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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ  
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  B/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 
Σατ.Γ/λζε       :21 300 Κραλίδη 
Σειέθφλο       :27540-23461 
Ζιεθη.Γ/λζε   :sxolepitr.de.derm@gmail.com 

                                                                                                  
   Προς :    

Σαθηηθά  Mέιε  Γ.    τοιηθής Δπηηροπής 
Β΄ζκηας  Δθπ/ζες Γήκοσ Δρκηολίδας 

(ζύκθφλα κε ηολ  πίλαθα αποδεθηώλ) 
 

 
Πρόζθιεζε 

 
19ες  Έθηαθηες σλεδρίαζες  ηοσ Γ. ηες  τοιηθής Δπηηροπής Β/ζκηας Δθπαίδεσζες 

(άρζρο 74 Ν.4555.2018) 
 

ας προζθαιούκε ζηελ 19ε  Έθηαθηε σλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ, 
ηελ Πέμπηη  25.11.21 και ώρα 08:00-10:00  ποσ ζα γίλεη  ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ  
ζύκθφλα κε ηελ σπ.αρ.643 /69472/24.09.21 εγθύθιηο ηοσ ΤΠ.Δ 
ΑΓΑ:ΦΔ3846ΜΣΛ6-ΟΡ5), γηα ηε ζσδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες ζηο παραθάηφ ζέκα. 

Ο έθηαθηος ταραθηήρας ηες πρόζθιεζες ορίδεηαη ιόγφ ηες αλάγθες άκεζες  
ιήυες απόθαζες θη επίζπεσζες ελεργεηώλ, περί παρατώρεζες ζτοιηθής  αίζοσζας 
ιόγφ εθιογώλ  ηες Νοκαρτηαθής Δπηηροπής σληοληζκού Αιιαγής Αργοιίδας. 

Σο έλησπο υεθοθορίας αθού ζσκπιερφζεί, αποζηέιιεηαη ζηελ ειεθηροληθή 
δηεύζσλζε ηες ζτοιηθής επηηροπής:  sxolepitr.de.derm@gmail.com.      

Δλαιιαθηηθά κπορείηε λα ηειεθφλήζεηε   ή λα  ζηείιεηε  κήλσκα ζηο θηλεηό 
ηειέθφλο ηοσ Προέδροσ(694 452 6092) 

 
 

ΘΔΜΑ 1 

Παρατώρηζη αίθοσζας κι εκλογικού σλικού  ζηην Νομαρτιακή Δπιηροπή 
σνηονιζμού Αλλαγής Αργολίδας 
Δηζήγεζε Προέδροσ 

Καηόπηλ αηηήκαηος ηες Νοκαρτηαθής Δπηηροπής σληοληζκού Αιιαγής 
Αργοιίδας περί παρατώρεζες αίζοσζας ηοσ Γσκλαζίοσ Κραληδίοσ 05.12.21 θαη 
12.12.21, εθόζολ θρηζεί αλαγθαίο, παραθαιώ όπφς ζσκθφλήζεηε προθεηκέλοσ λα 
δηαβηβαζηεί ε γλφκοδόηεζε ζηελ Δπηηροπή Παηδείας ηοσ Γήκοσ Δρκηολίδας ε οποία 
ζα αποθαζίζεη. 
 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

Σες τοιηθής Δπηηροπής  Β/ζκηας Δθπαίδεσζες 
Γήκοσ Δρκηολίδας 
Πηηζάς   Γεώργηος 

 
 

mailto:sxolepitr.de.derm@gmail.com


Πίλαθας αποδεθηώλ: 
 
1.Ανηοσλινάκης  πσρίδων(ανηιπρόεδρος) 
santoulinakis@hotmail.gr , 6946334116,   δεκοηηθός ζύκβοσιος, φς ηαθηηθό κέιος  κε 
αλαπιερφκαηηθό κέιος, ηολ Ματαίρα Δκκαλοσήι  δεκοηηθό ζύκβοσιο 
2.Σζαμαδός Ιωάννης, 
 tsamgian@gmail.com , 6948872988, δεκοηηθός ζύκβοσιος, Αληηδήκαρτος φς ηαθηηθό κέιος κε 
αλαπιερφκαηηθό κέιος ηολ Μπίκπα Αρηζηείδε, δεκοηηθό ζύκβοσιο, Αληηδήκαρτο 
3.Γκαμίλη – ιάννα Δλένη 
 anti1ermionidas@gmail.com ,2754361426 δεκοηηθή ζύκβοσιος, Αληηδήκαρτος, φς ηαθηηθό κέιος, κε 
αλαπιερφκαηηθό κέιος ηολ Σζεγθή Γεώργηο, δεκοηηθό ζύκβοσιο 
4.Φαζιλής  Γεώργιος 
 giorgos_fasilis@hotmail.com  δεκόηες, φς ηαθηηθό κέιος, κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηελ Εάτοσ Άλλα 
δεκόηηζζα  
5.Ξσθηέρη  Δσηστία 
 eftixiax71@gmail.com ,6909414021  δεκόηηζζα, φς ηαθηηθό κέιος  κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηελ 
Κοσβαρά ηακαηίλα, δεκόηηζζα 
6.Μάρας Παναγιώηης 
 mail@1lyk-kranid.arg.sch.gr δηεσζσληής Γεληθού Λσθείοσ Κραληδίοσ, φς ηαθηηθό κέιος, 2754021747, 
6974145073, , κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηε ηογηάλλοσ Διέλε, δηεσζύληρηα Γσκλαζίοσ Κραληδίοσ 
7.Γρηγορίοσ Ιωάννα 
mail@lyk-ermion.arg.sch.gr , 2754033255,    δηεσζύληρηα Γεληθού Λσθείοσ Δρκηόλες, φς ηαθηηθό κέιος 
κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηολ Ορθαλό Γεώργηο, δηεσζσληή Γσκλαζίοσ Δρκηόλες 
8.Βάθης  Χαράλαμπος 
 lampisvathis@gmail.com  6972290344, εθπρόζφπος σιιόγοσ Γολέφλ θαη Κεδεκόλφλ, φς ηαθηηθό 
κέιος , κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηελ Καραθαηζάλε Μαρία, εθπρόζφπο σιιόγοσ Γολέφλ θαη 
Κεδεκόλφλ 
9.Ποσλή Φωηεινή 
mail@gym-kranid.arg.sch.gr  Δθπρόζφπος ηφλ καζεηηθώλ θοηλοηήηφλ ηφλ τοιείφλ Γεσηεροβάζκηας 
Δθπαίδεσζες Γήκοσ Δρκηολίδας, φς ηαθηηθό κέιος κε ηολ αλαπιερφηή ηοσ 
10.Λούμη – Γιαννικοπούλοσ Αγγελική 
 lougiann@hotmail.com  δεκοηηθή ζύκβοσιος, φς ηαθηηθό κέιος, κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηο 
δεκοηηθό ζύκβοσιο, Γαγρέ Ηφάλλε  
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