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 Γλυφάδα 25 Οκτωβρίου 2021 
 
 

Ενηµέρωση για την Σύσταση του νέου ΔΣ συλλόγου γονέων & κηδεµόνων 
 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µετά τη σύγκληση συνεδρίασης αποφασίστηκε η συγκρότηση του 
Διοικητικού Συµβουλίου ως εξής: 
 
Πρόεδρος:  Ρωµανός Παρασκευας  (6945-300109) 
Αντιπρόεδρος:  Κάκαλη Αναστασία  (6973-197175) 
Γραµµατέας:  Δαφαράνα Χριστίνα   (6948-668262) 
Ταµίας:  Φατούρος Χαρίλαος     (6945-802071) 
Τακτικά  Μέλη: Αποστολάκη Αντωνία   (6947-047081) 

     Κάκαλη Βασιλική  (6972-562185) 
 Παπαδόπουλος Σπυρίδων (6977-508342) 
Αναπληρωµατικά Μέλη: Γκανάς Μιλτιάδης  
 
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. 
 
Με τις δράσεις µας επιθυµούµε να συνεισφέρουµε στην αναβάθµιση του σχολείου µας και στη βέλτιστη 
λειτουργία του, ώστε τα παιδιά µας να το αγαπούν και µέσα στο σχολικό τους περιβάλλον να διευρύνουν το 
πεδίο των γνώσεων τους, να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους αλλά και την οµαδικότητα, να είναι 
δηµιουργικά και χαρούµενα. Και χαρούµενα παιδιά σηµαίνει ικανά παιδιά.  
 
Για να επιτύχουµε όλα αυτά, 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! 
 
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: goneis11ou@yahoo.com  
 
Facebook: Σύλλογος  Γονέων  & Κηδεµόνων  11ου  Δηµοτικού  Σχολείου  Γλυφάδας  
         

 
 

Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνης σας, 
 
 

Με εκτίµηση, 
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 

 


