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           Νέο Ψυχικό 27/11/2021 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΚΓ 2021-2022  

  

Ενημέρωση από το πρώην ΔΣ  

Παρόντες στην ενημέρωση που έλαβε χώρα στην πλατεία Ελευθερίας ήταν:  

Από το απερχόμενο ΔΣ, η πρόεδρος Μαίρη Βανακλιώτη.  
Από το νέο ΔΣ, η πρόεδρος Μαρκέτου Αλεξάνδρα-Αικατερίνη, η γραμματέας Καλιαμπέτσου-
Τρύφωνα Αγγελική-Ειρήνη και η ταμίας Δεμερτζή Ελένη.  

  

Πρωτοδικείο-Εφορία-Τράπεζα  

Το απερχόμενο ΔΣ ενημέρωσε το νέο ΔΣ για τη διαδικασία μεταβολής των στοιχείων των μελών 
του ΔΣ στην Εφορία και στην Τράπεζα και την επικύρωση της μεταβολής από το Πρωτοδικείο. 
Επίσης ενημερωθήκαμε από την πρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ, κα Μαίρη Βανακλιώτη, για το 
διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του συλλόγου, όπου είναι το ποσό των 1.397,26 euro. 
Εφορία: ταυτότητα προέδρου φωτοτυπία, συμπλήρωση αίτησης στην εφορία με ΑΦΜ νέου 
προέδρου για απαλλαγή απερχόμενου, πρακτικά συνέλευσης.  

Πρωτοδικείο: αίτηση για πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών.  
Τράπεζα (ΕΤΕ Λεωφ. Κηφισίας 212 & Περικλέους 1,Νέο Ψυχικό): πρόεδρος, γραμματέας και 
ταμίας με αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πρωτότυπο ή αντίγραφο αποδεικτικό για 
διεύθυνση κατοικίας και εκκαθαριστικό.  

Επιπλέον για το νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:  
1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του ΑΦΜ  

2. Αντιγράφου λογαριασμού κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.  
  

  

Απαλλαγή του πρώην Ταμία & εξουσιοδότηση  νέου διαχειριστή του λογαριασμού e-banking 

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.  

Το νέο ΔΣ του συλλόγου απαλλάσσει την πρώην ταμία κα Μαίρη Βανακλιώτη, οπού μετά από 
παραίτηση του κου Γιώργου Κοζαϊτη στις 27/10/2021 ανέλαβε τη θέση αυτή και εξουσιοδοτεί τη 
νέα ταμία κα Ελένη Δεμερτζή ως νέα διαχειρίστρια του λογαριασμού e-banking του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων (user ID,password,αλγόριθμος πληρωμών).  
Επίσης αποφασίστηκε η ανάγκη έκδοσης χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με τον τραπεζικό 
λογαριασμό του συλλόγου, δεδομένης της ανάγκης πληρωμών άνευ μετρητών.  
Το νέο ΔΣ εξουσιοδοτεί την ταμία κα Ελένη Δεμερτζή ως διαχειρίστρια της χρεωστικής κάρτας που 
θα αιτηθούμε να εκδώσει η Εθνική Τράπεζα.  
  

                          Η πρόεδρος                                                    Η γραμματέας  

      Μαρκέτου Αλεξάνδρα-Αικατερίνη            Καλιαμπέτσου-Τρύφωνα Αγγελική-Ειρήνη  
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