ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (Α..Γ.Μ.Δ.)
Βεξαλδέξνπ 22, 6νο όξνθνο, ΣΗΛ: 6974933671
gt.asgme@gmail.com, www.asgme.gr
ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΤΝΗ 2017

Πξνο: 1. Σνπο αληηπξνζώπνπο ησλ Οκνζπνλδηώλ
ζηελ Α..Γ.Μ.Δ.
2. Σα Γ.. ησλ Οκνζπνλδηώλ – Μειώλ ηεο Α..Γ.Μ.Δ.
3. Σελ Γεληθή Γ/λζε Γηνηθ/θώλ Τπνζέζεσλ Α΄βάζκηαο &
Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ
ΘΔΜΑ: Γηαβίβαζε πξόζθιεζεο Δθινγναπνινγηζηηθνύ πλεδξίνπ Α..Γ.Μ.Δ.
Το Δ.Σ. ηηρ Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ζηη ζςνεδπίαζή ηος, αποθάζιζε η ηακηική Εκλογοαπολογιζηική Γενική
Σςνέλεςζη ( Σςνέδπιο ) να γίνει ζηιρ 09 – 07 - 2017, εκέξα Κπξηαθή, θαη ώξα 9π.κ. κέρξη 6κ.κ. ζηην
αίθοςζα ηηρ Ένωζηρ Λογιζηών ( Αζήλα Κάληγγνο 27, 5νο όξνθνο ) .
Θέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Νομιμοποίηζη Ανηιπποζώπων, μεηά από ειζήγηζη ηηρ 5μελούρ Επιηποπήρ Νομιμοποίηζηρ
Εκλογή 5μελούρ Πποεδπείος
Εκλογή 5μελούρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ και πένηε (5 ) αναπληπωμαηικών μελών
Διοικηηικόρ Απολογιζμόρ - Ππογπαμμαηιζμόρ
Οικονομικόρ Απολογιζμόρ – Πποϋπολογιζμόρ
Τοποθεηήζειρ ηων Σςνέδπων
Έγκπιζη Διοικηηικού και Οικονομικού Απολογιζμού (απαλλαγή ηος Δ.Σ.)
Πποηάζειρ – Ψηθίζμαηα
Απσαιπεζίερ για ηην εκλογή νέος Δ.Σ., Ε.Ε., Εκπποζώπος ηηρ Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ζηο Ε.ΣΥ.Π.

πκπιεξσκαηηθά ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα απαηηνύκελα έγγξαθα θαη δηαδηθαζίεο
λνκηκνπνίεζεο ησλ αληηπξνζώπσλ ζαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζαο ππνρξεώζεηο.
Κάζε Οκνζπνλδία – ήδε κέινο ηεο Α..Γ.Μ.Δ. γηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ
Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 4 ηνπ
ηξνπνπνηεκέλνπ από 28-2-05 Καηαζηαηηθνύ ηεο Α..Γ.Μ.Δ. θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ζα
πξέπεη λα θαηαζέζεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο, πνπ είλαη:
1.
2.
3.
4.

Πξαθηηθό Γελ. πλέιεπζεο θαη Αξραηξεζηώλ, ππνγξακκέλα αληίζηνηρα από ην
Πξνεδξείν ηεο Γελ. πλέιεπζεο θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
Καηάζηαζε παξόλησλ αληηπξνζώπσλ ζηε Γελ. πλέιεπζε
Καηάζηαζε ςεθηζάλησλ αληηπξνζώπσλ
Καηάζηαζε κε ηα νλόκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη θαηάζηαζε εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ
κε ηα ηειέθσλα θαη ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο θαη ηελ Έλσζε από ηελ νπνία
πξνέξρνληαη.

5.

6.

7.

8.

Βεβαίσζε ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ αλά Έλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο, νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ ζηηο
αξραηξεζίεο κέζσ ησλ γνλέσλ ηνπο
Ολόκαηα θαη αξηζκό ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ Δλώζεσλ πξνο ηελ αληίζηνηρε
Οκνζπνλδία. ( σπελζσκίδοσκε όηη ,ηο κέηρο εθιογής εθπροζώπφλ ηες Οκοζπολδίας
Γολέφλ γηα ηελ Αλώηαηε Σσλοκοζπολδία είλαη (1) έλας εθπρόζφπος αλά (1.500)
τίιηοσς πεληαθόζηοσς καζεηές ηφλ οποίφλ οη γολείς ζσκκεηείταλ ζηης αρταηρεζίες
ηφλ ζσιιόγφλ ηοσς θαη ασηό αποδεηθλύεηαη κε ηης λοκηκοποηήζεης αλά βαζκίδα
οργάλφζες. Σε περίπηφζε σποιοίποσ από επηαθόζηοσς πελήληα (750) θαη πάλφ,
εθιέγεηαη έλας αθόκε εθπρόζφπος. Σε Οκοζπολδίες ποσ οη υεθίζαληες
εθπροζφπούλ ιηγόηεροσς ηφλ τηιίφλ πεληαθοζίφλ (1.500) καζεηώλ, εθιέγεηαη έλας
(1) εθπρόζφπος.)
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο, λα γίλεη
θαηάζεζε ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνύ, επηθπξσκέλνπ, πνπ λα θαίλεηαη ν αξηζκόο
ζσκαηείνπ ζην αληίζηνηρν πξσηνδηθείν.
Σα έγγξαθα λα ζηαινύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηελ ΑΓΜΔ θαη παξάιιεια λα
έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΔΠΘ (Γελ. Γξακκαηέα ) θαη ζηελ
αληίζηνηρε Γ/λζε ηεο Πεξηθέξεηαο επί απνδείμεη.

ύκθσλα κε ην Άξζξν 8, παξ.4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Α..Γ.Μ.Δ. (Ν. Αξ. Μ.
πλνκνζπνλδηώλ 70/28-2-05 ) θάζε λέα Οκνζπνλδία γηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ Δθινγναπνινγηζηηθή
πλέιεπζε ζηηο 09-07-17 ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη κέινο ηεο Α..Γ.Μ.Δ. ηνπιάρηζηνλ 8 κέξεο πξηλ,
δειαδή κέρξη ηηο 01-07-17 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο θαη όισλ ησλ
εγγξάθσλ ).
Μαδί κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ Γ.. ηεο λέαο Οκνζπνλδίαο πξνο ην Γ.. ηεο Α..Γ.Μ.Δ.,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ην ππνςήθην κέινο απνδέρεηαη ην θαηαζηαηηθό
ηεο πλνκνζπνλδίαο θαη όηη ζα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο λόκηκα ιακβαλόκελεο απνθάζεηο
ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο, πιελ ησλ νθηώ (8 )
παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθώλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη:
1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνύ ησλ εθινγώλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε:
 Οη πξσηνβάζκηνη ύιινγνη , Δλώζεηο – Μέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, ν αξηζκόο ησλ
εθπξνζώπσλ πνπ ε θάζε Έλσζε έρεη ζηελ Οκνζπνλδία θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηνπο
πνπ αληηπξνζσπεύεηαη ζηελ Οκνζπνλδία (ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο γηα πξσηνβάζκηα ).
 Σα νλόκαηα θαη νη Γηεπζύλζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο
 Σα νλόκαηα, νη δηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ εθπξνζώπσλ γηα ηελ Α..Γ.Μ.Δ., πνπ
ζύκθσλα κε ην λόκν εμέιεμε ε Οκνζπνλδία.
 Σνπο πξσηνβάζκηνπο πιιόγνπο-κέιε ησλ Δλώζεσλ πνπ εθπξνζσπεί ε Οκνζπνλδία
θαζώο θαη επηθπξσκέλα θαηαζηαηηθά ησλ Δλώζεσλ –κειώλ.
 Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ Οκνζπνλδηώλ – κειώλ πελήληα ΔΤΡΩ (50€ )
 Σε δηεηή ζπλδξνκή ησλ πελήληα ΔΤΡΩ (50€ ) αλά αληηπξόζσπν ηεο Οκνζπνλδίαο – κέινπο
πνπ έρεη εθιεγεί γηα ηελ Α..Γ.Μ.Δ.
Οη νκνζπνλδίεο κέιε ηεο ΑΓΜΔ πνπ πξνρώξεζαλ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ζε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνύ γηα ηελ δηεύξπλζε ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, δελ
θαηαβάινπλ ην πνζό ηεο εγγξαθήο, ππνρξενύληαη όκσο λα πξνζθνκίζνπλ ηα επηπιένλ
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ( ζην ζεκείν 1. Καη ζεκείν 2. )

πκπιεξσκαηηθά ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη παξ’ όιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ
επέιζεη ηόζν ζε δεπηεξνβάζκην όζν θαη ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν – ησλ γνλετθώλ νξγαλώζεσλ - νη
όιεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 1566/85 ηνλ Ν. 2621/96 θαη Ν.4415/16
θαη σο πξνο ηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ ελώζεσλ θαη νκνζπνλδηώλ.
Παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ην γξεγνξόηεξν δπλαηό γηα λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ
πξνβιήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΗΜΗΣΡΗ ΛΑΜΠΡΟΤ

Πρόγρακκα Εργαζηώλ Σσλεδρίοσ
9.00 – 9.45

Οικονομική Τακηοποίηζη Ομοζπονδιών Μελών και Πποζέλεςζη Ανηιπποζώπων

9.45 – 10.15 Έναπξη επγαζιών και Νομιμοποίηζη ανηιπποζώπων
10.15 – 10.30

Εκλογή Πποεδπείος

10.30 – 10.45

Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ

10.45– 11.30

Απολογιζμόρ – Ππογπαμμαηιζμόρ Δ.Σ.

11.30 –11.40

Ταμειακόρ Απολογιζμόρ και Ππογπαμμαηιζμόρ

11.40 –11.50

Έκθεζη Εξελεγκηικήρ Επιηποπήρ

11.50 - 14.15

Τοποθεηήζειρ Σςνέδπων – Πποηάζειρ

14..15

Ψηθοθοπίερ επί ηος Διοικηηικού και Οικονομικού Απολογιζμού

14.30

Πποηάζειρ – Ψηθίζμαηα

15.00

Ψηθοθοπία για εκλογή νέων οπγάνων

