
 

Σελίδα 1 από 2 
 

Πεύκα 16/11/2022 

                                                                                                                                                                          Αρ. πρωτ.: 11 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, αποφάσισε την 

πραγματοποίηση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Ώρα έναρξης 18:00. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:  

1. Εκλογή Προεδρείου 

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  

3. Διοικητικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός  

4. Οικονομικός Απολογισμός 

5. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη: 

 Διοικητικού Συμβουλίου 

 Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 Αντιπροσώπων για την Ένωση Γονέων Πεύκων 

Αν δεν υπάρξει η υπό του καταστατικού οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 

2022 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παριστάμενων (άρθρο 9 του καταστατικού).  

Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι Γονείς του Σχολείου και μέλη του Συλλόγου μας. (Σχετική νομοθεσία Ν. 

1566/1985, άρθρο 53 και Ν. 2621/1998 άρθρο 2 και άρθρο 9 παρ. 3 του καταστατικού). 

Υποψηφιότητες στην Εφορευτική Επιτροπή, θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις αποφάσεις της 

Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, η οποία εκτός των άλλων θα καθορίσει το χρονικό διάστημα που θα γίνονται 

αυτές δεκτές καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. 

 Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς /μέλη του Συλλόγου (μπορούν να ψηφίσουν και να 

ψηφιστούν και οι δύο γονείς) 

 Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, όχι νομικά πρόσωπα. 

 Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος 

 Δεν ψηφίζει άλλος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση 
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 Η εφορευτική Επιτροπή, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της 

ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.  

 Η δια ζώσης ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου 

(Ν.1264/1982). Για τις μητέρες που έχουν διαφορετικό επώνυμο από των παιδιών τους και δεν αναγράφεται στο 

Μητρώο Μελών, η ταυτοποίησή τους γίνεται μέσω των ανωτέρω δημόσιων εγγράφων και συμπλήρωση των στοιχείων 

αυτών επί του σχετικού Μητρώου Μελών.   

 

 

Με εκτίμηση τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


