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Προς:  

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

 

 

Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” 

Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου   

Παρασκευή  26 Νοεμβρίου 2021  

& 

 Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.  - Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Αγαπητοί συνάδελφοι,  

το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” στην τακτική συνεδρίασή του της 

9ης  Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 17:30, στο 12ο  Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου) και εκλογές για 

ανάδειξη νέου Δ.Σ. το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 από 09:00 έως 14:00 στο 12ο Δημοτικό 

Σχολείο Χαλανδρίου (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου).  

Οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών 

αποφασίστηκαν για τον λόγο ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δεν έδωσε άδεια για την 

διεξαγωγή τους σε εργάσιμη ημέρα, όπως τα προηγούμενα χρόνια που τα σχολεία παρέμεναν 

κλειστά. 
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Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και των εκλογών θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα προστασίας ( Γ.Σ. σε ανοικτό - αεριζόμενο χώρο, αποστάσεις, μάσκες, τέσσερα 

εκλογικά τμήματα για την ψηφοφορία).  

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Νοεμβρίου 2021 στις 17:30   

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης  

1. Εκλογή Προεδρείου Γ. Σ.  

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.  

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.  

4. 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. Παρουσίαση θέσεων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. 

Β. ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Νοεμβρίου 2021 από 09:00 έως 14:00  

      ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έναρξη ψηφοφορίας : 09:00         Λήξη ψηφοφορίας : 14:00 

Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα. 

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

πρέπει να κατατεθούν διαδικτυακά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

Συλλόγου: info@syllogosperiklis.gr   έως την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 21:00. 

Σχετικά με τη συνδρομή: 

Μέλη του Συλλόγου μας είναι 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.  
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Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 

Η συνδικαλιστική συνδρομή για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς είναι 30€ (στη ΔΟΕ 

αποδίδουμε τα 22 ευρώ). 

 Για τους συναδέλφους που μισθοδοτούνται από την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, η 

παρακράτηση της συνδρομής για τη συνδικαλιστική χρονιά 2021-2022 θα γίνει από τη 

μισθοδοσία τους, από την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε δύο δόσεις, τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο του 2022. 

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

συνδικαλιστική συνδρομή την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή των Αρχαιρεσιών στην ταμία 

του Συλλόγου. 

 Στους συναδέλφους που υπηρετούν σε σχολεία του Σύλλογό μας και είναι αποσπασμένοι και 

μισθοδοτούνται από άλλη διεύθυνση, η συνδρομή τους για τη συνδικαλιστική χρονιά 2021-

2022 θα πρέπει να τακτοποιηθεί οικονομικά (να πληρώσουν τη συνδρομή τους) την ημέρα 

της Γ.Σ. ή των Αρχαιρεσιών στην 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 2021-2022. 

 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- 12-2021. 

 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 την 

ταμία του Συλλόγου για να πληρώσουν την συνδρομή. 
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Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: 

Η συνδικαλιστική συνδρομή για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς είναι 10€ (στη ΔΟΕ 

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

 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. ή την 

ημέρα των Αρχαιρεσιών, στην 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. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,    

η παρουσία  όλων μας  στη Γενική Συνέλευση και η συμμετοχή στις εκλογές είναι 

απαραίτητη  και επιβεβλημένη, αφού η Γ.Σ. της 26ης  Νοεμβρίου 2021 και οι εκλογές ανάδειξης 

νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, είναι η κορυφαία στιγμή έκφρασης 

της βάσης του Συλλόγου μας αναφορικά με τα συνδικαλιστικά πεπραγμένα της δράσης του 

κατά τις συνδικαλιστικές χρονιές που μας πέρασαν (2019 – 2020 & 2020 – 2021).  

Επικοινωνία 

Πρόεδρος Συλλόγου: Τσιρίγος Νικήτας 6974099815 

Ταμίας Συλλόγου: Γιανναρά Γεωργία 6973676947 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


