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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ  

 
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Συνδέσµου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων 
(ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α) σας καλεί  
 

στις 14 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 13:00 
 

σε χώρο που θα µας παραχωρήσει το ΙΓΕ στα γραφεία του εντός του Κτήµατος 

Συγγρού (Πύργος), σε Γενική Συνέλευση µε τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση Νέων Μελών 

2. Απολογισµός πεπραγµένων και λογοδοσία της απερχόµενης ∆ιοικούσης Επιτροπής 

3. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

4. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής  

 

Σε περίπτωση µη υπάρξεως απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί και θα ολοκληρωθεί 
την 21η Νοεµβρίου 2015 την ίδια ηµέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο ανεξαρτήτως 
αριθµού παρόντων.  
 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εύχεται ο ενθουσιασµός που εκδηλώθηκε για την ίδρυση του 
Συνδέσµου και εκφράστηκε µε την µεγάλη συµµετοχή στην ιδρυτική συνάντησή µας να 
συνεχιστεί µε την παρουσία όλων µας στην πρώτη Γενική Συνέλευση στις 14 
Νοεµβρίου 2015, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας. Αρκετοί 
Απόφοιτοι θα έρθουν από την επαρχία ειδικά για αυτήν την πρώτη Γενική Συνέλευση 
και για πολλούς από αυτούς θα είναι αδύνατη δεύτερη µετακίνηση σε περίπτωση µη 
απαρτίας στις 14 Νοεµβρίου 2015. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
1. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 

Ελεγκτική Επιτροπή λήγει 10 ηµέρες πριν από την πρώτη Γενική Συνέλευση, 
δηλαδή την Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 23:59. 

2. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται υπογεγραµµένες στον αριθµό Fax του 
Γραµµατέα της ∆ιοικούσης Επιτροπής (210-2283411) και το σχετικό υπόδειγµα 
υποβολής υποψηφιότητας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συνδέσµου 
http://anavryta.net/Keimena/index.htm 

3. Υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή µπορούν 
να θέσουν µόνον Τακτικά Μέλη των οποίων η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί πριν την 
Γενική Συνέλευση της 14ης Νοεµβρίου, ούτως ώστε να εγκριθούν ως Νέα Μέλη 
κατά την διάρκειά της που θα προηγηθεί της διαδικασίας εκλογής. Για την 



 

ολοκλήρωση των εγγραφών κλιµάκιο της ∆ιοικούσης Επιτροπής θα βρίσκεται στο 
χώρο των αρχαιρεσιών µεταξύ 11:00 και 13:00 της 14ης Νοεµβρίου. 

4. Στα ψηφοδέλτια θα µπορεί να σηµειωθεί αριθµός σταυρών από ένας έως το πολύ 
όσα τα µέλη που θα εκλεγούν (ένας έως το πολύ τρεις σταυροί για τα µέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, ένας έως το πολύ εννέα σταυροί για τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου). Οι σταυροί θα σηµειώνονται µε µελάνι µπλε ή µαύρο αριστερά ή 
δεξιά από τα επιθυµητά ονόµατα. Αν δεν σηµειωθεί ούτε ένας σταυρός 
προτιµήσεως, το  ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί 'ΛΕΥΚΟ', ενώ περισσότεροι από τους 
επιτρεποµένους σταυρούς προτιµήσεως θα καταστήσουν το ψηφοδέλτιο 'ΑΚΥΡΟ'. 

 

 

 


