
 

 

Σύλλογος  Γονέων & Κηδεμόνων  του  1ου ΓΕΛ  Άνω Λιοσίων 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Η  οποία  αποτελεί  και  πρακτικό  αυτής) 

 

      Σε  εφαρμογή  της  Γενικής  Συνέλευσης  της 11ης  Δεκεμβρίου 2021,  σχετικών  άρθρων  του  καταστατικού  του 

Συλλόγου,  η εκλεγμένη (ομόφωνα)  Εφορευτική  Επιτροπή (Ε.Ε.)  συνεδρίασε στις  11 /12 /2021 και ώρα 14:30   στον 

προαύλιο χώρο. 

Παρόντες  ήταν τα τακτικά μέλη: 

1. Αγιώτη Στυλιανή 

2. Ανδρώνης Παύλος 

3. Απτόγλου Κυριάκος 

Παρόντες ήταν τα αναπληρωματικά μέλη:  

1. Ζάβαλης Άγγελος 

2. Ραζής Παναγιώτης 

3. Παπαδάτου Δέσποινα 

   

    Όρισε  ημερομηνία  των  εκλογών  για ανάδειξη  

 Διοικητικού Συμβουλίου 

 Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 Εκπροσώπων  στην Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων 

 Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 

τις εξής ημέρες και ώρες αυτών:  

 την  Κυριακή  19/12/2021 το χρονικό διάστημα  11:00  - 14:00   

 τη Δευτέρα  20/12/2021 το χρονικό διάστημα 18:00 – 20:00   

 την Τρίτη 21/12/2021 το χρονικό διάστημα 08:00 – 09:00 

 και  την Τετάρτη  22/12/2021 το χρονικό διάστημα 19:00 – 20:00 όπου και οριστικά θα λήγει η διαδικασία 

της ψηφοφορίας.  Η εκλογική διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο 

του σχολείου. 

     Αποφάσισε η κατάθεση των δηλώσεων υποψηφιότητας να γίνει μέχρι την  Πέμπτη 16 / 12 / 2021 και  ώρα 14:00.   

α.   Στο γραφείο του  Διευθυντή  του  Σχολείου  ( κατόπιν  ραντεβού ), ή ( μέσω του μαθητή /τριας  τέκνο & 

κηδεμονευόμενο του  υποψήφιου ) . 

β.   Στην  Εφορευτική  Επιτροπή  ( ενυπόγραφο,  σε  ηλεκτρονική  μορφή ) ή ( ιδιοχείρως   κατόπιν  συνεννόησης ) 

γ.  Σε ηλεκτρονική μορφή στο email του σχολείου  mail@1lyk-an-liosion.att.sch.gr 

 

Πέραν αυτών αποφάσισε,  

      Α) Τα ψηφοδέλτια συνδυασμών θα πρέπει να αποσταλούν –εκτός από την έγγραφη κατάθεση-  και ηλεκτρονικά,  στο 

e-mail  του σχολείου σε έγγραφο Word 99-2003. 

 

      Β)  Ανεξάρτητες  υποψηφιότητες ακολουθούν απαρέγκλιτα τις ανωτέρω διαδικασίες. 

 

      Γ) Ανεξάρτητοι υποψήφιοι και Επικεφαλής Συνδυασμών θα πρέπει μέχρι τις ορισθείσες ημερομηνίες και χρόνους  να 

καταθέσουν εγγράφως τα κάτωθι: 

 

        1.  Αίτηση κατάθεσης ψηφοδελτίου με ρητή αποδοχή – δέσμευση των άρθρων του καταστατικού με τυχόν ονομασία 

συνδυασμού και το λογότυπο αυτού και συνημμένα τα κάτωθι:  

      



        1.1. Ψηφοδέλτιο με αναγραφή των υποψηφίων σε κάθε εκλόγιμο όργανο (ΔΣ, Ελεγκτική Επιτροπή, Εκπρόσωποι 

στην ΕΝΩΣΗ), όπου η δομή του θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα  

  

      1.2. Με ευθύνη των συνδυασμών η καταγραφή των υποψηφιοτήτων σε κάθε όργανο θα πρέπει να είναι με απόλυτη 

Αλφαβητική Σειρά ως προς το Επώνυμο του Υποψήφιου. (Δύναται η Αρίθμηση στην Αριστερή Πλευρά των 

Ονομάτων) 

 

        1.3. Η αιτήσεις της παραγράφου (1) της παρούσης θα πρέπει απαρέγκλιτα να συνοδεύονται από όλες τις αιτήσεις των 

υποψηφίων με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και να φέρει την Υπογραφή αυτού. Υπόδειγμα Αίτησης 

Υποψηφίου ως Υπόδειγμα  

 

        1.4. Κατά την παραλαβή η Ε.Ε. θα εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής του φακέλου υποψηφιότητας. 

 

Σημείωση: Αίτηση που δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία Αποκλείεται. 

 

       1.5. Αναγραφόμενη Υποψηφιότητα χωρίς την συνοδεία Αίτησης ΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόματος την ίδια την 

υποψηφιότητα. Η Ε.Ε. πριν την τύπωση των ψηφοδελτίων θα αφαιρεί το όνομα του υποψηφίου από όλες τις εκλόγιμες 

θέσεις. Οπότε η τελική διαμόρφωση του ψηφοδελτίου από την Ε.Ε. θα συνάδει πλήρως με τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε 

αριθμό και όργανα.         

     

          2.  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεται έχουν οι γονείς που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. 

       

          2.1. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια Αντιπροσώπου (Υπεύθυνη Δήλωση). 

 

         2.2. Η απόδειξη της Ταυτοπροσωπίας για την συμμετοχή στην διαδικασία θα αποδεικνύεται από επίσημο Κρατικό 

Έγγραφο (Αστυνομ. Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης, Βιβλιάριο Ασθενείας). Πέραν αυτών η Ε.Ε. δεν θα 

επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία.  

 

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αγιώτη Στυλιανή 

2. Ανδρώνης Παύλος 

3. Απτόγλου Κυριάκος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.  Ζάβαλης Άγγελος 

2. Ραζής Παναγιώτης 

3. Παπαδάτου Δέσποινα 

 

       

 

 

 

 

 

 



Σύλλογος  Γονέων & Κηδεμόνων  του  1ου ΓΕΛ  Άνω Λιοσίων 

 

ΔΗΛΩΣΗ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Στοιχεία   Υποψήφιου  

Προς:      Εφορευτική  επιτροπή 

          Συλλόγου  Γονέων & Κηδεμόνων 

          1ου  ΓΕΛ Άνω  Λιοσίων 

 

        Δηλώνω υπεύθυνα ότι θέτω  

υποψηφιότητα στις εκλογές του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Άνω 

Λιοσίων που θα πραγματοποιηθούν την 

19η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Η υποψηφιότητα που θέτω είναι για : 

Όνομα  ………………………………………………………                                                                            

Επώνυμο   …………………………………………………...                                                                        

Όνομα πατέρα ………………………………………………. 

Όνομα μητέρας   ……………………………………………                                                       

Ονοματεπώνυμο                …………………………………. 

τέκνου/κηδεμονευόμενου …………………………………...                                                                                              

Έτος γέννησης…………………….…………………………                                                             

Τόπος κατοικίας …………………………………………….                                                          

Οδός ………………………………….. Αριθμός…………. (επιλέξτε με ένα Χ) 

Τηλέφωνο …………………………………………………..                                                                          α Διοικητικό  Συμβούλιο  

E-mail ……………………………………………………… β Εξελεγκτική  Επιτροπή  

ΑΔΤ ……………………. Εκδ.Αρχή ………………………                                                γ 

Συμβούλιο σχολικής 

κοινότητας  

                                                            δ 

Εκπρόσωπο   

Ένωσης Συλλόγων 

Γονέων  Κηδεμόνων 

Άνω Λιοσίων  

 

Σημείωση  

Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

 

 
                                                                                                      ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

                                                                                                                ___/___/2021 

                                              

 Ο ΔΗΛΩΝ  /  Η ΔΗΛΟΥΣΑ 

                                                                                                                            
 


