
 

 

  

 

 

 

Στις 3 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθησαν εκλογές στην τάξη μας -  Δ2΄ τάξη  

5ου Δ. Σχ. Σερρών. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών είχαν ως εξής: 

 

 Όνομα    Ψήφοι     Όνομα   Ψήφοι 

Θωμαή 8  Δανάη 2 

Παντελής 6  Γεωργιάννα 1 

Μαριτίνα 5  Κώστας 1 

Σοφία 4  Δημήτρης Π. 1 

Χριστίνα 3  Μαρίνα 0 

Γιώτα 2  Αναστασία 0 

Γιώργος 2  Καλομοίρα 0 

Δημήτρης Κ. 2    

 

Σύμφωνα με το δημοκρατικό νόμο της πλειοψηφίας αναδείχθηκαν ο 

πρόεδρος και αντιπρόεδρος, γραμματέας, αλλά και οι υπόλοιποι Υπουργοί 

και οι αναπληρωτές τους. 

Τα νέα στελέχη ανέλαβαν τα καθήκοντα τους από την επόμενη κιόλας 

μέρα, σύμφωνα με το καταστατικό των αρμοδιοτήτων τους που ακολουθεί 

(με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρονιάς): 

 



 

  Αρμοδιότητες: 

Πρόεδρος: 

Θωμαή 

Αντιπρόεδρος: 

Παντελής 

Ενδιαφέρον για το καλό όλης της τάξης, αναζήτηση 

λύσεων σε προβλήματα και αιτήματα τάξης, «θέματα» 

προς συζήτηση, συνεργασία με όλους τους «φορείς» 

Γραμματέας: 

Γιώργος 

Αν. Γραμματέας: 

Γιώτα 

Γραφική εργασία, τήρηση σημειώσεων όπου και όταν  

χρειάζεται, συνεργασία με όλους τους «φορείς» 

Υπουργεία: Σύμβολο Αρμοδιότητες 

Οικονομικών Ταμίας: Δημήτρης Κ  Είσπραξη μηνιαίου αντίτιμου, υπολογισμός 

εσόδων – εξόδων, τήρηση κατάστασης, 

φύλαξη και διαχείριση ταμείου, συνεργασία 

με όλους τους «φορείς» 

  Αναπλ: Κώστας 

Περιβάλλοντος Σοφία  Προώθηση ανακύκλωσης, προτάσεις και 

έλεγχος για προστασία περιβάλλοντος, 

προτάσεις και συγκέντρωση σχετικού 

υλικού για εφημερίδα, συνεργασία με όλους 

τους «φορείς» 

 Αναπλ:Αναστασία 

Υγείας Μαριτίνα  Καθημερινή λήψη απουσιών, έλεγχο για  

αερισμό αίθουσας, «καμπάνιες» υγιεινής 

διατροφής και καλής υγέιας, συνεργασία με 

όλους τους «φορείς» 

 Αναπλ:Γεωργιάννα 

Παιδείας Δανάη  Κατάσταση βιβλιοθήκης/δανεισμού βιβλίων, 

παροχή βοήθειας στη δημιουργία 

εκπαιδ/κού υλικού, συγκέντρωση σχετικών 

άρθρων για σχολική εφημερίδα, 

συνεργασία με όλους τους «φορείς» 

 Αναπλ:Καλομοίρα 

Πολιτισμού Γιώτα  Εύρεση πληροφοριών και ενημέρωση τάξης 

για πολιτιστικές επισκέψεις, οργάνωση 

εκδηλώσεων – εκθέσεων, συνεργασία με 

όλους τους «φορείς» 
    Αναπλ: Μαρίνα 

Εξωτερικών Χριστίνα  Υπεύθυνοι αλληλογραφίας με Ελλάδα και 

εξωτερικό, επικοινωνίας με παράγοντες 

εκτός τάξης, συνεργασία με όλους τους 

«φορείς» 
 Αναπλ: Δημήτρης Π/ 

 

Δεσμευόμαστε να κάνουμε σωστά το έργο μας και να μην ξεχνάμε ότι μόνο ενωμένοι θα 

προοδεύσουμε. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:  


