
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός  Σχολικού Έτους 2012-2013. 

Στο  Ηράκλειο  σήμερα  20  Ιανουαρίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17:30  στην  αίθουσα
εκδηλώσεων (αμφιθέατρο) του 3ου Λυκείου μετά από πρόσκληση του ΔΣ του συλλόγου γονέων
έγινε η απολογιστική συνέλευση του σχολικού έτους 2012-2013.

Για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης:

1) Την 14 Ιαν. 2014 δε διαπιστώθηκε απαρτία του 50%+1 των ταμιακώς ενήμερων μελών, ενώ
την 20 Ιαν. 2014 διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 10 μέλη γονείς.

2) Αρχικά δώθηκε  ο  λόγος,  για  χαιρετισμό,  στη  διευθύντρια  του  σχολείου  κα  Ψαρουλάκη
Αθανασία η οποία αναφέρθηκε και εστίασε την ομιλία της στα προβλήματα του σχολείου
όπως παρακάτω:

 Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή (βιντεοπροβολέας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
 Ανάγκη  επέκτασης  υπάρχουσας  βιβλιοθήκης,  καθώς  και  αλλαγής  θέσης  της

αίθουσας της ιστορίας.
 Εξοπλισμός αμφιθεάτρου με ηχητικά μέσα που αναγκαιούν για την υλοποίηση των

θεατρικών παραστάσεων των παιδιών.
 Για  το  θέμα της  στατικότητας  κτιρίου του σχολείου ενώ έχει  τεθεί  στη σχολική

επιτροπή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος το έχει εντάξει στον προγραμματισμό του
δήμου δεν έχει γίνει προς το παρόν τίποτα.

 Το αίτημα γονέων για συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς πριν από την επίδοση της
βαθμολογίας θεωρείται δύσκολο, όμως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το σχολείο είναι
ανοιχτό κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα για ενημέρωση των γονέων. 

3) Ακολούθησε  η  ενημέρωση  του  προέδρου  του  ΔΣ  του  συλλόγου  γονέων  κου  Ντεβέ
Νικόλαου όπως παρακάτω: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 3  ΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Τακτικά μέλη του συλλόγου εγγράφονται και οι δύο γονείς των μαθητών του 3ου Λυκείου
Ηρακλείου, αυτοδίκαια έχοντας ταυτόχρονα τις ανάλογες υποχρεώσεις.

Βάσει του καταστατικού ο σύλλογός μας διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
το οποίο εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), των τακτοποιημένων οικονομικά
μελών του συλλόγου (τελευταίες εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 2012).

Η ενημερωμένη ιστοσελίδα του 3  ου   Λυκείου και  του συλλόγου γονέων,1 μπορεί  να  σας
δώσει πληροφορίες για τη μέχρι τώρα δραστηριότητά του καθώς και για το ποιά είναι τα μέλη του
Δ.Σ. μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του
συλλόγου μας. 

Η ενημέρωση των γονέων για τα  διάφορα θέματα που μπορεί  να  προκύψουν ή για  τις
εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο και ο σύλλογος, γίνεται αφ’ ενός ηλεκτρονικά αφ’ ετέρου
με γραπτές ανακοινώσεις οι οποίες μοιράζονται στα παιδιά από το σχολείο. 

1 Ιστοσελίδα 3ου Λυκείου Ηρακλείου:  3 l y k - i r a k l . i r a . s c h . g r
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

Συμμετέχει σε επιτροπές του σχολείου (σχολικό συμβούλιο,  σχολική επιτροπή, επιτροπή
παρακολούθησης διδακτικής στήριξης, επιτροπή ελέγχου λειτουργίας σχολικού κυλικείου).

Συνεργάζεται  με  τη  διοίκηση  και  τους  καθηγητές  του  σχολείου  για  την  επίλυση
προβλημάτων  που  θα  προκύψουν  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα  του  σχολείου  και  τα  οποία
κοινοποιούνται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (πχ. καταρτισμός κανονισμού
εσωτερικής λειτουργίας 3ου Λυκείου). 

Συμπαραστέκεται ως χορηγός, λόγω αδυναμίας κάλυψής τους από τους αρμόδιους φορείς,
στις  ομάδες  των μαθητών του Λυκείου που λαμβάνουν μέρος  σε μαθητικούς  ή/και  αθλητικούς
διαγωνισμούς (πανελλήνιους-πανευρωπαϊκούς) και αντιπροσωπεύουν το Σχολείο ή/και το Δήμο-
Περιφέρεια μας. 

Χρηματοδοτεί  θεατρικές  παραστάσεις,  χοροεσπερίδες,  μαθητικές  εκδρομές  και  διάφορες
άλλες μαθητικές εκδηλώσεις όταν αυτό ζητηθεί και ανάλογα πάντα με τα διαθέσιμα έσοδα του
συλλόγου.

 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ:

Τροποποίηση-επικαιροποίηση καταστατικού συλλόγου.
 Διοργάνωση  εκδηλώσεων  ψυχαγωγίας  για  τα  παιδιά,  συγκεντρώσεων-συζητήσεων  με
ειδικούς  καλεσμένους  για  τους  γονείς,  για  εκπαιδευτικά  –  παιδαγωγικά  κ.α.  θέματα  που
απασχολούν όλους μας.

Απονομή κάθε χρόνο ενός συμβολικού δώρου (στυλό ή πένα) μαζί με τα αριστεία στους
μαθητές που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους. 

Απονομή κάθε χρόνο στην τελετή αποφοίτησης της Γ’ Λυκείου ενός λευκώματος σε κάθε
μαθητή. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ:

Μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του συλλόγου
είναι και η οικονομική «επάρκεια» ειδικά σε μια ακόμα χρονιά οικονομικής κρίσης. 

Ο σύλλογος χρησιμοποιεί τους πόρους του (ετήσια τακτική εισφορά στο σύλλογο) για την
χρηματοδότηση  ενεργειών  του  σχολείου  όπως  μαθητικές-αθλητικές  εκδηλώσεις,  αγορές
εκπαιδευτικού υλικού, αγορές αναλωσίμων υλικών κλπ.

Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες
για τη συντήρηση και άμμεση αποκατάσταση διαφόρων φθορών του σχολείου, λόγω ολιγωρίας ή
αδυναμίας κάλυψής τους από τους αρμόδιους φορείς. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την οικονομικά δύσκολη συγκυρία,
αποφάσισε  τη  μείωση  της  ετήσιας  τακτικής  εισφοράς  στα  15  ευρώ  ανά  οικογένεια
ανεξαρτήτου αριθμού παιδιών.

Όσον αφορά στη διαδικασία καταβολής της ετήσιας συνδρομής σας ενημερώνουμε ότι μετά
και  το  άνοιγμα  λογαριασμού  του  συλλόγου  στην  Παγκρήτια  Συνεταιριστική  Τράπεζα με
διακριτικό τίτλο  «Σύλλογος Γονέων 3ου Λυκείου Ηρακλείου» οι προτεινόμενοι τρόποι είναι οι
παρακάτω: 

    Πληρωμή απ’ευθείας στον ταμία του συλλόγου, ή στον επιστάτη του σχολείου κάθε
ημέρα και ώρα λειτουργίας του σχολείου, με ταυτόχρονη έκδοση αποδείξεως.

    Κατάθεση  απ’ευθείας,  σε  όποιοδήποτε  υποκατάστημα  της  Παγκρήτιας  Τράπεζας  εσάς
βολεύει,  στον  αριθμό  λογαριασμού  30000209207-8,  αναφέροντας  πάντα  στον  ταμία  να
αναγραφούν ως σχόλια το όνομα του γονέα, ή με κατάθεση σε όποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή μέσω
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e-banking από  τον  χώρο  σας  στον  αρ.  λογαριασμού  του  συλλόγου  κωδικός  ΙΒΑΝ
GR4508700980000300002092078 αναγράφοντας πάντα ως σχόλια το όνομα του γονέα. Μετά θα
λάβετε την απόδειξη από το σύλλογο (από τον Ταμία). 

4) Ακολούθησε η ενημέρωση του ταμία του συλλόγου γονέων κου Δολαψάκη Περίανδρου
όπως παρακάτω: 

     Θέμα Εσόδων- Εξόδων σχολικού έτους 2012-2013.

Θέμα Έσοδα Έξοδα
Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές μελών                 5.120,00 €.
Λοιπά έσοδα                                                                   2.801,42 €.
Έξοδα για συντήρηση και επισκευή του σχολείου 2.000,00 €.
Έξοδα για αμοιβές τρίτων 808,00 €.
Έξοδα για λοιπές δαπάνες 4.286,32 €.
Υπόλοιπο (για μεταφορά στο σχολικό έτος 2013-2014) 827,10 €.

     Δημιουργήθηκαν οι παρακάτω φάκελλοι για χρήση.

  Θεσμικός φάκελος νομοθεσίας.
 Προϋπολογισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτού.
 Πίνακας  παγίου εξοπλισμου και επισκευών 3ου Λυκείου από το σύλλογο γονέων.
  Φορολογίας & Οικονομικών με:

o Περιεχόμενα φακέλλου.
o Πίνακα ενεργειών - υποχρεώσεων  Ταμείου.
o Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής Ταμείου.
o Υποφάκελλο φορολογίας με :

  Βεβαίωση  εναρξης  εργασιών  και  απόδοση  ΑΦΜ  συλλόγου

γονέων 3ου Λυκείου.
  Έγκριση αίτησης εγγραφής στο Τaxisnet (κλειδάριθμος).
  My TAXISnet (δημιουργία λογαριασμού του συλλόγου).
  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2011, 2012.
  Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 24/12/2012.
  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2013.

o Υποφάκελλο οικονομικών με :
  Αποδείξεις σχολείου.
  Έντυπα ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης.
  Έντυπα αναλήψεων.
  Ανάλυση λογαριασμού (λογιστικό υπόλοιπο).

     Διάφορα.

 Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

στο όνομα του Συλλόγου Γονέων 3ου Λυκείου. 
 Απόδοση ΦΠΑ τιμολογίου 10.650,00 € στην Β’ ΔΟΥ (μετά την εκδήλωση του

σχολείου) από κοινού παραδίδων-παραλαβών ταμία. 
 Δημιουργία χρονικού πίνακα ενεργειών-υποχρεώσεων ταμείου. 
 Παραλαβή κλειδαρίθμου από Β’ ΔΟΥ .
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 Δημιουργία λογαριασμού του συλλόγου στο TAXISnet.
 Παραδόθηκε  αναμνηστικός  φάκελος  στους  αποφοίτους  του  σχολείου  για  το

σχολικό έτος 2012-2013.
 Αποφασίστηκε και  δωθήκε ένα  συμβολικό δώρο (το  λεύκωμα του  σχολείου)

στους απόφοιτους αριστούχους για το σχολικό έτος 2012-2013 και ελπίζουμε να
γίνει θεσμός για κάθε έτος απ’ εδώ και πέρα. 

5)  Κατόπιν δώθηκε ο λόγος στους γονείς για τυχόν ερωτήσεις επί ολων των θεμάτων που
αναφέρθηκαν και τέθηκαν από τους γονείς οι παρακάτω ερωτήσεις:

 Μαρία Βασιλακάκη (γονέας)
o Τι επιβάρυνση έχουν οι γονείς λόγω τωνδιαφόρων δραστηριοτήτων από

διάφορους φορείς στο χώρο του σχολείου;
o Τι γνώμη εχει  ο σύλλογος για τις καταλήψεις του σχολείου;

Απάντησε ο πρόεδρος σχετικά.
 Πολύβιος Μαυροειδής (γονέας, μέλος ΔΣ)

o Παρατήρησε και τόνισε την έλλειψη ενδιαφέροντος των γονέων.
o Μίλησε για τις καταλήψεις του σχολείου.
o Στιγμάτισε  την  άσχημη  οικονομική  κατάσταση  και  την  αδυναμία  της

πολιτείας να βοηθήσει το σχολείο και κατόπιν αποχώρησε.
Απάντησε ο πρόεδρος και η διευθύντρια σχετικά.

 Λειβαδιωτάκης (γονέας)
o Πρότεινε  τη  δυναμική  έκδήλωση  με  πορεία  από  το  σχολείο  στο

δημαρχείο  (Λότζια)  για  το  θέμα  της  στατικότητας,  προκειμένου  να
θορυβηθούν  οι  αρμόδιοι  και  να  γίνει  γνωστό  το  πρόβλημα  που
αντιμετωπίζει το σχολείο. 

o Ζήτησε από τη διεύθυνση του Λυκείου να γίνεται μια συνάντηση για το

καλοσώρισμα των παιδιών και των γονέων από τους εκπαιδευτικούς.
Απάντησε ο πρόεδρος και η διευθύντρια σχετικά.

 Παπουτσάκης Γεώργιος (γονέας)
o Πρότεινε την ενημέρωση και άλλων συλλόγων γονέων για τις ελλείψεις

των  υποδομών  και  των  υλικών  των  εργαστηρίων  έτσι  ώστε  να
δρομολογηθούν κοινές δράσεις.

o Ανέφερε για τοθέμα των καταλήψεων ότι αυτό δείχνει τον αυθορμιτισμό

των παιδιών και προβληματιζεται για το θέμα της υποκίνησης για άλλους
λόγους.
Απάντησε ο πρόεδρος και η διευθύντρια σχετικά.

6) Στη  συνέχεια  η  διευθύντρια  του  Λυκείου  ζήτησε  το  λόγο  εκ’  νέου  προκειμένου  να
ανακοινώσει στους γονείς τα παρακάτω:

 Τον διορισμό κοινωνικής λειτουργού στο σχολείο.
 Την σκέψη της για υλοποιήση συναντήσεων γονέων και εκπαιδευτικών με σκοπό

την  ανταλλαγή  απόψεων,  με  ταυτόχρονη  διενέργεια  διαλέξεων  από  διαφορους
επιστήμονες για διάφορα συγχρονα προβλήματα γονέων και των παιδιών. 
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 Την πρόταση για διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων προκειμένου να υποστηριχθούν

τα έσοδα του συλλόγου γονέων.
 Την άποψή της για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου με τις καταλήψεις.
 Την άποψή της για παράσταση στο δήμο Ηρακλείου πριν την αποστολή εξωδίκου.

 
7) Τέλος ζητήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου η απαλλαγή του ΔΣ για τα πεπραγμένα του

σχολικού ετους 2012-2013 και αφού κανένας από τους παρευρισκόμενους γονείς δεν είχε
αντίρρηση δώθηκε η απαιτούμενη απαλλαγή στο ΔΣ για το σχολικό έτος 2012-2013 ενώ
καταγράφηκε σχετική αναφορά και στο βιβλίο του ταμείου.

Κλείνοντας αγαπητοί γονείς, 

Με το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους  2013-2014 θα θέλαμε να ευχηθούμε σε σας και στα
παιδιά μας, καλή και δημιουργική χρονιά. 

Ευχόμαστε  ιδιαιτέρως  στους  μαθητές  της  Γ’  Λυκείου  δύναμη  και  καλή  επιτυχία  στις
εξετάσεις τους, για το νέο τους ξεκίνημα.

Επίσης σας προσκαλούμε να πλαισιώνετε με την παρουσία σας πάντα τις δραστηριότητες
του Συλλόγου  Γονέων γιατί πιστεύουμε πως μόνο με την συμμετοχή όλων μπορούμε να μιλάμε για
εύρυθμη λειτουργία, συλλογικές αποφάσεις και διαπραγματευτική ικανότητα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

Με τιμή το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων 3ου Λυκείου Ηρακλείου.
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