγανική θέζη ζε ζσολεία άλλυν πεπιοσών ηηρ Διεύθςνζηρ Π.Ε Α΄ 

Αθήναρ πος ςπηπεηούν με απόζπαζη ή ζςμπληπώνοςν υπάπιο ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος, εθόζον 

επιθςμούν να γίνοςν μέλη ηος ζςλλόγος για ηο ζσολικό έηορ 2021-2022, θα ςπογπάτοςν 

ςπεύθςνη δήλυζη εγγπαθήρ ηοςρ ζηον ζύλλογο και όηι δεν είναι μέλη άλλος ζςλλόγος. Η 

ζςνδπομή ηοςρ θα παπακπαηηθεί -μέζυ ηηρ μιζθοδοζίαρ ηοςρ από ηη ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αθήναρ- ζε 

ηπειρ δόζειρ, όπυρ και ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ με οπγανική θέζη ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος. 

 

Οι ζςνάδελθοι πος ςπηπεηούν ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος με απόζπαζη από άλλα ΠΤΠΕ/ 

ΠΤΔΕ δεν θευπούνηαι οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη και θα ππέπει να ζςνεννοηθούν με 

ηοςρ/ηιρ .Ε.Π.Ε./Ε.Λ.Μ.Ε. ή με ηοςρ εκκαθαπιζηέρ ηηρ Διεύθςνζηρ Εκπαίδεςζηρ πος πποέπσονηαι, 

πποκειμένος να μην ηοςρ γίνει παπακπάηηζη ζςνδπομήρ. Θα έσοςν ηη δςναηόηηηα, όμυρ, να γίνοςν 

πλήπη μέλη ηακηοποιώνηαρ οικονομικά ηη ζςνδπομή ηυν 27€ (22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς 

Οργανώσεις και 5€ για τον σύλλογο) είηε ηην ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είηε ηην ημέπα ηυν 

εκλογών. 

 

Για ηοςρ/ηιρ αναπληπυηέρ/ηπιερ δεν ςπάπσει δςναηόηηηα παπακπάηηζηρ ηηρ ζςνδπομήρ από ηη 

μιζθοδοζία ηοςρ. Για ηον λόγο αςηό, θα ππέπει να καηαβάλλοςν ηη ζςνδπομή ηοςρ είηε ηην ημέπα 

ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είηε ηην ημέπα ηυν εκλογών. Για ηοςρ/ηιρ αναπληπυηέρ/ηπιερ πλήποςρ 

υπαπίος (ΑΠΩ) η ζςνδπομή είναι 15€ (12€ για ΔΟΕ και 3€ για ΑΔΕΔΥ), ενώ για ηοςρ/ηιρ 

αναπληπυηέρ/ηπιερ μειυμένος υπαπίος (ΑΜΩ) η ζςνδπομή είναι 7€ (4€ για ΔΟΕ και 3€ για 

ΑΔΕΔΥ). 

 

Όποιορ/όποια ζςνάδελθορ δεν επιθςμεί να είναι μέλορ ηος ζςλλόγος καλείηαι να ζηείλει 

ηλεκηπονικό μήνςμα ζηη διεύθςνζη: takisroumpis@yahoo.gr μέσπι ηην Παπαζκεςή 10 Δεκεμβπίος 

2021 και να ςποβάλλει ανάλογο αίηημα. 

 

Καηά ηη διάπκεια ηηρ τηθοθοπίαρ θα εκδοθεί ηαςηόηηηα εκπαιδεςηικού ηηρ Δ.Ο.Ε.. Επίζηρ, θα 

γίνει παπάδοζη ηυν δικαιολογηηικών για ηην έκδοζη κάπηαρ ελεςθέπαρ ειζόδος ζηα μοςζεία και 

ηοςρ απσαιολογικούρ σώποςρ ηος Τποςπγείος Πολιηιζμού.  

Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά (αίτηση, βεβαίωση και δύο ίδιερ θυηογπαθίερ, όπος ζηην πίζυ 

πλεςπά θα αναγπάθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο) ςπάπσοςν ζηον ζύνδεζμο 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/?p=12888. 

 
Για ηη ζςμμεηοσή ζηιρ εκλογέρ είναι απαπαίηηηη η επίδειξη ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ. 

 

Σόζο καηά ηη διάπκεια ηηρ Γ.. όζο και καηά ηη διάπκεια ηηρ τηθοθοπίαρ θα ηηπηθούν όλα 

ηα πποβλεπόμενα μέηπα αζθαλείαρ καηά ηος κοπυνοΐού. 

 

Η ζςμμεηοσή όλυν κπίνεηαι απαπαίηηηη και επιβεβλημένη. 

 

 

   Για ηο Δ.. 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 

 

 

Ελιζάβεη πςπιδάκη 
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