
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς έχει 
ιδρυθεί το 1991 και από τότε έως σήμερα λειτουργεί νόμιμα, ως σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Έχει 
Καταστατικό με 24 άρθρα τα οποία έχουν αναγνωριστεί από το Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης.  
Σκοπός του Συλλόγου Γονέων σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του είναι:  
α) Η συντονισμένη συνεργασία οικογένειας και σχολείου για την σωστή 
διαπαιδαγώγηση των μαθητών, 
β) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πολιτιστικής 
δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο, 
γ)  Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών και η ενίσχυση των άπορων 
μαθητών, 
δ)  Η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια 
σύγχρονα, με σύγχρονα εποπτικά μέσα, άνετα και υγιεινά, 
ε)  Η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του 
έργου τους και την καλή και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους. 
 
Μέσα για την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου Γονέων είναι: 
α)  Η οργάνωση διαλέξεων, εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, εκθέσεων ή άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
β)  Η συμμετοχή και η συνεργασία του Συλλόγου Γονέων με την Ένωση Συλλόγων του 
Δήμου, την Ομοσπονδία Συλλόγων του Νομού και την Συνομοσπονδία της Χώρας, 
των οποίων υποχρεωτικά γίνεται μέλος, εφόσον υπάρχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις, που ορίζει ο Νόμος, 
γ)  Η συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της περιοχής, 
δ)  Κάθε άλλη ενέργεια η δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη του 
ανωτέρω σκοπού του Συλλόγου Γονέων 

Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο 
εκλέγεται κάθε δύο χρόνια με αρχαιρεσίες από την Γενική Συνέλευση των ταμειακά 
τακτοποιημένων μελών του. 
Για την τρέχουσα περίοδο από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Οκτώβριο 2018 έχουν 
εκλεγεί ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων οι: 
Χριστοφορίδης Νικόλαος             (Πρόεδρος) 
Βολίκα-Μυλωνάκη Τάνια             (Αντιπρόεδρος) 
Παπανικολάου Μιχαήλ               (Γενικός Γραμματέας) 
Παπαχρόνης Χρόνης                   (Ταμίας) 
Πολυδάρη-Κυριαννάκη Έλλη       (Μέλος) 
Λευκοπούλου-Τζίβα Ειρήνη         (Μέλος)    
Οικονομόπουλος Βίκτωρ              (Μέλος) 

Για άμεσες πληροφορίες στο Σύλλογο Γονέων μπορείτε να απευθύνεστε:  
ή στο κινητό τηλ.6994.981981 
ή στο e-mail: sgk23dsk@gmail.com 
ή στην ιστοσελίδα στο Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 23ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
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