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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το  Σάββατο 2 Ιουλίου  2022  πραγματοποιήθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο 

στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ).Στις εκλογές 

συμμετείχαν 6 Ομοσπονδίες (Περιφέρειας Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής 

Ελλάδας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου)  με 77 αντιπροσώπους.   Ψήφισαν 72 

αντιπρόσωποι και έλαβαν: 

1. Δημοκρατική Ενότητα Γονέων 51 ψήφους και 10 έδρες (70,8%) 

2. Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Γονέων 13 ψήφους και 3 έδρες (18%) 

3. Αγωνιστική Παρέμβαση Γονέων 8 ψήφους και 2 έδρες (11,2%) 

Στο Συνέδριο παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι από την ΟΛΜΕ και τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Στο Συνέδριο είχαν 

καλεστεί και συμμετείχαν ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου εκπρόσωποι από Ενώσεις 

Γονέων όλης της χώρας, όπου ακόμα δεν έχει συσταθεί Ομοσπονδία Γονέων, μεταφέροντας την 

πείρα της δράσης τους και αναδείχνονταν το προβλήματα της εκπαίδευσης από τις περιοχές 

τους. Τοποθετήθηκαν ως παρατηρητές εκπρόσωποι από το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας  

και από το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Ικαρίας. 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές τοποθετήσεις (ομιλίες) όπου το περιεχόμενό τους επικεντρώθηκε 

και ανέδειξε τα σοβαρά διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γονείς και μαθητές στην 

Εκπαίδευση γενικότερα.  Οι αντιπρόσωποι ομόφωνα υπερψήφισαν την εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου κινήθηκαν στην κατεύθυνση της αγωνιστικής και συλλογικής 

διεκδίκησης των σύγχρονων μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας.  Επιβεβαίωσαν την 

ανάγκη να μην συμβιβαστούμε και να μην παραιτηθούμε από τον αγώνα για μια ζωή με 

δικαιώματα και την ένταση των διεκδικήσεων μας για να έχουν όλα τα παιδιά αποκλειστικά 

Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. 

Η διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης 

της δράσης μας στην κατεύθυνση αντίθεσης στην αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

βάζοντας στο επίκεντρο τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία καθορίζουν συνολικά το 

μέλλον των παιδιών μας αλλά και τη διεκδίκηση των  σύγχρονων μορφωτικών 

αναγκών τους. 

 



Το νέο Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ όπως αυτό προέκυψε από  την 1η Συνεδρίαση  του στις 2/06/2022 

είναι το ακόλουθο : 

Πρόεδρος  : Κατηφές Παναγιώτης   τηλ. 6977072774 email: pkatifes@gmail.com 

Α΄Αντιπρόεδρος: ΚοκονάςΘανάσης τηλ.6932382404 email :  kokonas1973@gmail.com 

Β΄ Αντιπρόεδρος:Τασούλας Μιχάλης τηλ. 6977717200 email:tasoulasm@yahoo.gr 

Γ Αντιπρόεδρος  : Γιαννάκη Μαρία   τηλ  6972393624  email  m.giannakim@gmail.com 

Γεν.Γραμματέας : ΠαπαγεωργίουΣτέλιοςτηλ6977602289email stypapageorgiou@gmail.com 

Ειδ. Γραμματέας   :    Πλατανιά Βαγγελιώ    τηλ  6977605300  email  vageliop@gmail.com 

Ταμίας :    Τασιούλας Βασίλης  τηλ  6907447962  email  

Vasilis_tasioulas@gmail.com               

Αναπλ. Ταμίας :    Λάιος  Παναγιώτης   τηλ  6948058375   email  laion@sch.gr 

Εκπρόσωπος Τύπου :  Βαλαβάνη Στέλλα τηλ. 6973433285 email : stellaval77@yahoo.gr 

Υπεύθυνος ΑΜΕΑ :   Βλισίδου  Εύα τηλ 6973311876   email  eblisidou@yahoo.gr 

Μέλη :  Κυγιάκη  Ελένη  τηλ  6947662943    email  kiyiaki@yahoo.gr 

  Μπούσουλας Στέλιος   τηλ 6932383033  email  stelios.pearljam@gmail.com 

  Σκαρλάτου Ρένα τηλ  6977286843 email  skarlatou.rena@gmail.com 

  Καρφάκη Ασπασία   τηλ 6955116156   email  aspasiakarfaki@gmail.com 

  Κουτσούκης  Παναγιώτης  τηλ  6978778045  email pankoutsouk17@gmail.com 

Ελεκτική  Επιτροπή :  1. Πάκος  Δημήτρης  τηλ 6977701059   email  

dpthegreat@gmail.com 

    2 . Κιτάνη Μαρίζα τηλ 6973310265   email  

mariza.kitani@gmail.com 

    3.Τριλυράκης Σταύρος  τηλ 6971894752  email trillirakis@yahoo.gr 
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