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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Γονέων του σχολείου μας που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 
13/10/21 αποφάσισε τα εξής:  

1. Οι εκλογές του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας για την ανάδειξη ΔΣ, εκπροσώπων 
στην Ένωση Γονέων και Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθούν τη  

Δευτέρα 25/10 από τις 6:00 μμ έως τις 9:00 μμ. 

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες του σχολείου να προσέλθουν στις εκλογές και να ψηφίσουν ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συμμετοχή για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Σχολικό Συμβούλιο και 
στην Ένωση Γονέων (απαιτείται συμμετοχή αριθμού γονέων που αντιστοιχούν στο 1/3 των μαθητών). Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι εκλογές με βάση τον νόμο θα πρέπει να επαναληφθούν (μέχρι 2 φορές), κάτι που 
θα αποτελέσει ταλαιπωρία για όλους.  

Για να έχουν δικαίωμα ψήφου οι γονείς/κηδεμόνες, θα πρέπει να εξοφλήσουν την ημέρα των εκλογών 
τη συνδρομή τους για το έτος 2021-2022, που ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά οικογένεια (ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας στο σχολείο), έχοντας δικαίωμα ψήφου και οι δύο 
γονείς/κηδεμόνες (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης).  

2. Δηλώσεις Υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται  

μέχρι την Τετάρτη 20/10/21 έως τις 12 το μεσημέρι,  

στα emails α) s.fragouli@uniwa.gr, β) vassilaki.v.m.@gmail.com, γ) mavrisan@gmail.com, δ) 
olgalex7@gmail.com, ε) Gkalafatas@gmail.com, με μήνυμα με Θέμα: "Υποβολή Υποψηφιότητας" στο 
οποίο θα αναφέρονται I) ονοματεπώνυμο υποψήφιου γονέα, II) ονοματεπώνυμο και τμήμα του/ης 
μαθητή/ριας, III) στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο & email) και IV) αν η υποψηφιότητα αφορά το ΔΣ 
του Συλλόγου Γονέων ή/και την Ένωση Γονέων ή την Ελεγκτική Επιτροπή.  

Σημειώνεται ότι υποψήφιος στην Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι και υποψήφιος για ΔΣ ή Ένωση 
Γονέων.  

Στο μήνυμα της υποψηφιότητά σας, θα σας αποστέλλεται η επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε.  

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι την ημέρα των εκλογών (25/10) και στο χρονικό διάστημα 5:00 μμ-6:00 
μμ, θα δοθεί ίσος χρόνος προς όλους τους υποψήφιους, που επιθυμούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 
προς στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας.      
 
 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αλεξοπούλου Όλγα 

Βασιλάκη Μαρία 
Καλαφατάς Γιώργος 

Μαυρής Αντώνης 
Φραγκούλη Σοφία 
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