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                                                                                                   Νέο Ψυχικό, 5 Νοεμβρίου 2021 

Πρόσκληση 

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού 
 

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων σας καλεί στην τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Θα ακολουθήσει η διενέργεια εκλογών.  

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:  
 

- Απολογισμός για τα σχολικά έτη 2019-2021 

- Οικονομικός απολογισμός 

- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

- Απαλλαγή Δ.Σ. 

- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

- Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ  

Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των 
εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.  
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Κυριακή 21 

Νοεμβρίου και ώρα 11:00 με τα ίδια θέματα και 12:00-15:00 θα γίνει η ψηφοφορία για την 

ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν2621/98 του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με 

την συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων Γονέων, προκειμένου οι εκλογές να οδηγήσουν 
στην ανάδειξη ενός ισχυρού Διοικητικού Συμβουλίου και να μας δώσουν την 
δυνατότητα εκπροσώπησής μας στη Ένωση Γονέων και το Συμβούλιο Σχολικής 
Κοινότητας, πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσει το 1/3 των γονέων των εγγεγραμμένων 

μαθητών του σχολείου.  
Ένας δυναμικός σε εκπροσώπηση σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δίνει μεγαλύτερη 
αξία και δύναμη στο σχολείο μας και κατ΄ επέκταση στα παιδιά μας! 
 Ως εκ τούτου, η παρουσία και η συμμετοχή σας στις εκλογές  κρίνεται απαραίτητη! 

 
Όσοι γονείς επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 
και στην Ένωση Γονέων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση και να την 
στείλετε στο www.syllgon1.gr  έως την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 για να συμπληρωθεί το 

ψηφοδέλτιο. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν τα μέλη του Συλλόγου 
που είναι ταμειακώς ενήμερα.  

http://www.syllgon1.gr/
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Η ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται στα 15 ευρώ ανά μέλος, (μέλη του Συλλόγου μπορεί 

να είναι ο ένας ή και οι δύο γονείς ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών που φοιτούν στο σχολείο) 
μπορεί να εξοφληθεί την ημέρα της Συνέλευσης/Εκλογών, και θα παρακαλούσαμε να έχετε 

μαζί σας το ακριβές ποσό, για πρακτικούς λόγους. 

 
Τέλος σας επισημαίνουμε πως είναι απαραίτητο να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
λόγω COVID-19.  
Ως εκ τούτου για να εισέλθετε στο χώρο του σχολείου θα πρέπει  να έχετε 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης COVID19 σε ισχύ, ή αρνητικό rapid test ή PCR 
εντός 48 ωρών και την αστυνομική σας ταυτότητα.  
Η χρήση μάσκας στους χώρους του σχολείου κρίνεται απαραίτητη.  

 

 
 
Η παρουσία και η συμμετοχή όλων θα μας δώσει πολλή χαρά.  

Σας περιμένουμε! 
 
Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 

 

*παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την αίτηση υποψηφιότητας. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 
 

 

ΟΝΟΜΑ:          ……………………………………………………………………… 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:     ……………………………………………………………………… 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   ……………………………………………………………………… 
 
Συμπληρώστε με ένα Χ το όργανο για το οποίο θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα:  

 
1. Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου (Δ.Σ.) 

(αποτελείται από επτά μέλη -πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, δύο μέλη- και δύο 

αναπληρωματικά μέλη με διετή θητεία) 

 

2. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 

(συμβούλιο που μετέχουν ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, 

τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων και η οικεία Σχολική Επιτροπή του 

δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού) 

 

3. Ένωση Γονέων 

(θεσμικό δευτεροβάθμιο όργανο όλων των Συλλόγων Γονέων των σχολείων του Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού) 
 

4. Εξελεγκτική Επιτροπή 

(τριμελής επιτροπή με διετή θέση, άμισθη και τιμητική, που ελέγχει την οικονομική διαχείριση 

(διαχειριστικό βιβλίο εσόδων-εξόδων, παραστατικά έγγραφα) του Διοικητικού Συμβουλίου μία 

φορά το χρόνο και προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης) 

 

5. Εφορευτική Επιτροπή 

(επιτροπή που μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας την ημέρα των Εκλογών, για 

τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, τη διαπίστωση της ταυτότητας των 

ψηφοφόρων και τη νομιμοποίηση αυτών ως εκλογέων) 

 
                                                                           

 
 

 Υπογραφή      
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