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Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ
Αγαπεηνί γνλείο αληηπξόζσπνη
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
απνθάζηζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαθηηθνύ εθινγναπνινγηζηηθνύ πλεδξίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο
καο ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 21 MΑΪΟΤ 2017 ζηελ αίζνπζα ΠΚΔ ΟΣΔ ΑΣΣΙΚΗ(ΠΛΑΣΔΙΑ
ΒΙΚΣΩΡΙΑ-Γ΄ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 110)
Ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ζα είλαη 10.00 π.κ. έσο 4:00 κ.κ.
ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ:
1. Ννκηκνπνίεζε αληηπξνζώπσλ
6. Καζνξηζκόο εκ/λίαο εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε:
2. Εθινγή Πξνεδξείνπ
- Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
3. Εθινγή Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο
- Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο
4. Δηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο – Πξνγξακκαηηζκόο
- Αληηπξνζώπσλ γηα ηελ ΑΣΓΜΕ
5. Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο
Σην Σπλέδξην ζπκκεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ όιεο νη Ελώζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
ζύκθσλα κε ην Ν. 2621/98.
Τπνςεθηόηεηεο γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη 18-5-2017 θαη αθνύ
πξνεγεζεί ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηελ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα θα ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ηει. επηθνηλσλίαο 6972207863 e-mail: k.rodopoulou@yahoo.gr
Σα απαηηνύκελα έγγξαθα θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο, πνπ ζα πξέπεη
λα θαηαζέζεη ε θάζε Έλσζε γηα λα λνκηκνπνηεζεί είλαη:
1.
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνύ Γελ. πλέιεπζεο ππνγξακκέλν από ην Πξνεδξείν
ηεο Γελ. πλέιεπζεο θαη Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Αξραηξεζηώλ ππνγξακκέλν ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
2.
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο παξόλησλ αληηπξνζώπσλ ζηε Γελ. πλέιεπζε
ππνγξακκέλν από ην Πξνεδξείν
3.
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο ςεθηζάλησλ αληηπξνζώπσλ κε ηελ ππνγξαθή
ελόο εθάζηνπ ππνγξακκέλν ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
4.
Καηάζηαζε κε ηα νλόκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο θαη
θαηάζηαζε εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κε ηα ηειέθσλα θαη
ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο θαη ηα ρνιεία από ηα νπνία πξνέξρνληαη.
5.
Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δύλακε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα
ηε δηαπίζησζε ηνπ 1/3 .
6.
Βεβαίσζε ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
αλά ρνιείν ηεο Έλσζεο, νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ ζηηο αξραηξεζίεο κέζσ ησλ
γνλέσλ ηνπο
7.
Ολόκαηα θαη αξηζκό ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ηελ Οκνζπνλδία. (
σπενθσμίζοσμε όηι ,ηο μέηρο εκλογής εκπροζώπων ηης Ένωζης Γονέων είναι (1) ένας
εκπρόζωπος ανά (300) ηριακόζιοσς μαθηηές ηων οποίων οι γονείς ζσμμεηείταν ζηις
αρταιρεζίες ηων ζσλλόγων ηοσς και ασηό αποδεικνύεηαι με ηις νομιμοποιήζεις. Σε
περίπηωζη σπολοίποσ από εκαηόν πενήνηα (150) και πάνω, εκλέγεηαι ένας ακόμη
εκπρόζωπος.
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηεο ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

8.

9.
10.

Τπνςεθηόηεηεο γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαηαηίζεληαη (3) ηξείο ηνπιάρηζηνλ
κέξεο πξηλ από ην πλέδξην ζην Γ.. Δίλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη από Πξόεδξν,
Αληί Πξόεδξν, Γξακκαηέα θαη κέιε. Δπίζεο δύλαηαη λα εθιεγνύλ θαη πέληε
αλαπιεξσκαηηθά κέιε
Κάζε λέν κέινο-Έλσζε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηα πλέδξηα πξέπεη λα έρεη γίλεη κέινο
ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 8 (νθηώ) εκέξεο πξηλ από ην πλέδξην.
Η εγγξαθή λένπ Μέινπο γίλεηαη κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο
πξνο ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία απνηειεί θαη δήισζε απνδνρήο ησ όξσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηεο Έλσζεο.
β. ύλζεζε Γ.. κε πιήξε ζηνηρεία (Ολνκαηεπώλπκα, δηεπζύλζεηο ηειέθσλα)
γ. Αληίγξαθν κεηξώνπ κειώλ - ζπιιόγσλ ηεο Έλσζεο.
δ. Τα αλαθεξόκελα παξαπάλσ έγγξαθα θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο

Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειώλ νξίδεηαη ζηα 20€ θαη ηεο ρξνληάηηθεο ζπλδξνκήο ζηα
15€ γηα θάζε εθιεγκέλν αληηπξόζσπν ηεο Έλσζεο ζηελ Οκνζπνλδία .
Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πνπ ζα είλαη αληίγξαθα επηθπξσκέλα από ηα Γ ησλ
Δλώζεσλ, πξέπεη λα δνζνύλ ζηελ Οκνζπνλδία κέρξη 16/05/2017 ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
εκεξνκελίεο 21/4 , 28/4, 5/5, 6/5 θαη 16/5 από ηηο 5.30κ.κ έσο 7.00 κ.κ ζηα γξαθεία ηεο
Οκνζπνλδίαο ή κεηά από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηελ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα
ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ηει. επηθνηλσλίαο 6972207863
e-mail: k.rodopoulou@yahoo.gr

