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Αρ. Πρωτ. 50 

 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 

 

ΘΕΜΑ:   «Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ., Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 – Εκλογή αντιπροσώπων 

για την 86η Γ.Σ. του κλάδου»  

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του στις 25 – 4 – 2017  αποφάσισε, σύμφωνα με το 

καταστατικό, τη σύγκληση  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 24 – 5 – 

2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 12ου Δημοτικού 

Σχολείου Χαλανδρίου, Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, τηλ: 210-6847273. 

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.  

2. Εκλογή τριών τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

3. Συζήτηση επί των θεμάτων της Η. Δ. της 86ης Γ. Σ. του κλάδου (για την ημερήσια 

διάταξη της 86ης Γ. Σ. του κλάδου θα σας στείλουμε την τελική Η. Δ. όταν τη λάβουμε 

από το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.) και συζήτηση - κριτική επί των πεπραγμένων του 

απερχόμενου Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. 

4. Συζήτηση επί των προβλημάτων του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου, καθώς και των  ιδιαίτερων προβλημάτων των εκπαιδευτικών της Π. 

Ε. (εργασιακά, αδιοριστία – μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, ελαστική εργασία,  

μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, αξιολόγηση κλπ.). Ομιλίες εκπροσώπων 

παρατάξεων και μεμονωμένων υποψηφίων αντιπροσώπων για την 86η Γενική Συνέλευση 

και όσων άλλων μελών του συλλόγου μας θέλουν να τοποθετηθούν. 

5. Ενημέρωση από τους αιρετούς του Π. Υ. Σ. Π. Ε. (Β΄ Αθήνας)  

6. Ψηφίσματα  

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Συλλόγου μας στην 86η Γ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε.   

      Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό 

μας (διετής θητεία) την ίδια μέρα και από ώρα 14:00 έως 19.00 

  Για την ψηφοφορία θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα και απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. 

Έχουμε δικαίωμα να σημειώσουμε μέχρι και τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

• Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του 

Συλλόγου, μόνιμοι και αναπληρωτές, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν τη συνδρομή 

τους στον Ταμία του Συλλόγου [μόνιμοι και οι αναπληρωτές], είτε δήλωσαν ότι 

επιθυμούν να γίνει η παρακράτηση της συνδρομής από τη μισθοδοσία τους [μόνιμοι]. 

• Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή για τους μόνιμους είναι 30€ και για τους αναπληρωτές 

είναι 10€. 

• Διευκρινίζουμε ότι από το σύνολο του ποσού των 30 ευρώ, τα 22 ευρώ αποδίδονται στη 

ΔΟΕ και τα 8 ευρώ μένουν στο Σύλλογό μας. 

  Οι επικεφαλής των παρατάξεων καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υποχρεούνται 

να καταθέσουν το ψηφοδέλτιο τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου μέσω mail  ή fax στο 

τηλ. 2106399318 μέχρι την Παρασκευή  19/5/2015 και στα γραφεία του Συλλόγου την 

Παρασκευή  19/5/2015 από ώρα 18.30 έως 20:30. 

  Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική, γι’ αυτό άλλωστε 

δίνεται άδεια από τη Δ/νση Εκπ/σης. Όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στις εργασίες της Γ. Σ. είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο της εργασίας τους 

και να ασκούν τα καθήκοντά τους. 

Συνάδελφοι, στις δύσκολες για τους εργαζόμενους ημέρες που ζούμε, η συμμετοχή 

όλων μας στην Τακτική Γ.Σ. του συλλόγου μας είναι επιβεβλημένη για την ενημέρωση μας 

πάνω στα προβλήματα του κλάδου που βιώνουμε καθημερινά, για να εκφράσουμε τη γνώμη 

και τις θέσεις μας και για τη διαμόρφωση και προώθηση λύσεων. Τελικά ο καθένας από μας 

έχει και ένα μέρος της ευθύνης για ό,τι συμβαίνει και στο σωματείο  στο οποίο ανήκει. 

  

 

 


