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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 (ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην αξηζκό ησλ ηακεηαθώο εληάμεη ζρνιείσλ θαη ηνλ αξηζκό 

ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ  λνκηκνπνηήζεθαλ θαη ην καζεηηθό δπλακηθό πνπ εθπξνζσπήζεθε θαη 

ην ζύλνιν ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ ζρνιείσλ   θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ 

εμειέγε). 

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο παξόλησλ αληηπξνζώπσλ κε ηελ ππνγξαθή ελόο εθάζηνπ  

ζηε Γελ. πλέιεπζε ππνγξακκέλν από ην Πξνεδξείν 

3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν  πξαθηηθνύ Αξραηξεζηώλ ππνγξακκέλν ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηάζηαζεο ςεθηζάλησλ αληηπξνζώπσλ κε ηελ ππνγξαθή ελόο 

εθάζηνπ ππνγξακκέλν ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

5. 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. 

6. Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δύλακε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηε 

δηαπίζησζε ηνπ 1/3  . 

7. 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 

8. Ολόκαηα θαη αξηζκό ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ηελ αληίζηνηρε Έλσζε. 

 ( σπενθσμίζοσμε όηι ,ηο μέηρο εκλογής εκπροζώπφν  ηφν ζτολείφν για ηην Ένφζη Γονέφν  είναι 

(1) ένας εκπρόζφπος ανά  (30)  ηριάνηα μαθηηές ηφν οποίφν οι γονείς ζσμμεηείταν ζηις 

αρταιρεζίες ηφν ζσλλόγφν ηοσς και ασηό αποδεικνύεηαι με ηις νομιμοποιήζεις. Σε περίπηφζη 

σπολοίποσ από δέκα πένηε (15) και πάνφ, εκλέγεηαι ένας ακόμη εκπρόζφπος. Σε Στολεία ποσ οι 

υηθίζανηες εκπροζφπούν ηο 1/3ηφν μαθηηών ηης ζτολικής μονάδας(π.τ νηπιαγφγεία)  και οι 

μαθηηές είναι λιγόηεροι ηφν ηριάνηα (30) μαθηηών, εκλέγεηαι ένας (1) εκπρόζφπος.) 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηεο ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

9. Κάζε κέινο-Έλσζε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηα πλέδξηα πξέπεη λα έρεη γίλεη κέινο ηεο 

Οκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ 8 (νθηώ) εκέξεο πξηλ από ην πλέδξην. 

10. 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 πνπ λα θαίλεηαη ν αξηζκόο 

ζσκαηείνπ ζην αληίζηνηρν πξσηνδηθείν .            

β)ύλζεζε Γ.. κε πιήξε ζηνηρεία (Ολνκαηεπώλπκα, δηεπζύλζεηο  ηειέθσλα). 

γ)Αληίγξαθν κεηξώνπ κειώλ - ζπιιόγσλ ηεο Έλσζεο.  

                  δ)Τα αναφερόμενα παραπάνω 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 . 
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