
   
Ενημέρωση για τη συγκρότηση του ΔΣ του Συλλόγου σε σώμα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
με το παρόν κείμενο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συγκρότηση σε σώμα του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και για τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που αναδείχθηκε από τις εκλογές στις

10 και 11 Δεκέμβρη 2021, πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση το Σάββατο 18
Δεκέμβρη και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
   
Πρόεδρος: ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος: ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ

Γενικός Γραμματέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΤΑΧΗΡ

Ειδικός Γραμματέας: ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ταμίας: ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βοηθός Ταμίας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ

Μέλος ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
   

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που συμμετείχαν στις εκλογές για την
επαναλειτουργία του Συλλόγου μας, καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την
καθοριστική συμβολή τους στη διεξαγωγή τους.

Ο  Σύλλογος  είμαστε  όλοι  οι  γονείς  και  κηδεμόνες  του  σχολείου,  για  αυτό  και  σας
καλούμε όλους να συμμετέχετε στη δράση του, με ιδέες και προτάσεις, με επισημάνσεις για
ζητήματα που εντοπίζετε, με κάθε τρόπο που μπορεί ο καθένας να συμβάλλει ενεργά!

Όσοι περισσότεροι συμμετέχουμε, τόσο πιο πολύμορφες και δημιουργικές μπορούν να
είναι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχουν
οι διεκδικήσεις του, με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών μας!

Με αυτό το σκεπτικό, το ΔΣ προσανατολίζεται μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση μορφών,
όπως η δημιουργία βοηθητικών επιτροπών -  ομάδων γονέων, ώστε να διευκολυνθεί  η
ενεργοποίηση  των  μελών  του  Συλλόγου,  ανάλογα  και  με  τα  ενδιαφέροντα  και  τις
δυνατότητες καθενός.

Το  e-mail επικοινωνίας με τον Σύλλογο Γονέων, μέσα από το οποίο ενημερώνονται
αυτόματα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι το sgk6dimnionias@gmail.com

Ανακοινώσεις  και  νέα  του  Συλλόγου μπορείτε  να  βρείτε  στο  blog  μας
(http://sgk6dimnionias.blogspot.com/)  και  στην  επίσημη  σελίδα  μας  στο  fb
(https://www.facebook.com/Σύλλογος-Γονέων-και-Κηδεμόνων-6ου-Δημ-Σχολείου-Νέας-
Ιωνίας-Αττικής-1364328460294041). 

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Νέα Ιωνία, 18/12/2021 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
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