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Ημερ: 6-12-2021        ΠΡΟΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 166                                                           Συναδέλφισσες – συναδέλφους,  

    μέλη του συλλόγου 

 

ΘΕΜΑ: Τακτική – Γενική Απολογιστική Συνέλευση και Εκλογές 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση, έχοντας κηρύξει διωγμό στις δημοκρατικές 

ελευθερίες και τα δικαιώματα, στη συλλογική δράση των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων, 

δε χορήγησαν άδεια από τα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα για τη διεξαγωγή τακτικής Γ.Σ. και 

εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Όμως, τα σωματεία και ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας δε θα μπουν στον γύψο!  

Η καλύτερη απάντηση από την πλευρά όλων των συναδέλφων είναι η μαζική συμμετοχή 

στις διαδικασίες του Συλλόγου μας, που θα γίνουν χωρίς άδεια. 

 

 Η Τακτική – Γενική Απολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Καρπενησίου (Αμοργού 6, Προφήτης Ηλίας) λαμβάνοντας όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID19. 

 

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του Συλλόγου μας, 

βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων 

Μελών του Συλλόγου. 

 Για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε 

σχολεία και υπηρεσίες του νομού Ευρυτανίας ή βρίσκονται σε άδεια, το ποσό της 

συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30€ τα 22 € αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (17€ για 

Δ.Ο.Ε. + 3€ για ΑΔΕΔΥ + 2€ για το ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων), και τα 

8€ στον Σύλλογό μας. 

Η φετινή παρακράτηση της συνδρομής για τον Σύλλογό μας και τη ΔΟΕ, αν δεν 

αποφασιστεί διαφορετικά στη Γενική μας Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί για τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς από τη μισθοδοσία των μηνών Φεβρουαρίου 2022 και Μαρτίου 2022 και 

συγκεκριμένα σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (27 Ιανουαρίου 2022, 13 και 27 Φεβρουαρίου 2022 

και 13 Μαρτίου 2022). 

 Όσοι συνάδελφοι ήταν μέλη μας τη συνδικαλιστική χρονιά 2020-2021 και δεν επιθυμούν 

να είναι μέλη στον Σύλλογό μας, να ενημερώσουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας προκειμένου να μην τους γίνει η παρακράτηση από το οικονομικό τμήμα της 

ΔΠΕ Ευρυτανίας. 

 Για τους συναδέλφους αναπληρωτές η συνδρομή διαμορφώνεται στα 20 ευρώ από τα 

οποία τα 15€ αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (12€ για Δ.Ο.Ε. + 3€ για την ΑΔΕΔΥ) και τα 5€ 

στον Σύλλογό μας. 
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 Για τους συναδέλφους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου η συνδρομή ορίζεται στα 9 

ευρώ. Από τα 9€ τα 7€ αποδίδονται στη ΔΟΕ (4€ για τη ΔΟΕ + 3€ για την ΑΔΕΔΥ), 

και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης 1€ στον Σύλλογό μας και 1€ 

στο Ταμείο Αρωγής του Συλλόγου μας. 

Η συνδρομή από τους αναπληρωτές, ύστερα από επικοινωνία που θα έχει το νέο Δ.Σ. μαζί 

τους, θα καταβληθεί στον/στην Ταμία του Συλλόγου μας, εφάπαξ ή σε 2 δόσεις. 

 Στον Σύλλογό μας διατηρούμε το Ταμείο Αρωγής για την παροχή βοήθειας σε δύσκολες 

ώρες συναδέλφων αλλά και μαθητών μας. Για το Ταμείο Αρωγής με απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης για τη διετία 2019-2021 είχε καθοριστεί το ποσό των 7 ευρώ ετησίως για 

τους μόνιμους και 5 ευρώ ετησίως για τους αναπληρωτές. Στη Γενική Συνέλευση θα 

γίνει επικαιροποίηση του ποσού. 

 

 Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου, καθώς και εκπροσώπων 

στην ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 

1:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ. στο Γυμναστήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου 

(Αθανασίου Καρπενησιώτη με Στέφανου Γρανίτσα γωνία) λαμβάνοντας όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID19. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15, κεφ. «Σύστημα Εκλογών», παρ. 4 του καταστατικού του 

Συλλόγου η κατάθεση των υποψηφιοτήτων πρέπει να γίνει πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή 

της διαδικασίας των εκλογών. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 στις 8:00 μ.μ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

ekpeevrytanias@yahoo.gr. 

 

Οι συνθήκες των δύο τελευταίων χρόνων ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες για 

όλους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για όσα προβλήματα 

προέκυψαν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Προσπάθησε να σταθεί δίπλα σε 

συναδέλφους που το χρειάστηκαν και επενέβη όσες φορές απαιτήθηκε, αλλά με τη λήξη της 

θητείας του ήρθε η ώρα να ανανεωθεί.  

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και στις Εκλογές 

που θα ακολουθήσουν την επόμενη ημέρα προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις του 

Συλλόγου και να αποφασίσουμε εμείς για τους εαυτούς μας και για το μέλλον του Συλλόγου 

μας.  

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όσο το δυνατό 

νωρίτερα, γι’ αυτό καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να βρίσκονται έγκαιρα στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου. 

 

 

Για το Δ.Σ. 

          Η Πρόεδρος             Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

     Τζιοβάρα Θεοδώρα                                                       Κρεμοπούλου Μαρία  

 


