
 
 

 
Κάντζα, 28 Ιανουαρίου 2021  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

Ώρα έναρξης: 18:30 
 

Λόγω των τρεχουσών εξελίξεων, η παρούσα πρόσκληση δεν ισχύει ως πρόσκληση 
φυσικής προσέλευσης σε ορισμένο τόπο, αλλά ισχύει ως πρόσκληση ηλεκτρονικής 
συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Η ηλεκτρονική σύνδεση θα τεκμαίρεται 
ως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση Εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ κατά το έτος 2020. - Έγκριση του Ταμειακού 
Απολογισμού και του Ισολογισμού του έτους 2020 -Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από 
κάθε διαχειριστική ευθύνη. 

2. Παρουσίαση προγραμματισμένων δράσεων του Συλλόγου για τη σχολική χρονιά 2020-
2021.  

3. Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους γονείς.  
 
Επιθυμία και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαμόρφωση της τελικής 
ημερήσιας διάταξης και ειδικά των θεμάτων συζήτησης που αφορούν τους γονείς, να γίνει 
από τα μέλη του Συλλόγου. 
Για το λόγο αυτό σας καλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας με αποστολή στο email του 
Συλλόγου info@syllogisou.gr προτεινομένων θεμάτων/ερωτήσεων έως και την 5η 
Φεβρουαρίου 2021. 
Με βάση τις προτάσεις και ερωτήματα σας θα γίνει ομαδοποίηση σε θεματικές ενότητες 
και θα ακολουθήσει η έκδοση της τελικής ημερήσιας διάταξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνοδευτικό ενημερωτικό 
σημείωμα 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Η Γεν. Γραμματέας 

Ελένη Σαραντίτη - Πατσέα Σταματίνα - Γουναρίδη Κεφαλά 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Για την διαδικασία πραγματοποίησης 

της Γενικής Συνέλευσης της 25ης  Φεβρουαρίου 2021  μέσω της πλατφόρμας Ms

 

Teams

 
 
 Αγαπητοί γονείς

 
Τα ανωτέρω δεν αποτελούν την ιδεατή άσκηση του σωματειακού δικαιώματος. Με 

δεδομένο όμως τις συνθήκες που προέκυψαν και των γεγονότων ανωτέρας βίας λόγω της 

πανδημίας, η σύγκληση και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τον ανωτέρω τρόπο 

αποτελεί στην παρούσα τη βέλτιστη λύση. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από 

μεριάς του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των προβλεπόμενων από το 

Καταστατικό μας διαδικασιών, με αναλογική εφαρμογή διατάξεων του Καταστατικού, 

προσαρμοσμένων στις σημερινές συνθήκες, στις υγειονομικές επιταγές, και τις 

αντικειμενικές δυσκολίες και απαγορεύσεις συνάθροισης που υπάρχουν.
 

 
Με το παρόν σας ενημερώνουμε αναλυτικά για ζητήματα που άπτονται της 

διαδικασίας συμμετοχής σας στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση.
 

A. Δικαίωμα Συμμετοχής
 

Με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου μας δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική 

Συνέλευση έχουν όλοι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού οι 

οποίοι είναι ταμειακώς ενήμεροι με το Σύλλογο. «Ταμειακώς ενήμερο μέλος» είναι κάθε 

γονέας, ο οποίος θα
 
έχει καταβάλει τη συνδρομή της περιόδου 2020 –

 
2021, ποσού δέκα 

πέντε ευρώ (€ 15,00) ανά οικογένεια
 
(ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών στο Σχολείο) και η 

οποία, εάν δεν έχει ήδη καταβληθεί, μπορεί να καταβληθεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό 

του Συλλόγου στην Τράπεζα Eurobank
 
GR0302602380000280201157052. 

 
Λόγω της ιδιαιτερότητας της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης 

διαδικτυακά μέσω Ms
 

Teams, δεν υπάρχει πρακτικά δυνατότητα ελέγχου των 

συμμετεχόντων όσον αφορά την ταμειακή τους ενημερότητα. Παρακαλούμε και 

επικαλούμαστε την ατομική ευθύνη εκάστου γονέα που θέλει να συμμετάσχει να έχει 

εκπληρώσει την ταμειακή του υποχρέωση, καθώς άλλωστε η ετήσια συνδρομή είναι και ο 

βασικός πόρος εσόδων του Συλλόγου
    

Β. Διαμόρφωση Ημερήσιας Διάταξης
 

Προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική ημερήσια διάταξη όσον αφορά τα θέματα 

συζήτησης που απασχολούν τους γονείς,
 
σας καλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας με την 

αποστολή μέσω email
 
στο info@syllogisou.gr

 
προτεινόμενα θέματα συζήτησης, προτάσεις 

για δράσεις
 

ή/και ερωτήματα.
 

Παρακαλούμε για την αποστολή από μέρους σας των 

θεμάτων έως την 5η
 
Φεβρουαρίου

 
2021.
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Με βάση τα email σας θα γίνει επεξεργασία και ομαδοποίηση των θεμάτων. Στην 

περίπτωση τυχόν ερωτημάτων ή επικαλυπτόμενων θεμάτων που τίθενται από πολλούς 

γονείς ίσως υπάρξει δυνατότητα εισήγησης/απάντησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προ 

της έναρξης της σχετικής συζήτησης επί της κάθε θεματικής ενότητας. 

Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης στη Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου ατομικά ζητήματα ή μεμονωμένα ερωτήματα που δεν άπτονται γενικότερου 

ενδιαφέροντος. 

Ταυτόχρονα, εξυπακούεται, ότι εάν λόγω της πιθανής μεταβολής συνθηκών καθώς 

οι εξελίξεις καθημερινά διαφοροποιούνται, εάν προκύψει κάποιο ζήτημα και μετά την 5η 

Φεβρουαρίου, θα συμπεριληφθεί και αυτό στην ημερήσια διάταξη. 

Γ. Συμμετοχή στη Συνέλευση μέσω Ms Teams 

Όλοι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού έχουν 

προστεθεί με πρωτοβουλία του Σχολείου στην σχετική ομάδα του Ms Teams. 

Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας από το “So Simple” και τις οδηγίες που σας 

έχουν σταλεί από το σχολείο, για να εγγραφείτε στο Ms Teams.  

Με το δεδομένο ότι έχουν εκδοθεί κωδικοί για όλους τους γονείς, όποιος δεν έχει 

κωδικό (ή χρησιμοποιεί στο so Simple τον κωδικό του ενός γονέα μόνο) μπορεί να τον λάβει 

στέλνοντας ένα email στο servicedesk@haef.gr  

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει είτε με εγκατάσταση της 

εφαρμογής Ms Teams είτε χωρίς με χρήση της σχετικής διαδικτυακής τοποθεσίας από 

οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (Browser) 

Με την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης και λίγες ημέρες πριν την Γενική 

Συνέλευση θα σας αποσταλεί και σχετικό link για τη συμμετοχή σας. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Η Γεν. Γραμματέας 

Ελένη Σαραντίτη - Πατσέα Σταματίνα - Γουναρίδη Κεφαλά 
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