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                       ΑΘΗΝΑ  25 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019 

                       
 

    Προσ:  1. Σουσ αντιπροςϊπουσ των Ομοςπονδιϊν 
      ςτθν Α..Γ.Μ.Ε. 
 

2. Σα Δ.. των Ομοςπονδιϊν – Μελϊν τθσ Α..Γ.Μ.Ε. 
 
3. Σθν Γενικι Δ/νςθ Διοικ/κϊν Τποκζςεων Αϋβάκμιασ & 
Βϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΤΠΕΠΘ  
 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαςθ πρόςκλθςθσ Εκλογοαπολογιςτικοφ υνεδρίου Α..Γ.Μ.Ε. 
 

 
Το Δ.Σ. τησ Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ςτη ςυνεδρίαςή του, αποφάςιςε η τακτική Εκλογοαπολογιςτική 

Γενική Συνζλευςη (Συνζδριο) να γίνει ςτισ 29 – 09 - 2019, θμζρα Κυριακι, και ϊρα 9π.μ. μζχρι 
6μ.μ. ςτην αίθουςα τησ Ζνωςησ Λογιςτών ( Ακινα, Κάνιγγοσ 27, 5οσ όροφοσ ) .  

 
Θζματα του ςυνεδρίου είναι : 
 

1. Νομιμοποίηςη Αντιπροςώπων, μετά από πρόταςη του Δ.Σ και ειςήγηςη τησ 
5μελοφσ Επιτροπήσ Νομιμοποίηςησ – Συγκρότηςη ςε ςώμα. 

2. Εκλογή 5μελοφσ Προεδρείου 
3. Εκλογή 5μελοφσ Εφορευτικήσ Επιτροπήσ και πζντε (5 ) αναπληρωματικών μελών 
4. Χαιρετιςμοί προςκεκλημζνων  
5. Διοικητικόσ Απολογιςμόσ - Προγραμματιςμόσ 
6. Οικονομικόσ Απολογιςμόσ – Προχπολογιςμόσ 
7. Τοποθετήςεισ των Συνζδρων 
8. Ζγκριςη Διοικητικοφ και Οικονομικοφ Απολογιςμοφ (απαλλαγή του Δ.Σ.) 
9. Προτάςεισ – Ψηφίςματα 
10. Εκλογή νζων οργάνων 

 
 

υμπλθρωματικά ςασ ενθμερϊνουμε για  τα απαιτοφμενα ζγγραφα και διαδικαςίεσ 
νομιμοποίθςθσ  των αντιπροςϊπων ςασ και τισ οικονομικζσ ςασ υποχρεϊςεισ. 
Κάκε Ομοςπονδία – ιδθ μζλοσ τθσ Α..Γ.Μ.Ε. για να λάβει μζροσ ςτθν 
Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι υνζλευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 8, παρ. 4 του 
τροποποιθμζνου από 28-2-05 Καταςτατικοφ τθσ Α..Γ.Μ.Ε. και τθν κείμενθ νομοκεςία 
κα πρζπει να κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ, που είναι: 
 



1. Πρακτικό Γεν. υνζλευςθσ και Αρχαιρεςιϊν, υπογραμμζνα αντίςτοιχα από 
το Προεδρείο τθσ Γεν. υνζλευςθσ και τθν Εφορευτικι Επιτροπι 

2. Κατάςταςθ παρόντων αντιπροςϊπων ςτθ Γεν. υνζλευςθ 
3. Κατάςταςθ ψθφιςάντων αντιπροςϊπων  
4. Κατάςταςθ με τα ονόματα και τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των μελϊν του 

Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ και κατάςταςθ εκλεγμζνων αντιπροςϊπων και 
αναπλθρωματικϊν με τα τθλζφωνα και τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ 
και τθν Ζνωςθ από τθν οποία προζρχονται. 

5. Βεβαίωςθ του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ για τον αρικμό των μακθτϊν των 
ςχολικϊν μονάδων ανά Ζνωςθ τθσ Ομοςπονδίασ, οι οποίοι 
εκπροςωπικθκαν ςτισ αρχαιρεςίεσ μζςω των γονζων τουσ. 

6. Ονόματα και αρικμό των αντιπροςϊπων των Ενϊςεων προσ τθν αντίςτοιχθ 
Ομοςπονδία. ( υπενκυμίηουμε ότι ,το μζτρο εκλογισ εκπροςϊπων  τθσ 
Ομοςπονδίασ Γονζων για τθν Ανϊτατθ Συνομοςπονδία είναι (1) ζνασ 
εκπρόςωποσ ανά  (1.500) χίλιουσ πεντακόςιουσ μακθτζσ των οποίων οι 
γονείσ ςυμμετείχαν ςτισ αρχαιρεςίεσ των ςυλλόγων τουσ και αυτό 
αποδεικνφεται με τισ νομιμοποιιςεισ ανά βακμίδα οργάνωςθσ. Σε 
περίπτωςθ υπολοίπου από επτακόςιουσ πενιντα (750) και πάνω, εκλζγεται 
ζνασ ακόμθ εκπρόςωποσ. Σε Ομοςπονδίεσ που οι ψθφίςαντεσ εκπροςωποφν 
λιγότερουσ των χιλίων πεντακοςίων (1.500) μακθτϊν, εκλζγεται ζνασ (1) 
εκπρόςωποσ.) 

7. ε περίπτωςθ τροποποιιςεων του καταςτατικοφ τθσ Ομοςπονδίασ, να γίνει 
κατάκεςθ του νζου καταςτατικοφ, επικυρωμζνου, που να φαίνεται ο 
αρικμόσ ςωματείου ςτο αντίςτοιχο πρωτοδικείο. 

8. Σα ζγγραφα να ςταλοφν το ςυντομότερο δυνατό ςτθν ΑΓΜΕ και 
παράλλθλα να ζχουν κατατεκεί ςτθν αρμόδια Δ/νςθ του ΤΠΕΠΘ (Γεν. 
Γραμματζα ) και ςτθν αντίςτοιχθ  Περιφζρειασ επί αποδείξει. 

 

φμφωνα με το Άρκρο 8, παρ.4 του Καταςτατικοφ τθσ Α..Γ.Μ.Ε. (Ν. Αρ. Μ. 
υνομοςπονδιϊν 70/28-2-05 ) κάκε νζα Ομοςπονδία για να λάβει μζροσ ςτθν 
Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ ςτισ 29-09-19 κα πρζπει να ζχει γίνει μζλοσ τθσ Α..Γ.Μ.Ε. 
τουλάχιςτον 8 μζρεσ πριν, δθλαδι μζχρι τισ 21-09-19 (καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ 
τθσ αίτθςθσ και όλων των εγγράφων ).  

 
Μαηί  με τθν αίτθςθ εγγραφισ του Δ.. τθσ νζασ Ομοςπονδίασ προσ το Δ.. τθσ Α..Γ.Μ.Ε., 

ςφμφωνα με το άρκρο 4, όπου κα αναφζρεται ότι το υποψιφιο μζλοσ αποδζχεται το 
καταςτατικό τθσ υνομοςπονδίασ και ότι κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ νόμιμα 
λαμβανόμενεσ αποφάςεισ των Γενικϊν υνελεφςεων και των υπολοίπων οργάνων τθσ 
Διοίκθςθσ, πλθν των οκτϊ (8) παραπάνω νομιμοποιθτικϊν,  πρζπει απαραίτθτα να υπάρχει: 

 
1.  Επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ Ομοςπονδίασ 
 
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πρακτικοφ των εκλογϊν τθσ Ομοςπονδίασ ςτο οποίο κα 

αναγράφονται οπωςδιποτε: 
 Οι πρωτοβάκμιοι φλλογοι ,  Ενϊςεισ – Μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ, ο αρικμόσ των 

εκπροςϊπων που θ κάκε Ζνωςθ ζχει ςτθν Ομοςπονδία και ο αρικμόσ των μακθτϊν 
τουσ που αντιπροςωπεφεται ςτθν Ομοςπονδία (ςυμμετοχι ςτισ εκλογζσ για 
πρωτοβάκμια ). 

 Σα ονόματα και οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των μελϊν του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ  



 Σα ονόματα, οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα των εκπροςϊπων για τθν 
Α..Γ.Μ.Ε., που ςφμφωνα με το νόμο εξζλεξε θ Ομοςπονδία. 

 Σουσ πρωτοβάκμιουσ υλλόγουσ-μζλθ των Ενϊςεων που εκπροςωπεί θ Ομοςπονδία 
κακϊσ και επικυρωμζνα καταςτατικά των Ενϊςεων –μελϊν. 

 Σο δικαίωμα εγγραφισ  των Ομοςπονδιϊν – μελϊν πενιντα ΕΤΡΩ (50€ ) 
 Σθ διετι ςυνδρομι των πενιντα ΕΤΡΩ (50€ ) ανά αντιπρόςωπο τθσ Ομοςπονδίασ – 

μζλουσ που ζχει εκλεγεί για τθν Α..Γ.Μ.Ε.  
 

Οι ομοςπονδίεσ μζλθ τθσ ΑΓΜΕ που προχϊρθςαν το προθγοφμενο διάςτθμα ςε 
τροποποίθςθ του καταςτατικοφ για τθν διεφρυνςθ των γεωγραφικϊν ορίων ςε επίπεδο 
περιφζρειασ, δεν καταβάλουν το ποςό τθσ εγγραφισ, υποχρεοφνται όμωσ να προςκομίςουν 
τα επιπλζον νομιμοποιθτικά ζγγραφα που περιγράφονται παραπάνω ( ςτο ςθμείο 1. Και 
ςθμείο 2. )   

 
υμπλθρωματικά κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε, ότι  παρ’ όλεσ τισ αλλαγζσ που 

ζχουν επζλκει τόςο ςε δευτεροβάκμιο όςο και ςε τριτοβάκμιο επίπεδο – των οργανϊςεων 
γονζων -  οι όλεσ διαδικαςίεσ  κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τον Ν. 1566/85 τον Ν. 
2621/96  και Ν.4415/16  και ωσ προσ τα γεωγραφικά όρια των ενϊςεων και ομοςπονδιϊν. 

Παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε μαηί μασ το γρθγορότερο δυνατό για να 
αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα τθσ τελευταίασ ςτιγμισ. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρόγραμμα Εργαςιϊν Συνεδρίου 

 
9.00 – 9.45    Οικονομική Τακτοποίηςη Ομοςπονδιών Μελών και Προςζλευςη   

Αντιπροςώπων 

9.45 – 10.15           Ζναρξη εργαςιών και Νομιμοποίηςη αντιπροςώπων 

10.15 – 10.30 Εκλογή Προεδρείου 

10.30 – 10.45          Εκλογή Εφορευτικήσ Επιτροπήσ 

10.45 – 11.15  Χαιρετιςμοί προςκεκλημζνων 

11.15 – 12.00          Απολογιςμόσ – Προγραμματιςμόσ Δ.Σ.    

12.00 –12.10 Ταμειακόσ Απολογιςμόσ - Προχπολογιςμόσ 

12.10 –12.20 Ζκθεςη Εξελεγκτικήσ Επιτροπήσ 

12.20 - 14.45 Τοποθετήςεισ Συνζδρων – Προτάςεισ 

14.45 – 15.00          Ψηφοφορίεσ επί του Διοικητικοφ και Οικονομικοφ Απολογιςμοφ 

15.00 – 15.30          Προτάςεισ – Ψηφίςματα 

15.30    Ψηφοφορία για εκλογή νζων οργάνων 

 

 


