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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η τακτική εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα γίνει
την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ώρα 8.30 π.μ. στο σχολικό συγκρότημα
ου
4 και Αγ. Ανδρέα Δημ. Σχολείων Νέας Σμύρνης
(Κράτητος και Αποστολάκη - στάση τραμ Αιγαίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ





ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση από τους αντιπροσώπους για την 88η Γ.Σ. της ΔΟΕ.
ΘΕΜΑ 3Ο : Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2018-2019.
Οικονομικός απολογισμός- έκθεση Ε.Ε.
Κριτική Πεπραγμένων Δ. Σ.
Ψηφοφορία Πεπραγμένων Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 4Ο : Οι εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στον κόσμο της εργασίας: διεκδικητικό πλαίσιο-πρόγραμμα
δράσης 2019-2020. Τοποθετήσεις –προτάσεις μελών.
ΘΕΜΑ 5Ο : Ψήφιση προτάσεων-ψηφισμάτων
ΘΕΜΑ 6Ο : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής-Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 2.00 μ. μ. ΣΤΟ 7Ο ΔΗΜ.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.






Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενημερώνουμε ότι:

Οι υποψηφιότητες και το λογότυπο της παράταξης κατατίθενται εγγράφως από έναν αντιπρόσωπο
(εκπρόσωπο) του κάθε συνδυασμού. Κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από ενυπόγραφη βεβαίωση του υποψήφιου
ότι επιθυμεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο συνδυασμό. (Η ιδιόχειρη υπογραφή δίπλα στο όνομα του υποψήφιου
θεωρείται επαρκής βεβαίωση).

Η διαδικασία της Γ.Σ. θα ξεκινήσει στην ώρα που προβλέπεται (9.00 πμ).

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. θα ξεκινήσει αμέσως μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
(γύρω στις 12.30) και θα λήξει στις 16.00.
Η αστυνομική ταυτότητα είναι απαραίτητη για να λάβετε μέρος στις αρχαιρεσίες.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνάδελφοι που εργάζονται και σε σχολεία ευθύνης άλλων όμορων Συλλόγων Π.Ε., μπορούν
να είναι μέλη του Συλλόγου μας μόνο αν η πλειονότητα των ωρών εργασίας τους (50%+1) είναι στα σχολεία της
Νέας Σμύρνης.



Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν ΜΟΝΟ όσοι συνάδελφοι/σσες έχουν εγγραφεί στο
Σύλλογο και είναι ταμειακά εντάξει, δηλαδή έχουν εξοφλήσει τη συνδικαλιστική τους συνδρομή για το ΝΕΟ
συνδικαλιστικό έτος 2019-2020, όπως ορίζεται παρακάτω. Αυτό είναι απαραίτητο για την εγκυρότητα των εκλογών.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η συνδικαλιστική συνδρομή των μονίμων για το έτος 2018-2019 είναι συνολικά 30
ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 20 στη ΔΟΕ, τα 2 στο ταμείο στήριξης των συναδέλφων που βρίσκονται σε
δίωξη και τα 8 στο Σύλλογο.
Με απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ και του ΔΣ του Συλλόγου μας, η συνδρομή των αναπληρωτών θα είναι 16
ευρώ (15 ευρώ για τη ΔΟΕ +1 ευρώ για το Σύλλογο).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ συναδέλφους/σσες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΗ Δ ΑΘΗΝΑΣ, και για
το συνδικαλιστικό έτος 2019-2020, μπορεί να καταβληθεί σταδιακά μέσω της μισθοδοσίας. Ήδη, για το
συνδικαλιστικό έτος 2012-13 η διαδικασία αυτή είχε ακολουθηθεί από 53 μέλη του Συλλόγου μας, για το 2013-14
από 103 μέλη του συλλόγου μας το 2014-15 από 113 μέλη, το 2015-16 από 142 ΜΕΛΗ, το 2016-2017 από 141 μέλη το
2017-18 141 μέλη του συλλόγου μας και το 2018-19 143 μέλη του συλλόγου μας, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική. Είναι όμως μεγάλη διευκόλυνση για το Σύλλογο και γι αυτό καλούμε τα
μέλη μας να την ακολουθήσουν.
Η διαδικασία είναι η παρακάτω: Κάθε ΜΟΝΙΜΟΣ συνάδελφος –συναδέλφισσα, που μισθοδοτείται από τη Δ
Αθήνας, θα πρέπει να συμπληρώσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του ν. 105. Αυτό ισχύει
και γι αυτούς που την είχαν συμπληρώσει πέρσι, επειδή, σύμφωνα με τον κ. εκκαθαριστή, η υπεύθυνη δήλωση είχε
ισχύ μόνο για ένα έτος. Η συνδρομή θα παρακρατηθεί σε 5 ισόποσες δόσεις ΤΩΝ 6 ΕΥΡΩ από Φεβρουάριο 2018
έως και Ιούνιο 2018. Οι συνάδελφοι θα έχουν δυνατότητα ελέγχου της καταβολής μέσω των άτυπων
εκκαθαριστικών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δ Δ/νσης. Θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν ΚΑΙ σαν
αποδεικτικά ώστε κάθε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους, αυτό να αποκαθίσταται άμεσα από το Σύλλογο.

Προσοχή!








Η διαδικασία αφορά μόνο τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ συναδέλφους/ισσες ΠΕ με οργανική στη Δ Αθήνας.
Όσοι και όσες δεν επιθυμούν να δώσουν υπεύθυνη δήλωση, ή προέρχονται από άλλο ΠΥΣΠΕ, ή προέρχονται
από ΠΥΣΔΕ, θα καταβάλουν τη συνδικαλιστική συνδρομή τους ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
στις 6 Νοέμβρη.
Χωρίς την υπεύθυνη δήλωση δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί συνδικαλιστική συνδρομή από μισθοδοσία..
Για λόγους ασφαλείας, στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να συμπληρωθεί και ο αριθμός μητρώου του/της
εκπαιδευτικού και το ΑΦΜ.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στην Ταμία, του Συλλόγου την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης.
Η παράδοση της υπεύθυνης δήλωσης είναι και απόδειξη οικονομικής τακτοποίησης για τη συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία.

