
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός  Σχολικού Έτους 2013-2014.

Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων  (αμφιθέατρο)  του  3ου Λυκείου  μετά  από  πρόσκληση  του  απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου Γονέων έγινε η απολογιστική συνέλευση
του σχολικού έτους 2012-2013.

Για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης:

1) Την 29 Σεπ. 2014 δε διαπιστώθηκε απαρτία του 50%+1 των ταμιακώς ενήμερων
μελών,  ενώ την 6 Οκτ.  2014 διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα πενηνταέξι  (56)  μέλη
γονείς.

2) Αρχικά δώθηκε ο λόγος, για χαιρετισμό, στο διευθυντή του σχολείου κο Λινάρδο
Γεώργιο ο οποίος αναφέρθηκε και εστίασε την ομιλία της στα προβλήματα του σχολείου
όπως παρακάτω:

 Ανάγκη για πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών των μαθητών και επέκτασης
των τουαλετών των επισκεπτών και καθηγητών, έχει υποβληθεί το αίτημα από το σχολείο
και  από το σύλλογο γονέων στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και  στην αντιδήμαρχο
παιδείας.

 Ανάγκη  τοποθέτησης  προσωπικού  για  γραμματεία  στο  σχολείο,  έχει
υποβληθεί  το  αίτημα από το σχολείο  και  από το  σύλλογο γονέων στην Περιφερειακή
διεύθυνση  Α’βαθμιας  &  Β’βάθμιας  εκπαίδευσης  Κρήτης  και  στη  Β’βάθμια  διεύθυνση
εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

 Ανάγκη  για  αντικατάσταση  κουρτινών  αιθουσών,  ήδη  έχουν  ζητηθεί
οικονομικές προσφορές.

 Αναφέρθηκε στις  ελλείψεις  εκπαιδευτικού προσωπικού,  και  τις  ενέργειες
του σχολείου έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τοποθέτηση του κατάλληλου
προσωπικού.

 Ενημέρωσε για το θέμα της απαλλαγής στο μάθημα των θρησκευτικών των
μαθητών οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχη αίτηση (28 μαθητές).

 Τέθηκε το αίτημα γονέων, της Β’τάξης του Λυκείου, για ενημέρωση από το
σχολείο  ως  προς  το  νέο  σύστημα  που  αφορά  την  τράπεζα θεμάτων.  Κανονίστηκε  να
οργανωθεί μια ενημέρωση από το σχολείο σε χρόνο που θα ζητηθεί από το νέο Δ.Σ. 

3) Ακολούθησε η ενημέρωση του προέδρου του ΔΣ του συλλόγου γονέων  Δολαψάκη
Περιάνδρου όπως παρακάτω: 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 3  ΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Η  ενημερωμένη  και  ανανεωμένη  ιστοσελίδα  του  συλλόγου  γονέων  που
φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του 3  ου   Λυκείου,  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, να δείτε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και να υποβάλλετε τυχόν νέα τροποποίηση ή
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κάποιο θέμα για συζήτηση στο τακτικό συμβούλιο του συλλόγου, συμπληρώνοντας την
κατάλληλη σχετική φόρμα. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

 Συνεργάστηκε 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. 

o Συγκεκριμένα   βοήθησε  στον  καταρτισμό  του  κανονισμού
εσωτερικής λειτουργίας 3ου Λυκείου, και έχει προτείνει την επικαιροποίηση του με την
προσθήκη κανονισμού λειτουργίας αμφιθεάτρου.

o Απέστειλε  έγγραφες  επιστολές  σε  φορείς  εκπαίδευσης  για  την
τοποθέτηση γραμματέα στο σχολείο, και στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων για την πλήρη
ανακαίνηση και επέκτεση των τουαλετών του σχολείου. 

o Απέστειλε έγγραφες επιστολές σε εκδοτικούς οίκους αιτούμενος  τη
δωρεάν διάθεση βιβλίων για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου και παρέλαβε
τους αντίστοιχους τίτλους.

 Συμπαραστάθηκε 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.

 Χρηματοδότησε θεατρικές παραστάσεις, μαθητικές εκδρομές και διάφορες
άλλες μαθητικές εκδηλώσεις (χοροεσπερίδα), όταν αυτό ζητήθηκε σύμφωνα πάντα με τα
διαθέσιμα έσοδα του συλλόγου.

Δώθηκε ο λόγος στους γονείς για τυχόν ερωτήσεις επί ολων των θεμάτων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν τέθηκαν από τους γονείς ερωτήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ:

 Τροποποίηση-επικαιροποίηση  καταστατικού  συλλόγου  σύμφωνα  με  τις
προτεινόμενες  νόμιμες  τροποποιήσεις,  δεν  επιτεύχθηκε εντός  της  διετίας  2012-2014,
όμως προτεινόμενες τροποποιήσεις από το απερχόμενο Δ.Σ. καθώς και σχετική φόρμα για
υποβολή από μέλος νέας τροποποιήσης έχουν αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του συλλόγου
γονέων που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του 3  ου   Λυκείου.

 Διοργάνωση  εκδηλώσεων  ψυχαγωγίας  για  τα  παιδιά,  συγκεντρώσεων-
συζητήσεων με ειδικούς καλεσμένους για τους γονείς,  για εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά
κ.α. θέματα που απασχολούν όλους μας, δεν επιτεύχθηκε λόγω της μικρής κινητοποίησης
και του ελατωμένου ενδιαφέροντος απ’ τους γονείς.

 Απονομή κάθε χρόνο ενός συμβολικού δώρου (επαίνου, στυλό ή πένα) μαζί
με τα αριστεία στους μαθητές που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους. Επιτεύχθηκε για το
σχολικό έτος  2013-2014,  αγοράστηκαν δώρα για  αριστούχους  του σχολείου όλων των
τάξεων.

 Απονομή  κάθε  χρόνο  στην  τελετή  αποφοίτησης  της  Γ’  Λυκείου  ενός
λευκώματος  σε  κάθε  μαθητή. Επιτεύχθηκε για  το  σχολικό  έτος  2013-2014,
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου η εκτύπωση του αναμνηστικού λευκώματος και η αγορά
αναμνηστικού φακέλου που παραδόθηκε στους αποφοίτους από το σχολείο, μαζί με το
απολυτήριο.

Δώθηκε ο λόγος στους γονείς για τυχόν ερωτήσεις επί ολων των θεμάτων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν τέθηκαν από τους γονείς ερωτήσεις.
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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  άμεση 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,  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 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). 

   Λόγω της δραματικής μείωσης καταβολής της ετήσιας συνδρομής από τους
γονείς από το 2009 (401), 2010 (375) -7%, 2011 (310) -27%, 2012 (252) -38%, 2013 (221)
-45%, προτείνεται η υιοθέτηση της παρακάτω διαδικασίας για τη συλλογή  της ετήσιας
συνδρομής 

 Προφορική ενημέρωση στους μαθητές ή επιστολή στους γονείς για
συλλογή  της  ετήσιας  συνδρομής  σε  συγκεκριμένες  ημερομηνίες  (έως  τέλος  Νοε-Δεκ),
κατόπιν  ενεργοποιείται  το  άρθρο  6  παράγραφος  2  του  καταστατικού  περί  διαγραφής
μέλους.

 Μέσω  ταμία  κάθε  τμήματος  και  τη  βοήθεια  του  υπεύθυνου
καθηγητή τμήματος να μαζεύονται τη συγκεκριμένη ημέρα και να αποδίδονται,  με μια
πρόχειρη κατάσταση, στον ταμία του συλλόγου για έκδοση αποδείξεων ή στον διευθυντή
του σχολείου για φύλαξη μέχρι αποδόσεως στον ταμία του συλλόγου.

 Οι αποδείξεις του ταμία επιστρέφονται στον ταμία κάθε τμήματος
για επίδοση στους μαθητές.

 Ο τρόπος αυτός έχει σκοπό να ενεργοποιήσει και να αναδείξει το
ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων.

 Εφαρμόζοντας  αυτή  τη  διαδικασία   σύμφωνα  με  το  πνεύμα  του
Κανονισμού  Λειτουργίας  Μαθητικών  Κοινοτήτων,  Γ2/4094/23.9.86  Δ/γή  ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Φ.Ε.Κ.619  τ.  Β΄),  οι  μαθητές  ασκούνται  στην  υπευθυνότητα  και  γνωρίζουν  τη
χρησιμότητα και αναγκαιότητα των πόρων,  ετήσιας συνδρομής από τους γονείς,  για να
αντιμετωπισθούν  προβλήματα  που  τα  αφορούν  άμεσα  (αποκατάσταση  φθορών,
χρηματοδότηση μαθητικών εκδηλώσεων κτλ).
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Δώθηκε ο λόγος στους γονείς για τυχόν ερωτήσεις επί ολων των θεμάτων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν τέθηκαν από τους γονείς ερωτήσεις.

Ζητήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου η απαλλαγή του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα
του σχολικού ετους 2013-2014 και τέθηκε υπό έγκριση ο διοικητικός απολογισμός.

Ο διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε με (56) ψήφους υπέρ, 
κατά  ψήφισαν  (0)  γονείς  και  ταυτόχρονα  απαλλάσεται  το  απερχόμενο  Δ.Σ.  για  τα
πεπραγμένα του σχολικού ετους 2013-2014.

4) Ακολούθησε η ενημέρωση του ταμία του συλλόγου γονέων Δερεδάκη Νικόλαου
όπως παρακάτω: 

     Έσοδα- Έξοδα σχολικού έτους 2013-2014.

Θέμα Έσοδα Έξοδα
Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές μελών 3.300,00 €

Λοιπά έσοδα 3.827,10 €
Έξοδα για συντήρηση και επισκευή του σχολείου 1.250,00 €
Χορηγίες στους μαθητές για διάφορες εκδηλώσεις 534,85 €

Αναμνηστικό για τους μαθητές της Γ' τάξης 1.020,00 €
Συμβολικό δώρο στους αριστούχους  σχολικού έτους 2012-

2013
1.022,05 €

Προμήθεια γραφικών για σύλλογο 22,00 €
Διάφορα έξοδα 240,05 €

Προμήθεια επιστάτη 322,50 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2.565,65 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 7.127,10 € 6.977,10 €
Υπόλοιπο (για μεταφορά στο σχολικό έτος 2014-2015) 150,00 €.

 Δημιουργήθηκαν και τηρήθηκαν οι φάκελλοι :

  Φορολογίας & Οικονομικών με αντίστοιχους υποφάκελλους
  Φάκελλος αποδείξεων πληρωμών σχολικού έτους
 Προϋπολογισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτού.
 Πίνακας  παγίου εξοπλισμού και επισκευών 3ου Λυκείου από το σύλλογο

γονέων.

     Διάφορα.

 Χρηματοδότήθηκε εξ ολοκλήρου η βαφή του σχολείου, αυλής και
γυμναστηρίου ενώ αναπαλαιώθηκε η βιβλιοθήκη, παλαιότερη δωρεά του συλλόγου.

 Αγοράστηκαν δώρα για αριστούχους του σχολείου για το σχολικό
έτος 2013-2014. 

 Αγοράστηκαν βιβλία για τη βιβλιοθήκη.
 Αγοράστηκαν στολές για την ομάδα μπάσκετ.
 Χρηματοδοτήθηκε  εξ  ολοκλήρου  η  κατασκευή  αναλογίου  και

ντουλαπιού κονσόλας των ηχητικών συστημάτων του αμφιθεάτρου.
 Χρηματοδοτήθηκε  εξ  ολοκλήρου  η  αγορά  νέων  ηχητικών

συστημάτων του αμφιθεάτρου και του προθαλάμου.
 Χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου η εκτύπωση συλλογής ποιημάτων

μαθητών του σχολείου.
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 Χρηματοδοτήθηκε  εξ  ολοκλήρου  η  εκτύπωση  του  αναμνηστικού
λευκώματος και η αγορά αναμνηστικού φακέλου και παραδόθηκε στους αποφοίτους του
σχολείου, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Δώθηκε ο λόγος στους  γονείς  για τυχόν ερωτήσεις  επί  ολων των θεμάτων που
αναφέρθηκαν και δεν τέθηκαν από τους γονείς ερωτήσεις.

Ζητήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου η απαλλαγή του ΔΣ για τα πεπραγμένα
του σχολικού ετους 2013-2014 και τέθηκε υπό έγκριση ο οικονομικός απολογισμός .

Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε με (56) ψήφους υπέρ, 
κατά  ψήφισαν  (0)  γονείς  και  ταυτόχρονα  απαλλάσεται  το  απερχόμενο  Δ.Σ.  για  τα
πεπραγμένα του σχολικού ετους 2013-2014.

     Παρουσίαση προϋπολογισμού νέου σχολικού έτους

Δώθηκε  ο  λόγος  στους  γονείς  για  τυχόν  ερωτήσεις  επί  όλων  των  θεμάτων  που
αναφέρθηκαν και τέθηκαν από τους γονείς οι παρακάτω ερωτήσεις-παρατηρήσεις:

 Η κα Κιούλπαλη Βασιλική έθεσε την απορία για το λόγο της ανάγκης ψήφισης του
προϋπολογισμού του νέου σχολικού έτους από τη Γ.Σ. 
(Απαντήθηκε ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του συλλόγου η πρόταση
του προϋπολογισμού για το νέο σχολικό έτος 2014-2015 προβλέπετε και πρέπει να τεθεί
προς ψήφηση στη Γ.Σ.)

 Ο κ.  Λειβαδιωτάκης Νίκος  πρότεινε να προβλεφθεί  ένα ποσό 100 € για αγορά
προγράμματος μαζικής αποστολής SMS στους γονείς για θέματα του συλλόγου. 
(Απαντήθηκε  ότι  δε  χρειάζεται  να  προβλεφθεί  ξεχωριστή  εγγραφή  αφού  το  ποσό
καλύπτεται από την κατηγορία α/α 7 Διάφορα έξοδα 300 €)
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Τέλος αφού ζητήθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου η απαλλαγή του Δ.Σ. για τα
πεπραγμένα του σχολικού έτους 2013-2014 και αφού τέθηκε υπό έγκριση ο διοικητικός &
οικονομικός  απολογισμός  και  ο  προϋπολογισμός  στο  σώμα  (όπως  παραπάνω),
καταγράφηκε σχετική αναφορά και  στο βιβλίο  του ταμείου και  υπογράφθηκε από την
εξελεκτική επιτροπή.

Συνοψίζοντας:

Ο διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε με (56) ψήφους υπέρ,
κατά ψήφισαν (0) γονείς.

Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε με (56) ψήφους υπέρ,
κατά ψήφισαν (0) γονείς.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με (56) ψήφους υπέρ,
κατά ψήφισαν (0) γονείς.

5)            Διενέργεια εκλογών για τη διετία 2014-2016.

Συντάσεται και υπογράφεται ξεχωριστό πρακτικό Γ.Σ & αποτελεσμάτων εκλογών εις
τριπλούν  (ανά  ένα  σε  απερχόμενο  πρόεδρο,  πλειοψηφών  σύμβουλο  νέου  Δ.Σ.,
διευθυντή σχολείου).

Κλείνοντας αγαπητοί γονείς, 
Με το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους 2014-2015 θα θέλαμε να ευχηθούμε σε

σας και στα παιδιά σας, καλή και δημιουργική χρονιά. 
Ευχόμαστε ιδιαιτέρως στους μαθητές της Γ’ Λυκείου δύναμη και καλή επιτυχία

στις εξετάσεις τους, για το νέο τους ξεκίνημα.
Ως απερχόμενο Δ.Σ. 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.

Επίσης ως πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη
του Δ.Σ. για την πολύτιμη βοήθειά τους και συγκεκριμένα τους:

 Ιωάννη Ζαφειρίου ως Αντιπρόεδρο
 Μαρία Μουζή ως Γεν. Γραμματέα

 Νικόλαο Δερεδάκη ως Ταμία
 Νικόλαο Στεφανουδάκη ως Ειδ. Γραμματέα

 Ντεβέ Νικόλαο ως Έφορο
 Ιδιαίτερα την αρχιτέκτων  Ευγενία Μαυράκη που ως Μέλος συνέταξε τα

σχέδια για την επέκταση των τουαλετών του σχολείου.
 Μαρία Μαυρογιαννάκη ως Μέλος
 Πολύβιο Μαυροειδή ως Μέλος

τη διεύθυνση του σχολείου,
όλους τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε

και το διοικητικό προσωπικο (επιστάτη, καθαρίστριες).

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη Γ.Σ. και ευχόμαστε καλή συνέχεια,
δύναμη και αντοχή-επιμονή στους σκοπούς και στόχους του συλλόγου στο νεοεκλεγέν

Δ.Σ.

Με τιμή,

Σχολικό Έτος 2014-2015



για το απερχόμενο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων 3ου Λυκείου Ηρακλείου,
Περίανδρος Δολαψάκης.

Σχολικό Έτος 2014-2015


