
  

  

Νάξος,  15 / 01 / 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
  

Αρ. πρωτ. 270  

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 24506  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://users.sch.gr/klouvatos   
  

ΠΡΟΣ 
 

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων 
των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών 
Σχολείων και Σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νάξου (δια των Διευθυντών των 
Σχολείων) 

 
Κοινοποίηση: 

 
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αιγαίου 
(Τμήμα Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. 
Ν. Αιγαίου) 
2. Δήμαρχο Νάξου, κον 

Μανώλη Μαργαρίτη 
3. Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων 
4. Δημοτικά Σχολεία Νάξου 
5. Τοπικά ΜΜΕ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Θέμα Συνάντησης: «Ίδρυση Ένωσης Γονέων Δήμου Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων». 

 
 

Αγαπητά μέλη των Δ. Σ. των Συλλόγων Γονέων, 
 

Σε μια κοινωνικο-οικονομική συγκυρία που η εκπαίδευση στον τόπο μας 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προκλήσεις, σας κάνουμε γνωστό ότι σε κάθε 
Δήμο υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης Ένωσης Γονέων. Οι Ενώσεις Γονέων, όπου 
έχουν ιδρυθεί, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων 
της εκπαιδευτικής τους κοινότητας: 

  μέσω της ευρύτερης εκπροσώπησης όλων των γονέων σε όλες τις 



 

διαδικασίες της Α/θμιας και Β/θμιας δημόσιας εκπαίδευσης και σε όλες 
τις επιτροπές και διαδικασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν 
στην εκπαίδευση,  

  μέσω πρωτοβουλιών και υποστηρικτικών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό 
και την ασφάλεια των σχολικών χώρων, την κάλυψη από την πολιτεία των 
οικονομικών αναγκών των σχολείων, τη βελτίωση του υλικοτεχνικού τους 
εξοπλισμού, την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, 
εργαστηρίων, μαθητικών λεσχών, γυμναστηρίων, μαθητικών 
κατασκηνώσεων, την προάσπιση της υγείας των μαθητών κ.ο.κ.,  

  μέσω της στενής συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 
κοινότητας, τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής 
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση και τους σκοπούς της.  

 
Για τους παραπάνω λόγους, λαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία να σας 

προσκαλέσουμε σε συνάντηση ενημέρωσης για τη δυνατότητα ίδρυσης 
«Ένωσης Γονέων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου και ώρα 18.00΄ στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Νάξου.  

 
Σκοπός της συνάντησης θα είναι η ενημέρωσή σας για τις διαδικασίες ίδρυσης 

της Ένωσης Γονέων στη Νάξο και για το περιεχόμενο του καταστατικού Ένωσης 
Γονέων άλλου νησιού, προκειμένου να αναλάβετε πρωτοβουλία οι ίδιοι.  

Η δημιουργία ενός τέτοιου συλλογικού οργάνου στη Νάξο είναι βέβαιο ότι 
θα συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων 
της εκπαίδευσης στην περιοχή μας μέσω της ισχυρότερης εκπροσώπησης όλων 
των γονέων των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων. 
 

Ευελπιστούμε για την παρουσία όλων σας. 
 

 
 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 
 
 
 

Κλουβάτος Κων/νος  


