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Πρόσκληση  Εκλογική Γενική Συνέλευση 

 
 Αγαπητοί συνάδελφοι των ∆.Σ. Γονέων και κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης. 

Το ∆.Σ. της Ο.Ε.Σ.Γ. κ. Κ.Β.Β καλεί όλους τους συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων Β.Β. 

στην  Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει 
 

   την Κυριακή, 19.06.2016 και ώρα 10:30 το πρωί  στο Restaurant Theater Friedenau 

-  Rotenberg Str. 127  70190 Stuttgart-Ost. Tel. 0711/2626924 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Αναγνώριση αντιπροσώπων, οικονοµική τακτοποίηση µελών, επιβεβαίωση απαρτίας. 

2. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 

3. Απολογισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ταµείου. 

4. Συζήτηση τοποθετήσεις επί του απολογισµού 

5. Εκλογική διαδικασία 
 

 

Παρακαλούµε τα  ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συλλόγων να φροντίσουν για την 

αποστολή αντιπροσώπων . 

 

Το Συνηµµένο έγγραφο πρέπει να συµπληρωθεί, να σφραγιστεί 

απαραιτήτως και να υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. 

 

Η συµµετοχή όλων των σχολικών συλλόγων στη Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία, ώστε να 

συµβάλλετε  µε τις προτάσεις σας στην καλλίτερη αναβάθµιση της Παιδεία στο κρατίδιο µας   

 

Για την Oµοσπονδία  Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης - Βυρτεµβέργης α.Σ. 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                Ο Γραµµατέας  

 

 

 

 

 

 

Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος   

 

 

  

 

 

              



 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Με την παρακάτω υπογεγραµµένη και σφραγισµένη δήλωση  και την ετήσια συνδροµή, 

Ο σύλλογος µας εγγράφεται µέλος στην οµοσπονδία και αποδέχεται το καταστατικό της . 

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων   ……………………………………………………….. 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση του Συλλόγου                                  Ηµεροµηνία  εγγραφής   ………………… 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

Τηλ.  ………………………………………………,   Φαξ …………………………………… 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………………………………………………. 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  

που θα γίνει στις 19.06.2016 

 

Προς το ∆.Σ της Οµοσπονδίας  

 

Με την παρούσα δήλωση συµµετοχής ,το ∆.Σ του συλλόγου µας σας γνωστοποιεί ότι : 

 

       1.   την εκπαιδευτική µονάδα , την οποία αντιπροσωπεύει ο σύλλογος µας επισκέπτεται      

       ο ακόλουθος αριθµός µαθητών ………. 

 

        2.   στην Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας ο σύλλογος µας  θα εκπροσωπηθεί από  

        τους  παρακάτω εκλεγµένους αντιπροσώπους : 

       (Τα ονόµατα τον αντιπροσώπων συµπληρώνοντα µόνο για την δήλωση συµµετοχής  στην  

        Γενική Συνέλευση.) 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Πρόεδρος    ……………………………           Γραµµατέας    ……………………………… 

 

Τηλ.             ……………………………            Τηλ.               ………………………………… 

 

 

Σφραγίδα Συλλόγου 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 



 

Σας παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τα αποσπάσµατα του 

 

Καταστατικού που αφορούν την συµµετοχή σας στην Γενική Συνέλευση 

 

 

                                           Από το καταστατικό         
 

 

 

Κάθε µέλος της Οµοσπονδίας έχει δικαίωµα να παίρνει µέρος στην Γενική 

Συνέλευση, να εκφράζει γραπτά η προφορικά τις απόψεις του, να εισακούετε στο δ.Σ. και 

τέλος να εκλέγει και να εκλέγεται, εάν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 

 

Κάθε µέλος οφείλει να συµµετέχει σ όλες τις εκδηλώσεις, να εργάζεται για τους  

σκοπούς της Οµοσπονδίας και να δικαιολογεί στην  Γραµµατεία τους λόγους απουσίας του 

από την Γενική Συνέλευση. 

 

 

§ 11 Εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

 

1. Κάθε δύο χρόνια εκλέγεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της 

Οµοσπονδίας.  

     

2. ∆ικαίωµα για εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας  έχουν τα µέλη 

Σύλλογοι δια µέσου των απεσταλµένων εκπροσώπων τους εφόσον είναι διαπιστευµένοι από 

τον Θεσµό τους. Ο αριθµός των αντιπροσώπων των συλλόγων εξαρτάται από τον αριθµό των 

µαθητών των συλλόγων και καθορίζονται ως εξής: 

  

 Σύλλογοι µε µαθητές έως εκατό 100    3 µέλη  100 €   

Σύλλογοι µε µαθητές από εκατονένα 101 και άνω   4 µέλη  150 € 

 

3. Οι εκλογές διεξάγονται εντός δύο εβδοµάδων µετά από συνεδρίαση της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

Ο χρόνος και ο τόπος των εκλογών γνωστοποιούνται στα µέλη µαζί µε την πρόσκληση για τη 

Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

4. Κατά τη γενική συνέλευση εκλέγεται τριµελής εφορευτική επιτροπή, καθήκον της οποίας 

είναι η προετοιµασία και διεξαγωγή των εκλογών. 

 

5. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να προτείνει υποψηφίους για: 

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας  (∆.Σ.) 

- την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

 

 

 

 

 

 



Τα ονόµατα των υποψηφίων πρέπει να κοινοποιούνται  στο Προεδρείο κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να καταγράφονται απ' αυτό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Οµοσπονδίας  διαβιβάζει τη λίστα των υποψηφίων στην εφορευτική επιτροπή, έργο της 

οποίας είναι η εξέταση των υποψηφίων που προτάθηκαν ή υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη 

συµβατότητα µε το καταστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 

δεν γίνονται δεκτές άλλες προτάσεις ή αυτοπροτάσεις για υποψηφιότητα. 

 

6.  Η ψηφοφορία είναι µυστική. 

 

7.  Κάθε µέλος µε δικαίωµα ψήφου έχει κατ' ανώτατο όριο 7 σταυρούς προτίµησης στη 

διάθεσή το, έναν για κάθε υποψήφιο, όσους δίνει το σύνολο της Ελεγκτικής Επιτροπής εφόσον 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας είναι επταµελές. 

      

8.  Ένσταση για την εκλογική διαδικασία/αποτέλεσµα,  µπορεί να υποβληθεί εγγράφως εντός 

επτά (7) ηµερών από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσµάτων. Η ένσταση  πρέπει να 

αιτιολογείται. 

 

 

§ 5 Απόκτηση  και απώλεια της ιδιότητας του µέλους 

 

1. Απόκτηση της ιδιότητας του µέλους 

 

Για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους Συλλόγου, απαιτείται γραπτή αίτηση προς 

το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. Σχετικά µε το αίτηµα αποφασίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Η σιωπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα 

άνω των επτά ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης του αιτήµατος,  θεωρείται  ως αποδοχή της 

υποβαλλόµενης αίτησης. 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την ένταξη ως µέλους, ο ενδιαφερόµενος 

σύλλογος µπορεί να προσφύγει στην επόµενη συνέλευση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. Η  

Συνέλευση αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση και δίνει την τελική απόφαση ή παραπέµπει την 

αίτηση προς την Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας. Με την ένταξη του Συλλόγου, το µέλος 

Σύλλογος αποδέχεται το καταστατικό της Οµοσπονδίας, και ιδίως τους στόχους της.  

Το µέλος λαµβάνει  αντίγραφο του καταστατικού. 

 

2. Απώλεια της ιδιότητας του µέλους 

Η Ιδιότητα του µέλους λήγει: 

            - Με την παραίτησή του, η οποία θα απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  

               Οµοσπονδίας. 

            - Με την διαγραφή του. 

            - Με τη διάλυση του Συλλόγου του. 

 

3. ∆ιαγραφή 

  Ένα µέλος µπορεί να διαγραφεί από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας: 

- Όταν το µέλος ζητήσει την διαγραφή του. 

- Όταν το µέλος δεν τακτοποιεί τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τον θεσµό  

  άνευ λόγου. 

  

 

 

 



- Όταν το µέλος ενεργεί επανειληµµένα ενάντια στα συµφέροντα της Οµοσπονδία.  

- διαγράφεται επίσης λόγω  συνειδητών ή ασυνείδητων πράξεών του ή ζηµιογόνου      

   συµπεριφοράς του προς την Οµοσπονδία. 

 

Για την διαγραφή αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Με βάση την απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαγραφή µέλους, ο σχετιζόµενος Σύλλογος µπορεί να 

προσφύγει κατά της απόφασης στην επόµενη γενική συνέλευση της Οµοσπονδίας. Η απόφαση 

της Γενικής Συνελεύσεως είναι οριστική. 

 

4. Με την αποχώρηση από την Οµοσπονδία, παραγράφονται όλες οι αξιώσεις προς τον θεσµό.  

 

5. ∆ικαίωµα ψήφου  για την εκλογή  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν εκείνα τα µέλη 

Σύλλογοι που έχουν τακτοποιήσει οικονοµικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Οµοσπονδίας  

και έχουν αποδώσει τη συνδροµή για την τρέχουσα διοικητική περίοδο του Θεσµού. Μέλη που 

ανήκαν στην Οµοσπονδία πριν την αναθεώρηση του παρόντος καταστατικού, διατηρούν το 

δικαίωµα ψήφου για την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον το αργότερο κατά την ηµέρα 

της εκλογικής Συνέλευσης έχουν τακτοποιήσει οικονοµικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της 

Οµοσπονδίας και έχουν αποδώσει όλες τις προηγούµενες οφειλές, όπως και τη συνδροµή για 

την τρέχουσα διοικητική περίοδο του Θεσµού.  

 

 

 

Παρακαλούµε, για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, ανατρέξατε στην ιστοσελίδα της  

Οµοσπονδίας (www.omogoneon.de) όπου το καταστατικό του θεσµού είναι αναρτηµένο εξ 

ολοκλήρου.  

 

 

 

 


