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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας καλούμε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του 4
ου

 ορόφου του σχολείου 

μας, προκειμένου να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

που θα ακολουθήσει  και να ενημερωθείτε για διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει. Η συμμετοχή σας, 

είτε ψηφίζοντας, είτε θέτοντας οι ίδιοι υποψηφιότητα στις εκλογές που θα διενεργηθούν, διασφαλίζει τόσο την 

εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, όσο και τη δυνατότητα εκπροσώπησής του στα ανώτερα όργανα.  

Σας γνωρίζουμε ότι από τις εκλογές θα προκύψουν, εκτός από τα μέλη του νέου Δ.Σ., οι αντιπρόσωποι για : 

 την Εξελεγκτική Επιτροπή (ασκεί έλεγχο στη διαχείριση και την οικονομική κατάσταση του 

Συλλόγου). Όσοι δηλώσουν υποψηφιότητα για την Επιτροπή δεν μπορούν να δηλώσουν για μέλη του 

Δ.Σ. 

 την Ένωση Γονέων (ανώτερο διοικητικό όργανο που μετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σχολείων του 

2
ου

 διαμερίσματος Πειραιά). 

 το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (με έργο τη διαπίστωση των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου, τη διατύπωση σχετικών προτάσεων) στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου, 

εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και εκπρόσωπος του 

15μελούς συμβουλίου των μαθητριών. 

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές στις 19:30 εφόσον υπάρχει απαρτία 

(τα 2/3 του συνόλου των μαθητριών εκπροσωπούμενες από τους γονείς). Σε αυτήν μπορούν να ψηφίσουν 

και οι δύο γονείς, με την προϋπόθεση να έχουν τακτοποιήσει το θέμα της συνδρομής (15 € ανά μαθήτρια). 

Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν υποψηφιότητα, οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να 

κατατεθούν έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

Διευθυντή του σχολείου η στο e-mail του συλλόγου ( ralleiogym@hotmail.com ). 
 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2
η
 εκλογοαπολογιστική συνέλευση μεταφέρεται  για τις 

18:00 της ίδιας ημέρας και εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η 3
η
 εκλογοαπολογιστική 

συνέλευση μεταφέρεται για τις 18:30 τις ίδιας ημέρας οπότε ξεκινάει και η διαδικασία 

των εκλογών με όσα μέλη παρίστανται και αναμένεται να  ολοκληρωθεί γύρω  στις 20:00. 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                    Ν. ΧΑΡΕΑΣ                                                                                                             Ν. ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Σας δηλώνω την υποψηφιότητά μου (βάζοντας  Χ  στο αντίστοιχο νταμάκι) για : 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ…………………… 

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ…………………… 

 

 ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ………………………………. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ…… 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………..…………….. 

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………...…………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ : …………………………………….…… 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : …………………………………………………………... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………………………………………….. 

E-MAIL : …………………………………………………………………..… 

                                                           Υπογραφή 
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