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Αρ. Πρωτ. 106 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

ΘΕΜΑ:   ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ                   

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  

Τετάρτη   29  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

 

Καλείστε σύμφωνα με το καταστατικό μας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 

29-11-2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:30 στο 12
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων 

και Ταυγέτου).   

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.  

2. Εκλογή τριών (3) τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.  

3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου.  

4. Ενημέρωση οικονομικού απολογισμού & ελέγχου από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. 

5. Ενημέρωση από αιρετούς ΠΥΣΠΕ και αντιπροσώπους στην 85
η
 Γ.Σ. του κλάδου. 

6. Κριτική πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. - προτάσεις - Ψηφίσματα  

7. Παρουσίαση παρατάξεων και μεμονωμένων υποψηφίων 

8. Ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. συλλόγου και Ε.Ε.  

 

Οι εκλογές  για την ανάδειξη Δ.Σ. του συλλόγου μας και Ε.Ε. θα γίνουν σύμφωνα με το 

καταστατικό μας, την ίδια μέρα Τετάρτη  29-11-2017 στον ίδιο χώρο αμέσως μετά τη λήξη της 

Γ.Σ. και από ώρα 14:00 έως 19.00.  

 

Οι υπεύθυνοι κάθε ψηφοδελτίου καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υποχρεούνται να 

στείλουν το ψηφοδέλτιό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου 

(info@syllogosperiklis.gr)  μέχρι και την  Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 21.00. 

Κατάθεση υποψηφιοτήτων οι οποίες γίνουν μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δε θα 

γίνουν δεκτές. 

 

Για την ψηφοφορία θα λειτουργήσουν τρία (3) εκλογικά τμήματα.  

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι συνάδελφοι μέλη του συλλόγου με οποιαδήποτε εργασιακή  

σχέση.   
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Ενημερώνουμε ότι οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ και οι αναπληρωτές 

ΕΣΠΑ πρέπει να καταβάλουν την συνδρομή τους την ημέρα των εκλογών ενώ η συνδρομή των  

συναδέλφων  που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα παρακρατηθεί από τη 

μισθοδοσία.  

 

Η συνδρομή για τους μόνιμους συναδέλφους είναι 30€  ενώ η συνδρομή για τους αναπληρωτές 

πλήρους ωραρίου ορίζεται στα 15€. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι η επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική, καθώς την ημέρα αυτή  παρέχεται 

συνδικαλιστική άδεια σε όσες και όσους συμμετέχουν στη συνέλευση και είναι  μέλη του συλλόγου μας. 

Κατά συνέπεια όσοι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε.  «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» δεν προσέλθουν 

στη Γ.Σ.  εργάζονται κανονικά. 

Ακόμη όσοι εκπαιδευτικοί δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. «Ο 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ από την άδεια από τα καθήκοντά μας που έχει χορηγηθεί από τη 

Δ/νση Π.Ε. Β  ́ Αθήνας για τις 29 Νοεμβρίου 2017 προκειμένου να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου μας και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να προσφέρουν εργασία την ημέρα της Γ.Σ. στα σχολεία που 

υπηρετούν ή στη Δ/νση Π.Ε. Β  ́Αθήνας. 

 

 


