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23 Σεπτεμβρίου, 2020 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Καλούνται οι γονείς του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων που θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλής 
χρήσης του Σχολείου, την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, στις 6:45μμ. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 
2. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από την Ταμία του απερχόμενου Συμβουλίου. 
4. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
5. Συζήτηση και έγκριση Λογοδοσίας και Ταμειακής Κατάστασης.  
6. Εισήγηση από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για ετήσια συνδρομή έτους 2021-2022 
7. Συζήτηση θεμάτων που εγγράφονται από Μέλη, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. 
8. Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
9. Εκλογή Ελεγκτών. 
10. Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Μέλη του Συνδέσμου Γονέων που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλούνται να 
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν 
τη Γενική Συνέλευση. Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί στη γραμματεία του σχολείου, 
μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 1:30μ.μ. το αργότερο ή δια μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) 
στον αριθμό 22316092 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο contact@pefkiospga.org.cy.  Η 
Γραμματέας θα δίνει βεβαίωση παραλαβής της υποψηφιότητας σας, γι’ αυτό ζητήστε την από τα παιδιά 
σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει κατατεθεί. Καμιά εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
Στο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς που ενδιαφέρονται να εκλεγούν, 
να γράψουν λίγα λόγια για το άτομο τους (προαιρετικά), σαν μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι υπόλοιποι γονείς 
μερικά στοιχεία της προσωπικότητας όλων των υποψηφίων.  Τα σημειώματα αυτά θα δοθούν στους γονείς 
πριν την Γενική Συνέλευση.   
 
Οι γονείς που θα υποβάλουν υποψηφιότητα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους. Ακριβή 
αντίγραφα του καταστατικού υπάρχουν στην γραμματεία του σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα μας. 
 
Σημειώνεται ότι η ετήσια εγγραφή και συνδρομή στο Σύνδεσμο, ΔΕΝ αποτελεί αυτομάτως και εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για το ΔΣ του Συνδέσμου. Αυτή γίνεται μέσω της υποβολής υποψηφιότητας, 
συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο. 
 
Στην Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου 
Υγείας για την διοργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 
 

Με εκτίμηση, 

       
Πέτρος Πέτρου       Χριστίνα Ξιναρή  

Πρόεδρος       Γραμματέας 
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ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
 
Παρακαλώ δεχθείτε την υποψηφιότητά μου για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Γονέων του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου για τη 
Σχολική Χρονιά 2020-21. 
 
Ονοματεπώνυμο:  
_____________________________________________________________________________ 
 
Επάγγελμα: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Όνομα παιδιών στο σχολείο:  1) ____________________________ Τάξη: _________________ 
                        
                                            2) ____________________________  Τάξη:  ________________ 
                                             
                                            3)_____________________________ Τάξη:  ________________ 
 
Διεύθυνση: 
____________________________________________________________________________ 
 
Τηλ. Κατοικίας: ___________________  Τηλ. Εργασίας / Κινητό:   _____________________ 
 
Email 
____________________________________________________________________________  
 
Ημερομηνία:  ____________________ Υπογραφή Γονιού:   ____________________________ 
 
 

Για να γνωρίσουμε καλύτερα τον/την …………………………………………………… 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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