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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Σο Γ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Δ. «ο Μακπςγιάννηρ», ζύμθυνα με ηο καηαζηαηικό,
καλεί ηα μέλη ηος ζηη Β΄ Σακηική Γενική ςνέλεςζη, ηην Σπίηη 14 Ιοςνίος και ώπα 18:00, ζηο
αμθιθέαηπο ηος ζσολικού ζςγκποηήμαηορ ηηρ οδού Γπάμμος 1 και Μποςμποςλίναρ ζηη Γάθνη.
Οι εκλογέρ για ανηιπποζώποςρ ζηην 91η Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. θα ππαγμαηοποιηθούν ζηο 7ο Γ..
Γάθνηρ (Δθνικήρ Ανηίζηαζηρ και Απιζηοηέλοςρ), ηην Σεηάπηη 15 Ιοςνίος 2022,
από ηιρ 11.00 έυρ ηιρ 18.00.
Για ηη ζςμμεηοσή ζηιρ εκλογέρ είναι απαπαίηηηη η επίδειξη ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ.
ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Εκλογή πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ
Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ
Παποςζίαζη ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ ηηρ 91ηρ Γ.. ηηρ Δ.Ο.Ε.
Κπιηική πεππαγμένυν Δ.Ο.Ε. - Σοποθεηήζειρ
Ψηθοθοπία πεππαγμένυν - Πποηάζειρ - Ψηθίζμαηα

Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν ζςνδςαζμών ή μεμονυμένυν ςποτηθίυν λήγει ηην Παπαζκεςή
11 Ιοςνίος και ώπα 20.00. Η καηάθεζη ηυν τηθοδεληίυν παπακαλούμε να γίνει με ηλεκηπονικό
μήνςμα ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr
Όζοι/όζερ ζςνάδελθοι (μόνιμοι και αναπληπυηέρ) δεν είναι οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη
δεν θα έσοςν δικαίυμα λόγος και τήθος ζηη Γενική ςνέλεςζη, καθώρ και ζςμμεηοσήρ ζηιρ εκλογέρ
για ηην ανάδειξη ανηιπποζώπυν ηος ζςλλόγος. Θα έσοςν ηη δςναηόηηηα, όμυρ, να γίνοςν πλήπη
μέλη, για ηο ζσολικό έηορ 2021-2022, ηακηοποιώνηαρ οικονομικά ηη ζςνδπομή ηοςρ είηε ηην
ημέπα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είηε ηην ημέπα ηυν εκλογών και ςπογπάθονηαρ ςπεύθςνη
δήλυζη εγγπαθήρ ηοςρ ζηον ζύλλογο, καθώρ και όηι δεν είναι μέλη άλλος ζςλλόγος.
Οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη θευπούνηαι οι μόνιμοι εκπαιδεςηικοί με οπγανική θέζη ζε
ζσολεία ηος ζςλλόγος πος μιζθοδοηούνηαι από ηη Διεύθςνζη Π.Ε. Α΄ Αθήναρ και 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 ή ηυν εκλογών για Δ.. ζηιρ
15/12/2021.

Οικονομικά ηακηοποιημένα μέλη θευπούνηαι και οι εκπαιδεςηικοί με οπγανική θέζη ζε
ζσολεία άλλυν πεπιοσών ηηρ Γιεύθςνζηρ Π.Δ Α΄ Αθήναρ, πος ςπηπεηούν με απόζπαζη ή
ζςμπληπώνοςν υπάπιο ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος, ζηοςρ/ζηιρ οποίοςρ/οποίερ έγινε, ήδη,
παπακπάηηζη ηηρ ζςνδπομήρ.
Οι ζςνάδελθοι πος ςπηπεηούν ζε ζσολεία ηος ζςλλόγος με απόζπαζη από άλλα ΠΤΠΔ/
ΠΤΓΔ και δεν είναι, ήδη, μέλη θα έσοςν ηη δςναηόηηηα να γίνοςν 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 ςπήπσε δςναηόηηηα παπακπάηηζηρ ηηρ ζςνδπομήρ από
ηη μιζθοδοζία ηοςρ. Για ηον λόγο αςηό, όζοι/όζερ αναπληπυηέρ/ηπιερ δεν είναι, ήδη, μέλη ηος
ζςλλόγος, 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) και ηπίμηνηρ
ζύμβαζηρ -ηυν οποίυν ανανεώθηκε η ζύμβαζή ηοςρ- η ζςνδπομή είναι 7€ (4€ για ΔΟΕ και 3€ για
ΑΔΕΔΥ).
Για ηο Δ..
Ο Ππόεδπορ

Η Γ. Γπαμμαηέαρ

Σάκηρ Ροςμπήρ

Ελιζάβεη πςπιδάκη

