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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

αο πξνζθαινύκε  λα ζπκκεηέρεηε ζε δια περιθοράς πλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ ζα γίλεη ηελ 11
ε
 Απγνύζηνπ   έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε ,κε ώξα έλαξμεο 11:00 θαη ώξα ιήμεο 

14:00  

Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 ησλ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-

2020 & 75/Α/30-3-2020 ) ηνπ  ππ΄αξηζκ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  εγγξάθνπ 

θαη ηεο ππ΄ αξηζκ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-ΣΟΦ) εγθπθιίνπ ηνπ  ΤΠ. Ε. γηα ιήςε 

απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

  

1.Εμνπζηνδόηεζε  ηνπ Πξνέδξνπ  ηεο ρνιηθήο επηηξνπήο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπή πνπ ηεξνύληαη ζηελ Εζληθή Σξάπεδα Ειιάδνο θαη ελεκέξσζε 

γηα ηελ  θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ  όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.  

2.Εμνπζηνδόηεζε Δηεπζπληώλ ζρνιείσλ  σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο κνλάδαο ιόγσ παξάηαζεο ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Για ηη ζσμμεηοτή ζαο ζηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε , ζα πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε 

κέρξη ηελ ώξα έλαξμεο απηήο έσο ηηο 11:00 δειαδή, επηιέγνληαο έλαλ από ηνπο θάησζη ηξόπνπο 

α) ειεθηξνληθό κήλπκα (e-mail) από ηνλ πξνζσπηθό ζαο ινγαξηαζκόο πξνο ην email ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο (vasbaki@1315.syzefxis.gov.gr) ή κε ρξήζε κελύκαηνο sms 

πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (6970311442) 

Για να υηθίζεηε ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη θαηά ηελ ώξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο , δειαδή από ηηο  11:00 κέρξη ηηο 14:00 λα απνζηείιεηε είηε: α) ειεθηξνληθό 

κήλπκα (e-mail)  από ηνλ πξνζσπηθό ζαο ινγαξηαζκό πξνο ην e-mail  ηεο Γξακκαηείαο ηεο 

ρνιηθήο Επηηξνπήο ή β) όζνη δελ δηαζέηεηε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ζα κπνξείηε λα ςεθίζεηε  ηα 

αλσηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηε ρξήζε κελύκαηνο sms  πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (6970311442) γξάθνληαο ζηελ αξρή ην όλνκά ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ 

αξηζκό  ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ςήθν ζαο (π.ρ. Δεκήηξηνο Ρηθνπλάο 1 ΤΠΕΡ, 2 ΛΕΤΚΟ.3 ΤΠΕΡ,4 

ΚΑΣΑ….. θ.ν.θ.)  

 

 

 

Ο  Πρόεδρος ηοσ Γ. 

 

 

                                                                    Γημήηριος Ριθοσνάς 
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