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Αρ. Αναφ.: Σ.Γ.102-2018 
 
02 Οκτωβρίου 2018 
 

Προς:  Όλους τους Γονείς / Κηδεμόνες 

 

Αγαπητοί γονείς/Κηδεμόνες, 

 

Θέμα: Σύσταση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων 
Α΄ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών για το έτος 2018-2019 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων του Α΄ Δημοτικού Σχολείου 
Λατσιών, που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2018, συστάθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως: 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ 

ΑNΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΙΑΛΛΗ 

ΒΟΗΘΟΣ Γ. ΓΡΑΜ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΛΙΑΝΤΗ 

ΤΑΜΙΑΣ ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥ 

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΥΡΙΑ ΖΑΜΑΝΗ 

 
ΜΕΛΗ 

Αλεξία Πέτρου, Αναστασία Ζένιου, Ανδρέας Ανδρέου, Αντιγόνη Φύσα, Γεωργία Μιχαήλ, Γιώργος Παναγιώτου, 
Ελένη Προδρόμου, Ιωάννα Καρατζόγλου, Καλλίνικος Καλλινίκου, Κούλα Μιχαηλούδη Ασιούφη, Κωνσταντίνος 
Σαββίδης, Λυδία Ψαρά, Μαρία Αρτεμίου, Μαρία Βορκά, Μαρία Καραολή, Μαρία Ξυνιστέρη, Μάριος Αθανασίου, 
Μάριος Αντωνίου, Μάριος Σωτηρίου, Μυράντα Χρίστου, Μύρω Μιχαήλ Παπακώστα, Νικόλας Γαβριήλ, 
Οδυσσέας Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Ζενιέρης, Σοφία Μιχαήλ, Σοφία Παπαδοπούλου, Τάσος Αναστασίου, 
Φλώρης Φλωρίδης, Χαρά Χαραλάμπους, Χρύσα Κυριαζίδου, Χριστίνα Σταυρινίδη, Χρυστάλλα Αντωνίου, 
Χρυστάλλα Στυλιανού.  

  

Ο Συνδέσμος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένα οργανωμένο Σώμα που λειτουργεί στο σχολείο για το καλό 
συμφέρον των παιδιών μας. Μέλη του είμαστε όλοι οι γονείς/κηδεμόνες όλων των παιδιών που φοιτούν, με 
εκπροσώπηση από το Δοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς. To φετινό 
Συμβούλιο απαρτίζεται από γονείς/κηδεμόνες παιδιών, που προέρχονται από διαφορετικές ηλικιακές τάξεις του 
σχολείου μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, μέσω του Συνδέσμου έχετε εκπροσώπηση και ενημέρωση για τα 
σχολικά ζητήματα που σας αφορούν. Όλοι όσοι απαρτίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο εργαζόμαστε σε 
εθελοντική βάση, με μέλημα την προσφορά στα παιδιά και στο σχολείο μας. Κάνουμε τακτικές μηνιαίες 
συναντήσεις, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, προγραμματίζουμε δράσεις, στηρίζουμε ενέργειες, καλύπτουμε 
ανάγκες και είμαστε πρώτη γραμμή σε κάθε δράση που απαιτείται η εμπλοκή μας. Ο Σύνδεσμος δεν είναι 
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κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά μια οργανωμένη μονάδα που δημιουργεί για να προσφέρει στο σχολείο. Τα 
έσοδα που δημιουργούνται από εκδηλώσεις, είναι οι πόροι τους οποίους χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε 
υποστήριξη στο σχολείο μας. Γι' αυτό θα θέλαμε τη στήριξή σας στις εκδηλώσεις που θα διοργανώσουμε και στις 
ενέργειες που θα κληθούμε να διαχειριστούμε. Στηρίζοντας το έργο που θα επιτελέσουμε, θα μπορέσουμε  να 
αντεπεξέλθουμε στους στόχους που έχουμε θέσει.  

 

Βασικοί Στόχοι του Συνδέσμου μας είναι: 

 Η βελτιστοποίηση των συνθηκών μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου 
των μαθητών του σχολείου μας. 

 Η παροχή βοήθειας και η άμεση αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 Η οργάνωση εκδηλώσεων για τους γονείς/κηδεμόνες και τα παιδία, σε συνεργασία πάντοτε με τη Διεύθυνση 
και το Διδακτικό Προσωπικό. 

 Η διατήρηση, αναβάθμιση και ενδυνάμωση της γέφυρας επικοινωνίας του Συνδέσμου Γονέων, του 
σχολείου, των γονιών, της μαθητικής κοινότητας  και άλλων φορέων. 

 

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμείτε να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν το σχολείο και τα παιδιά σας 
παρακαλούμε όπως δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέχρι την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, 
συμπληρώνοντας το πιο κάτω μέρος της παρούσας επιστολής. Όσοι γονείς/κηδεμόνες τα έχετε ήδη δηλώσει 
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν απαιτείται να τα δηλώσετε εκ νέου.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε θέματα ή/και εισηγήσεις, 
παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλ. 96633562 ή στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο sg.a.latsion@gmail.com. 

 

Προσδοκούμε σε μία αγαστή συνεργασία με σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον του σχολείου και των παιδιών 
μας. 

 

Με εκτίμηση, 

                                                                                 

Κωνσταντίνος Πετούσης       Δέσποινα Τζιαλλή 

Πρόεδρος               Γραμματέας 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:…………………………………………………………………………………………………………………..... 

Διεύθυνση: ......………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Όνομα παιδιού/ών και τάξη: ……………………………………………………………………….......……....………………………….………….. 

Τηλ. (σταθερό): ……………..…. Τηλ. (κινητό): .………...........  Ηλ. Ταχυδρομείο:…………………………………………….…………… 
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