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Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών 2018 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες                                                                                1  Οκτωβρίου  2018 

Σας ενημερώνουμε ότι η θητεία του παρόντος συλλόγου τελείωσε. Σας καλούμε όλους στη 

Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 την ίδια ώρα. Ο 

σκοπός της Γενικής Συνέλευσης είναι να γίνει  ένας απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Καταστατικού του συλλόγου, καθώς επίσης να οριστεί 

τριμελής εφορευτική επιτροπή για τις επερχόμενες εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν την 

Τετάρτη 10/10/2018 για την ανάδειξη του νέου σχήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Γονέων/Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου. Η διεξαγωγή των εκλογών θα ξεκινήσει 

με την έναρξη του σχολικού ωραρίου στις 08:15 και θα λήξει στις 14:00. Οι γονείς 

καλούνται να ψηφίσουν για τρία διαφορετικά όργανα: 

Για Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 

Για Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει και εγκρίνει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. 

Για Εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων/Κηδεμόνων Γαλατσίου, όργανο που απαρτίζεται 

από εκπροσώπους όλων των σχολείων και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της Παιδείας. Οι γονείς που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω όργανα θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους στα μέλη 

του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης,  μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας ή στo   e-mail: triantafdesp@gmail.com 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΙΦΝΑΙΟΥ – ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                694 950 3012 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ – ΤΣΙΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)                                     697 225 0189   

Σας υπενθυμίζουμε ότι βασικός σκοπός του συλλόγου μας είναι η στήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου, η διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, η δημιουργία ενός 

ευχάριστου και αρμονικού σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας και η αντιμετώπιση 

και συνδρομή στις μικροανάγκες που παρουσιάζονται στο σχολείο τους. 

Για την επίτευξη των παραπάνω είναι σημαντική η στήριξη όλων των γονέων/κηδεμόνων 

του σχολείου μας, μέσω της Ετήσιας Συνδρομής που είναι το μόνο έσοδο του συλλόγου, η 

οποία παραμένει στο ποσό των 5 ευρώ ανά οικογένεια (άσχετα με πόσα παιδιά έχει). 

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τη συνδρομή τους να καταβάλουν το 

εν λόγω ποσό στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. που θα βρίσκονται στο σχολείο γι’ αυτό το 

σκοπό την ημέρα των εκλογών. 

Παράλληλα επιθυμούμε να σας επισημάνουμε ότι ο σύλλογος δεν απαρτίζεται μόνο από τα 

μέλη του Δ.Σ., αλλά από το σύνολο των γονέων μελών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά 

σημαντική η συνδρομή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στη διοργάνωση και στην 

υλοποίηση των δράσεων και των εκδηλώσεων του Συλλόγου. 

Ως εκ τούτου ζητούμε από όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να βοηθήσουν. 
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Αναμένουμε λοιπόν την ανταπόκρισή σας σε αυτό το κάλεσμα. Η συμβολή σας είναι 

απαραίτητη για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου το συντομότερο 

δυνατόν και την ενεργοποίησή του. 

Σας Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. 

 

 

Με τιμή, 

 

Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου 

 

 

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

              

 

            ΣΙΦΝΑΙΟΥ – ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ              ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ – ΤΣΙΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 

  

 

 

 

 

 


