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15 Οκτωβρίου 2019,  
 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
Μια νέα σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Με την ευκαιρία αυτή επικοινωνούμε μαζί σας για να 
ευχηθούμε σε όλους, υγεία και δύναμη καθώς επίσης και μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα στις 10 Οκτωβρίου 2019, 
θα ήθελε να σας διαβεβαιώσει ότι θα είναι καθ΄όλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς μας στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόταση, ιδέα ή σκέψη που θα βοηθήσει. 
 
Το τρίπτυχο Εκπαιδευτικοί – Μαθητές - Οικογένειες είναι καθοριστικό για να μπορέσουμε να 
επιτελέσουμε το εθελοντικό μας έργο.  Σε αυτή την συλλογική προσπάθεια είμαστε όλοι απαραίτητοι 
και χρήσιμοι, και γι αυτό ζητούμε τη συμπαράστασή σας. Σας προτρέπουμε να μας αποστέλλετε τα 
σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις σας, για να μπορούμε να είμαστε πάντα επίκαιροι στα 
θέματα που σας απασχολούν αλλά και να παρακολουθείτε τις προσεκτικά επιλεγμένες δράσεις του 
Συνδέσμου, που στόχο έχουν την επιμόρφωση και την ενημέρωση. 
 
Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και υπευθυνότητα για την 
ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής ζωής όπου χρειάζεται, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τη 
διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και εμάς τους γονείς. 
 
Σημαντική για την επίτευξη των στόχων, είναι η επικοινωνία μαζί σας, μια επικοινωνία παραγωγική με 
βάση το διάλογο και την καλή συνεργασία. Οποιοσδήποτε θέλει να συνδράμει στο έργο μας, μπορεί να 
συμπληρώσει το επισυνημμένο έντυπο και να το επιστρέψει στη γραμματεία του σχολείου. 
 
Σας θέλουμε πλάι μας σε αυτή μας την προσπάθεια και θα χαιρόμαστε μαζί με τα παιδιά μας τ’ 
αποτελέσματα, δίνοντας τους ένα καλό παράδειγμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε 
καλύτερα. 
 
Τέλος, επισυνάπτεται λίστα με τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Γονέων καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας. 
 
 
Φιλικά, 
 
 
Φρίξος Ζεμπύλας     Χάρις – Ίλια Ευσταθίου  
Πρόεδρος      Γραμματέας 
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

1 Ζεμπύλας Φρίξος Πρόεδρος 96210029 

2 Χαραλάμπους Έλενα Αντιπρόεδρος 99671761 

3 Ευσταθίου Χάρις-Ίλια Γραμματέας 99402107 

4 Παλάοντα Περσούλα Βοηθός Γραμματέας 96675235 

5 Αδάμου - Κουτσιοφή Ιωάννα Ταμίας 99453532 

6 Αδάμου Παναγιώτης Βοηθός Ταμίας   

7 Αγγελίδου -Παναγίδου Χρυσάνθη     

8 Αδάμου Έλενα     

9 Βάσου Σίλεια     

10 Γιαλλούρη - Πούμου Νατάσα     

11 Δεσπότης Αιμίλιος     

12 Κίτσιου Αναστασία     

13 Κουλουμπρή Βαρβάρα     

14 Κουμίδης Δημήτρης     

15 Λεοντίου Κωνσταντίνος     

16 Μαλούρη Ροδούλα     

17 Μεταξάς Χαράλαμπος     

18 Μιχαήλ Χρυσάνθη     

19 Νεάρχου - Μεσομέρη Κάλια     

20 Νισιώτης Ήλιας     

21 Νικολαίδου Νικολέττα     

22 Παϊσίου - Φραγκουλίδου Έλενα     

23 Πατσάλης Παντελής     

24 Πέτρου Πέτρος     

25 Πογιατζή Μαρίνα     

26 Πουρουτίδου Παναγιώτα     

27 Ρώσσου 'Ελενα     

28 Σαμουήλ Γιάννα     

29 Σπυριδάκη 'Αντρη     

30 Σταυρινού Ελενα     

Αρωγά Μέλη 

1 Γεωργίου Μυριάνθη     

2 Κρητιώτου Μαριλένα     

3 Λιζίδης Ανδρέας     

4 Φιλίππου - Ιωαννίδου Αγάθη     
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
 
Όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε στο έργο του Συνδέσμου Γονέων, στείλτε μας τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το πιο κάτω έντυπο στο ΣΓ μέσω της 
γραμματείας του σχολείου. 
 

Όνομα εθελοντή/ών: …………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Όνομα παιδιού: ………………………………………………………………..…………………… Τάξη: …………………………………. 

Επάγγελμα: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Τομείς στους οποίους μπορείτε να προσφέρετε: ……………………………………………………………………….…...…. 

…………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………... 

 

 

• Αποδέχομαι τη διατήρηση των προσωπικών μου στοιχείων στο αρχείο του Συνδέσμου 

Γονέων, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019 – 2020.  Μετά όλα τα στοιχεία θα 

διαγραφούν.   

• Αποδέχομαι επικοινωνία μέσω:   

o Τηλεφώνου   

o Αποστολή μηνύματος SMS   

o Αποστολή Email   

 

Όνομα εθελοντή : ………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή : ………………………………………………………………………………………………………….... 


	15 Οκτωβρίου 2019,

