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Ηράκλειο, 24/9/2021 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, 

Λόγω του ότι δύο από τα μέλη του ΔΣ χρειάζεται να αποχωρήσουν για προσωπικούς λόγους και δεν 
υπάρχει κάποιο εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, θα πρέπει να διεξαχθούν και εφέτος εκλογές για την 
ανάδειξη νέων μελών του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Μετά και από 
συνεννόηση και με τη Δ/νση του σχολείου ορίστηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα από 16:30 έως και 19:30, 

 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. 

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ΔΕΝ θα 
γίνει η εκλογο-απολογιστική συνέλευση πριν τη διενέργεια των εκλογών. Γι’ αυτό, σας παρακαλούμε να 
ενημερωθείτε για τα πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ για το σχολικό έτος 2020-2021 και να διαβάσετε το 
νέο καταστατικό του συλλόγου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2020: 

• στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (sullogosgonewn16dimher.weebly.com) και  

• στη σελίδα μας στο facebook (https://www.facebook.com/16o.dhmotiko.hrakleiou). 

Η συμμετοχή όλων μας στις εκλογές είναι απαραίτητη.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών που θα ψηφίσουν δεν είναι τουλάχιστον 55 (γονείς και 
κηδεμόνες οικονομικά τακτοποιημένοι), οι εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό, θα πρέπει να 
επαναληφθούν μία εβδομάδα αργότερα (Τετάρτη 13/10, την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος), για το λόγο 
αυτό η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. 

Η επιλογή της ημερομηνίας καθώς και της ώρας διεξαγωγής των εκλογών έγινε με στόχο την μεγαλύτερη 
το δυνατό προσέλευση των γονέων- κηδεμόνων σε αυτές ώστε με την ψήφο τους να στηρίξουν την 
εκπροσώπηση του Συλλόγου μας. 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει 
να γίνει το αργότερο μέχρι και τη Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, στις 21:00. 

Οι υποψηφιότητες μπορούν να αποστέλλονται στην εφορευτική επιτροπή με e-mail στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις kikivasmar@gmail.com (Κική Βασιλειάδη), loupa@hotmail.gr (Ειρήνη Λουπατσάρη) και 
anna_zervou@yahoo.gr (Άννα Ζερβού). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων ΟΛΟΥΣ τους γονείς και τους κηδεμόνες για την υποβολή της ψήφου τους, 
καθώς, επίσης, και τους γονείς που θα υποβάλλουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτές τις εκλογές. 

Σημειώνουμε ότι τη μέρα των εκλογών θα έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε και μπορείτε, να πληρώσετε τη 
συνδρομή σας στο Σύλλογο, που για φέτος (όπως και πέρυσι) είναι στα 10€ ανά οικογένεια. 

 

Με εκτίμηση, 

Το ΔΣ για το 2020-2021 

Το Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 16ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (2018-2020) 
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