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Καλλιθέα, 29/5/2015

«Τακτική Γενική Συνέλευση »

Η Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (Σαπφούς & Καλυψούς). Η Γ. Σ. θα γίνει με άδεια, από τις 9:00 το πρωί
έως τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ από τις 13:30 μ.μ. έως και τις 18:30 μ.μ. θα διενερ-

γηθούν οι εκλογικές διαδικασίες, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ.
Με την εκλογική διαδικασία, που πραγματοποιείται, το ίδιο διάστημα, σε όλους τους Συλλόγους της χώρας, θα εκλεγεί το σύνολο των αντιπροσώπων, οι οποίοι στην 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ θα εκλέξουν το νέο Δ.Σ.
της ΔΟΕ, για την επόμενη διετία.
Όμως πέραν των εκλογικών διαδικασιών, χρειάζεται να συζητήσουμε, ώστε στην Τακτική Συνέλευση
του Συλλόγου να παρθούν αποφάσεις που θα κατατεθούν στο συνέδριο της ΔΟΕ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης: 9:00 π.μ. – 1:30 μ.μ.
• Εκλογή Προεδρείου
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
η
• Τοποθετήσεις για τα πεπραγμένα ΔΣ ΔΟΕ και προτάσεις για την 84 Γ.Σ. της ΔΟΕ
η
• Ψηφοφορίες για τις προτάσεις προς την 84 Γ.Σ. της ΔΟΕ - Ψηφίσματα
Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων 1:30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
Για τη συμμετοχή στις εκλογές οι συνάδελφοι είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι στο Σύλλογο. Στα ψηφοδέλτια μπορούμε να βάλουμε από 0 έως 4 σταυρούς. Τα ψηφοδέλτια έχουν κατατεθεί την Παρασκευή 29 Μαίου 2015. Στις εκλογές θα λάβουν μέρος 5 συνδυασμοί.

Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται με άδεια, η οποία δίνεται για τη συμμετοχή στη συνέλευση και την εκλογική διαδικασία. Μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος συναδέλφων έχει δώσει τη
συνδρομή του για τη συνδικαλιστική χρονιά 2014 – 2015, μέσω της μισθοδοσίας, ενώ αρκετοί
συνάδελφοι έχουν ήδη δώσει τη συνδρομή τους στα μέλη του ΔΣ.
Η τακτοποίηση της συνδρομής μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., όπου θα υπάρχει τραπεζάκι με την ταμία του Συλλόγου.
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