
Σύλλογος  

Γονέων & Κηδεμόνων  

Εκπαιδευτικής Αναγέννησης 
Συλλογική Δράση για τα Παιδιά μας 

  

Ανακοίνωση 

Τακτική Γενική & Εκλογική Συνέλευση  
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

 

Προς τους Γονείς & Κηδεμόνες 
(Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου) 
 

 
Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική &                  
Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου 
μας, που προγραμματίσθηκε για τη  

Δευτέρα 7η Οκτωβρίου 2019 - ώρα 7μμ 

στο Θέατρο του Σχολείου. 

Για λόγους τυπικούς και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του καταστα-
τικού (άρ.9), η πρόσκληση απευθύνεται, αρχικώς, αφορούσε τις                              
ημερομηνίες 23 και 30 Σεπτεμβρίου, ώστε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου να 
μην υπάρξουν ζητήματα απαρτίας και να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε 
η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές. 

Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης: 

i. Έγκριση του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου 

ii. Έγκριση του προϋπολογισμού και απαλλαγή των μελών του                  
απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της                 
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

iii. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής, Διοικητικού Συμβουλίου,               
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

iv. Επιλογή 3ου μέλους της επιτροπής αιμοδοσίας, από τους                                   
καταγεγραμμένους αιμοδότες. 

v. Συζήτηση για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα                  
άλλου οργάνου του Συλλόγου. 



Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακά τακτο-
ποιημένα μέλη του Συλλόγου ( άρ.9), με πληρωμένη την ετήσια εισφορά 
του 2019 (15€/το μέλος). 

Οι τυχόν κωλυόμενοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από ενήλικο μέλος 
της οικογένειάς τους και να ψηφίσουν προσκομίζοντας γραπτή εξουσιο-
δότηση (του μέλους που κωλύεται). 

Όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα (άρ.18.3) 
πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη την κατωτέρω αίτηση στο fax 
2105320121 ή με email στο info@sigana.gr. 

Η συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη για την ενδυ-
νάμωση της λειτουργίας του Συλλόγου μας. 

Αφίδνες, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 .................................................................................................................... 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
για τις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2019 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος..................................................................... 

.......................................................................................με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ................................................., γονέας ή κηδεμόνας του μα-

θητή ............................................................................................................ 

Νηπιαγωγείου - Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου (κυκλώστε ανάλογα)  

(συμπληρώνεται τα στοιχεία μόνο για ένα από τα παιδιά σας ακόμη και αν έχετε περισσότερα στο Σχολείο) 

υποβάλλω υποψηφιότητα για (επιλέξτε ένα από τα κατωτέρω με Χ): 

το Διοικητικό Συμβούλιο .................  

την Εφορευτική Επιτροπή ............... 

την Ελεγκτική Επιτροπή .................. 

Ημερομηνία................................... 

 

Υπογραφή 

mailto:info@sigana.gr

