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Προς:  
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

 

Θέμα: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
 

 Η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα τον απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. 

του Συλλόγου μας και τον προγραμματισμό της δράσης του Σωματείου για την επόμενη 

συνδικαλιστική χρονιά, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στο 12ο Δημοτικό 

Σχολείο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου) και ώρα 8.30 π.μ.   

 

Η Γενική Συνέλευση είναι εκλογική.  

 

Τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων ή των μεμονωμένων υποψηφίων για το Δ.Σ., 

πρέπει να κατατεθούν στο email του Συλλόγου info@syllogosperiklis.gr έως τις 22 

Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή μέχρι 19:00μ.μ. 

 

Η Συνέλευση και οι εκλογές πραγματοποιούνται με άδεια της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας. Την ημέρα αυτή τα σχολεία παραμένουν κλειστά για όσες και όσους είναι μέλη του 

Συλλόγου και συμμετέχουν στις διαδικασίες του. Στη Γ.Σ. και στις εκλογές μπορούν να 

λάβουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στα 

σχολεία του Συλλόγου, με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς εντάξει.  
 

  

Η Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ και θα ολοκληρωθεί στις 13:30.  

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 14.00 έως τις 19.00. 

 

Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα. 
 

Σχετικά με τη συνδρομή: 
 
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:  
1. Η συνδικαλιστική συνδρομή για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς είναι 30€ (στη ΔΟΕ 

αποδίδουμε τα 22 ευρώ). 

2. Οι συνάδελφοι που μισθοδοτούνται από την  Β’ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας: 

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr


● Η παρακράτηση της συνδρομής για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-2020 γίνεται 

από τη μισθοδοσία τους, από την Β’ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας σε δύο δόσεις, τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2020.  

● Όποιος δεν επιθυμεί  να του γίνει παρακράτηση από την μισθοδοσία του, 

καταβάλλει την συνδικαλιστική  συνδρομή την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στον 

ταμία του Συλλόγου.   

 

3. Όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε σχολεία του Σύλλογό μας και είναι αποσπασμένοι και 

μισθοδοτούνται από άλλη διεύθυνση: 

Η συνδρομή τους για τη συνδικαλιστική χρονιά 2019-2020 θα πρέπει να 

τακτοποιηθεί οικονομικά (να πληρώσουν τη συνδρομή τους) την ημέρα της Γ.Σ. στον 

ταμία του Συλλόγου και να λάβουν την “κάρτα εισόδου” την οποία επιδεικνύουν   

στην Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος που ανήκουν για να ψηφίσουν. 

● Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

που υπηρετούν τη φετινή χρονιά στα σχολεία ευθύνης του Συλλόγου μας, να 

ζητήσουν από τους ταμίες των συλλόγων που ανήκουν οργανικά, τη μη 

παρακράτηση της συνδρομής από αυτούς για το σχολικό έτος 2019-2010.  

⮚ Με βάση τους καταλόγους των μελών του Συλλόγου μας για το έτος 2018-19, το 

τμήμα μισθοδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, θα προχωρήσει στην παρακράτηση 

της συνδρομής για το έτος 2019 – 20. 

⮚ Το κάθε μέλος του Συλλόγου συμμετέχοντας στην τακτική Γ.Σ. και στην ψηφοφορία 

αποδέχεται με αυτό τον τρόπο την παρακράτηση της συνδρομής του. Εάν κάποιος 

συνάδελφος δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο σύλλογο, παρακαλούμε να το 

δηλώσει εγγράφως στο e-mail του Συλλόγου (info@syllogosperiklis.gr) μέχρι τις 31- 

12-2019. 

⮚ Όσοι συνάδελφοι/ισσες επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου και δεν ψηφίσουν 

πρέπει να αποστείλουν email για παρακράτηση της συνδρομής τους ή να 

επικοινωνήσουν με τον ταμία του Συλλόγου για να πληρώσουν την συνδρομή. 

 

 
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: 
 
1. Η συνδικαλιστική συνδρομή για τους αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς είναι 10€ (στη ΔΟΕ 

καταβάλλονται 15 ευρώ, τα 5 ενισχύονται από το ταμείο του Συλλόγου).  

 

2. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές κρατικού προϋπολογισμού/ΕΣΠΑ που βρίσκονται στον 

Σύλλογό μας για να συμμετέχουν στη Γ.Σ. και στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να 

τακτοποιηθούν οικονομικά (να πληρώσουν τη συνδρομή τους) την ημέρα της Γ.Σ., στον 

ταμία του συλλόγου και να λάβουν την “κάρτα εισόδου” την οποία επιδεικνύουν   στην 

Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος που ανήκουν για να ψηφίσουν. 

 

⮚ Όσοι συνάδελφοι/ισσες επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου και δεν ψηφίσουν 

πρέπει να αποστείλουν email για παρακράτηση της συνδρομής τους ή να 

επικοινωνήσουν με τον ταμία του Συλλόγου για να πληρώσουν την συνδρομή. 
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Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης είναι η παρακάτω: 
 

1. Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 

2. Εκλογή Προεδρείου Γ. Σ.  

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

5. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 

6. Κριτική πεπραγμένων - Παρουσίαση θέσεων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων 

7. Ενημέρωση από τους αιρετούς του Π. Υ. Σ. Π. Ε. και του Κ.Υ. Σ. Π. Ε.  

8. Δευτερολογία Προέδρου 

9. Προτάσεις για το διεκδικητικό πλαίσιο και τη δράση του νέου Δ.Σ. 

10. Ψήφιση του διεκδικητικού πλαισίου και του προγράμματος δράσης του νέου Δ.Σ. 

11. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων μας στη Γ.Σ. του συλλόγου είναι 

χρήσιμη και αναγκαία. Η παρουσία μας και η συμμετοχή μας στη συζήτηση και στη λήψη 

των αποφάσεων για όλα όσα μας αφορούν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα 

συνδικάτο που οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του, 

για ένα Σύλλογο πραγματικό πρωταγωνιστή, που μακριά από τις λογικές της αδράνειας και 

της ήττας θα ξεδιπλώνει τη δράση του, με μοναδική δέσμευση την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων και των αναγκών της πλειοψηφίας και της εκπαίδευσης, με αγωνιστικότητα, 

ενότητα και ανασυγκρότηση. 
 

Επικοινωνία 

Πρόεδρος Συλλόγου: Τσιρίγος Νικήτας 6974099815 

Ταμίας Συλλόγου: Γιανναρά Γεωργία 6973676947 

 
 
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 


