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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 
 

22 Σεπτεμβρίου 2020 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 

 

Προσκαλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων του Α’ Δημοτικού Σχολείου 

Μακεδονίτισσας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020, στις 6:30 μ.μ., 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας. Στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι 

συνθήκες λόγω Υγειονομικών Πρωτοκόλλων θα ενημερωθείτε για την αλλαγή του χώρου. 

Σημειώνεται ότι όταν η Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε απαρτία (να παρευρίσκονται δηλαδή 

τα μισά συν ένα μέλη), αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών της. Ως εκ τούτου, η έναρξη των 

εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 μ.μ. ακριβώς.  

 

Ημερήσια Διάταξη 

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

2. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του λήξαντος 

έτους από τον Πρόεδρο. 

3. Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από την Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4. Συζήτηση και έγκριση πάνω στη Λογοδοσία και στην ελεγμένη ταμειακή κατάσταση. 

5. Συζήτηση θεμάτων τα οποία εγγράφονται από μέλη τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την 

Γενική Συνέλευση. 

6. Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

7. Εκλογή ελεγκτών που δεν είναι Μέλη του Δ.Σ. για έλεγχο των λογαριασμών του 

Συνδέσμου Γονέων και ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης για την Οικονομική Κατάσταση του. 

8. Εκλογή τριμελές Προεδρείου για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατάρτιση 

του σε σώμα. 

 

 

 

Σημειώσεις 
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1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την 

ετήσια συνδρομή τους προς το Σύνδεσμο Γονέων.  

2. Τελευταία μέρα υποβολής υποψηφιότητας είναι η Παρασκευή, 2/10/2020, 

συμπληρώνοντας τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ και αποστέλλοντας την στο ηλ. ταχυδρομείο του 

Συνδέσμου Γονέων (sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy), ή παραδίδοντας την στα 

μέλη του Συνδέσμου Γονέων, στις 24/9/2020 και 25/9/2020, στις 7:30-8:30π.μ. και 4:00-

6:00μ.μ. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέλη δεν συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση 

στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η αίτηση υποψηφιότητας είναι άκυρη και στερούνται 

του δικαιώματος να διεκδικήσουν θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα μέλη μπορούν επίσης να υποβάλουν γραπτώς θέματα 

προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, στη Γραμματέα του Συνδέσμου Γονέων, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy).  

4. Το καταστατικό του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου μας βρίσκεται αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του σχολείου μας (http://dim-makedonitissa1-lef.schools.ac.cy) 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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