
Εφαρµογή αποφάσεων Γ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 2ου ΠΠΓ Αθήνας 

Προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών, στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2015, 

για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τη δηµοσίευση και των αντίστοιχων Πρακτικών, στην 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση (6-3-2015) καταψηφίστηκε συντριπτικά η απόφαση 

της πλειοψηφίας του ∆.Σ. του Συλλόγου, την οποία υποστήριξε ο Πρόεδρος Πάνος Μωραΐτης, 

προτού παραιτηθεί δηµοσίως. Κατόπιν τούτου, και µε δεδοµένη την πλήρη δυσαρµονία 

µεταξύ της απόφασης της πλειοψηφίας του απερχόµενου πλέον ∆.Σ. και της βούλησης των 

παρόντων µελών στη Γ.Σ. -η οποία, σύµφωνα µε το Καταστατικό, είναι το ανώτατο και 

κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου- υιοθετήθηκαν, µε εξίσου συντριπτική πλειοψηφία, τα 

παρακάτω: 

1) Ορίστηκε τετραµελής επιτροπή (Παναγιώτης Γεωργίτσης, Ανδρέας Γιαννακούλης, 

Αργυρώ Ζέρβα, Ζωή Κόλλια), η οποία αφενός εξουσιοδοτήθηκε να διαµορφώσει το τελικό 

ψήφισµα της Γ.Σ. σχετικά µε τη διατήρηση του επιτυχηµένου θεσµού των Πρότυπων 

Πειραµατικών Σχολείων στη σηµερινή τους µορφή, κι αφετέρου να εκπροσωπήσει τον 

Σύλλογο σε επαφές µε το Υπουργείο Παιδείας, µε τους Συλλόγους Γονέων άλλων ΠΠΣ ή 

και µε τρίτους (οι µέχρι στιγµής ενέργειες της επιτροπής είναι αναρτηµένες στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και στο ιστολόγιο του Συλλόγου). 

2) Αποφασίστηκε η διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών, το συντοµότερο δυνατόν, για την 

ανάδειξη νέου ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου. 

Σε εφαρµογή αυτής της απόφασης, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ανδρέας Λαπούρτας, 

εκτελώντας χρέη Προέδρου, προσκάλεσε σε συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωµατικά 

µέλη του ∆.Σ. την Παρασκευή 27-3-2015 (απουσίασε µόνο το αναπληρωµατικό µέλος 

Βασίλης Γιασλακιώτης). Αναλύθηκαν από διαφορετικές σκοπιές οι αποφάσεις της Γ.Σ., 

διαπιστώθηκε πλήρης διάσταση απόψεων αλλά, τελικώς, υπήρξε συµφωνία για την 

προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών. 

Λαµβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη για την ανάδειξη ενός νέου, ευρύτατα 

αντιπροσωπευτικού και δυναµικού ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου ΠΠΓ, ο 

εκλεγµένος Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. συναποφασίσαµε τη διεξαγωγή 

εκλογών στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2015, µε κριτήριο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

συµµετοχή των γονέων-µελών στις αρχαιρεσίες. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διεξαγωγή της 

εκλογο-απολογιστικής Γ.Σ., τις υποψηφιότητες, την εκλογή της τριµελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής, καθώς και τις ώρες ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν συντόµως. 

Όπως απέδειξε η µαζική συµµετοχή 200 και πλέον γονέων στην Επαναληπτική Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, µε λογική, ψυχραιµία και βάσιµα επιχειρήµατα µπορούµε να 



αγωνιστούµε υπέρ της καλής λειτουργίας των ΠΠΣ προς όφελος όχι µόνον των µαθητών-

παιδιών µας, αλλά και του συνόλου των µαθητών του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος 

της χώρας. 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
 

 
Περικλής Βασιλόπουλος 

 
Ανδρέας Λαπούρτας 

 
 


