
Ενημέρωση για την Σύσταση του νέου ΔΣ συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 
 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τη σύγκληση συνεδρίασης που 
πραγματοποιήθηκε στις 19/09/2022 αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως εξής: 
 
Πρόεδρος:  Ρωμανός Παρασκευας  (6945-300109) 
Αντιπρόεδρος:  Κωστελίδου Καλλιόπη  (6982-243439) 
Γραμματέας:  Τομαή-Πουλικάκου Σταυρουλα (6937-078022) 
Ταμίας:  Γεωργιοπούλος Αντώνης  (6996-166946) 
Τακτικά  Μέλη: Αναστασοπουλου Χριστίνα  (6933-457225) 

     Νικηφόρος Χαράλαμπος  (6973-386669) 
 Βιγκλιάρης Ηλίας             (6946-333009) 
 
 
Το νέο ΔΣ έχει στόχο να εκφράσει τη δύναμη της συλλογικής δράσης, τον εθελοντισμό, 
την αλληλεγγύη, αλλά και τους προβληματισμούς του συλλόγου μας, καθώς και να 
συμβάλλει με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, συνεχίζοντας την 
υπάρχουσα αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου 
μας. 
 
Απαραίτητη είναι η συμμετοχή ΟΛΩΝ μας, προς όφελος των παιδιών μας. Όπως 
λειτουργούμε καθημερινά προς όφελος των παιδιών μας το ίδιο σημαντική είναι η 
παρουσία όλων μας και στον σύλλογο γονέων του σχολείου μας ώστε να ενδυναμώσουμε 
ακόμα περισσότερο τον σύλλογο με σκοπό και στόχο να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο 
που θα μπορεί μέσα από την συμμετοχή όλων ή των περισσότερων γονιών να κάνουμε 
ακόμα περισσότερο χαρούμενα τα παιδιά μας! 
 
Την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022 θα βρισκόμαστε στις συναντήσεις με τους γονείς ώστε 
να γνωριστούμε από κοντά. Την ίδια μέρα θα μπορείτε να καταβάλετε και την συνδρομή 
προς τον σύλλογο , αξίας 10€ ανά οικογένεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε 
να υλοποιούμε πράγματα που θα κάνουν τα παιδιά μας χαρούμενα καθώς και να 
αναβαθμίσουμε το σχολείο μας. 
 
Με χαρά περιμένουμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, να συζητήσουμε τους 
προβληματισμούς και τις απόψεις σας αλλά και να μας δώσετε την δυνατότητα να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας ώστε όλοι μαζί να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας για το καλό των παιδιών μας. 
 
Τρόποι επικοινωνίας: 
 

E-mail: syllogosgoneon3ogymnasio@gmail.com  
 

Facebook: Σύλλογος Γονέων  3ου Γυμνασίου  Γλυφάδας 
         

 
 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνης σας, 
 
 

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
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