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Αρ. Πρωτ. 93 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

 

 

               Θέµα : Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας 

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 

 
           Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 
 

Η σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µελών του συλλόγου, θα πραγµατοποιηθεί στις 28 
Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, στο 12ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων & 
Ταϋγέτου) όπως έχει προγραµµατιστεί, χωρίς να αλλάξει η ηµεροµηνία διεξαγωγής της λόγω της απεργίας 
της ΓΣΕΕ. 
 
Θέµατα Ηµερήσιας Διάταξης: 
 

1. Εκλογή Προεδρείου Γ. Σ.  
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.  
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.  
4. Λογοδοσία – Κριτική πεπραγµένων απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου.  
5. Κριτική -  Προτάσεις  Μελών του Συλλόγου για το νέο Συνδικαλιστικό έτος στη βάση των 
προβληµάτων – διεκδικήσεων του κλάδου και αποφάσεις για την περαιτέρω αγωνιστική πορεία του 
κλάδου. 

6. Ενηµέρωση Αντιπροσώπων της 87ης Γ. Σ.  του Κλάδου. 
7. Ενηµέρωση από τους αιρετούς του Π. Υ. Σ. Π. Ε. του Κ.Υ. Σ. Π. Ε.  
8. Παρουσίαση θέσεων συνδυασµών ή µεµονωµένων υποψηφίων. 
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
Έναρξη ψηφοφορίας : 14:00        Λήξη ψηφοφορίας : 19:00 

Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνοµική ταυτότητα. 

Τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων ή των µεµονωµένων υποψηφίων για το Δ.Σ., πρέπει να 
κατατεθούν στο email του Συλλόγου info@syllogowperiklis.gr  έως τις 23Νοεµβρίου 2018, ηµέρα 
Παρασκευή µέχρι 20:00µ.µ. 

Συνάδελφοι,    

Η παρουσία  όλων µας  στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη  και επιβεβληµένη, αφού η Γ. Σ. της 
28ης  Νοεµβρίου 2018 είναι η κορυφαία στιγµή έκφρασης της βάσης του συλλόγου µας (των συναδέλφων) 



αναφορικά µε τα συνδικαλιστικά πεπραγµένα της δράσης του κατά τη συνδικαλιστική χρονιά που µας 
πέρασε (2017 – 2018).  

Μέλη του Συλλόγου µας θεωρούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε κάθε είδους σχέση 
εργασίας στα Δηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου µας και είναι 
ταµειακώς εντάξει. 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

• Η συνδικαλιστική συνδροµή για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς είναι 30€. 
• Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής  γίνεται σε δύο δόσεις των 15 ευρώ έκαστη τους 

µήνες Απρίλιο και Μάιο. 
• Όποιος επιθυµεί  καταβάλλει την συνδικαλιστική  συνδροµή την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης 
στον ταµία του Συλλόγου. 

• Με βάση τους καταλόγους των µελών του Συλλόγου µας για το έτος 2017-18, το τµήµα µισθοδοσίας 
της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, θα προχωρήσει στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ της συνδροµής για το έτος 2018 
– 19. 

• Όσοι από τους συναδέλφους ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ να 
υπογράψουν και να παραδώσουν (ή να στείλουν στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
συλλόγου – info@syllogosperiklis.gr ) στα µέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου µας που ενηµερώνουν το 
Σχολείο ή το Νηπιαγωγείο τους την επισυναπτόµενη ΔΗΛΩΣΗ  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΤΟΥ Ν. 1599 (µε βάση πρωτότυπο που σας στέλνουµε) ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31–12–
2018.  

• Παρακαλούνται οι αποσπασµένοι συνάδελφοι (πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) που 
υπηρετούν τη φετινή χρονιά στα σχολεία ευθύνης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ» να ζητήσουν από τους ταµίες των συλλόγων που ανήκουν οργανικά, τη διαγραφή τους 
µε αίτησή τους, για να εγγραφούν στο Σύλλογό µας και να συµµετέχουν στις δράσεις του.  

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές µπορούν µε 10 ευρώ να εγγραφούν µέλη στο Σύλλογο 
Εκπαιδευτικών Π. Ε. «Ο Περικλής», κατά την ηµέρα της διεξαγωγής της τακτικής Γ. Σ. του 
Συλλόγου µας.  

                 Καταβάλλοντας τη συνδροµή µας: 

v Είµαστε µέλη του Συλλόγου, της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.  
v Έχουµε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου µας σε θέµατα που 
άπτονται εργασιακών και θεσµικών δικαιωµάτων µας.  

v Έχουµε την αρωγή του νοµικού συµβούλου της ΔΟΕ και του νοµικού συµβούλου του συλλόγου 
µας και το δικαίωµα δικαστικών προσφυγών µέσω του Συλλόγου µας. 

v Έχουµε το δικαίωµα συµµετοχής σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου µας και στις τακτικές και 
έκτακτες Γ. Σ. του.  

v Αποκτούµε το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα του Συλλόγου, της ΔΟΕ και 
της ΑΔΕΔΥ.  

v Αποκτούµε την κάρτα µέλους της ΔΟΕ µε όλα τα δικαιώµατα που µας παρέχει αυτή.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΣΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»,  ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π. 



Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η 
ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ Γ. Σ. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ Ή ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.  

Το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής προσφέρει την ευκαιρία σε όσους δεν επιθυµούν να είναι µέλη 
του συλλόγου και να παρευρεθούν στις εργασίες της Γ.Σ., να παραµείνουν στο χώρο εργασίας τους και να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους. 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


