
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018-2020 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι μη κερδοσκοπικός και αποτελείται από 

γονείς που κάθε χρόνο καλούνται να εγγραφούν με το ποσό των 10 ευρώ. 

Η  Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου,  γίνεται μία φορά το 

μήνα σε τακτική βάση και πολλές φορές έκτακτα. Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ 

γίνονται κάθε δύο χρόνια. 

Τα έσοδα προέρχονται από συνδρομές μελών, δωρεές και εκδηλώσεις. 

Το  ΔΣ στην τελευταία διετία, σε αρμονική συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, 

τον διευθυντή και τους γονείς, κατάφερε με συντονισμένες ενέργειες και  προσωπική 

εργασία  διανθισμένη με αγάπη, να πετύχει αρκετούς στόχους που αφορούν: 

- την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.  

- την βελτίωση της ποιότητας ζωής της σχολικής κοινότητας.  

- την επίτευξη των στόχων του σχολείου στους τομείς της απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης, άθλησης, ψυχαγωγίας και γενικότερα της 

πνευματικής καλλιέργειας των παιδιών μας.   

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε  ότι πολλά θέματα δεν είναι στις αρμοδιότητες μας όπως 

για παράδειγμα το μείζον θέμα της διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

του σχολείου μας (βάψιμο κτλ) η οποία είναι αρμοδιότητα του Δήμου. 

Από το 2017 έως και σήμερα  έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες  από τον 

Διευθυντή του σχολείου μας κ Βασιλειάδη σε συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου, 

όπως η αποστολή αρκετών επίσημων εγγράφων αλλά και προσωπικές επισκέψεις του 

Διευθυντή  με μέλη του υφιστάμενου ΔΣ του Συλλόγου μας  στον Δήμο. 

Κάποια στιγμή μελλοντικά είμαστε σίγουροι ότι όλες αυτές οι ενέργειες που έγιναν 

συντονισμένα  θα καρποφορήσουνε και θα φέρουνε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Θεωρούμε χρέος μας  να ενημερώσουμε τους γονείς  και να αναφέρουμε κάποιες 

δράσεις μας κινούμενοι στα πλαίσια ενός σύντομου απολογισμού και  οι δράσεις μας  

αναφέρονται επιγραμματικά: 

 

• Μετά από συντονισμένες ενέργειες  του Συλλόγου μας, το σχολείο μας 

απέκτησε Τράπεζα Αίματος σε άψογη συνεργασία με το νοσοκομείο 

Παπανικολάου.  

• Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αιμοδοσία στο σχολείο μας με μεγάλη επιτυχία. 

• Δόθηκε δωρεά για αγορά φορητού απινιδωτή έπειτα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή σε συνεργασία με τον Σύλλογο και χορηγία του κ Μιχαηλίδη 

ιδιοκτήτη της ταβέρνας « Παπαγάλος». 

• Δωρεά του Συλλόγου μας για την αγορά 2 σύγχρονων προτζέκτορων  και 1 

εκυπωτή /πολυμηχάνηματος για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας 

• Δωρεά για την κατασκευή και τοποθέτηση στον προαύλιο χώρο του σχολείου 

μας για τα καινούργια παγκάκια.   

• Κατασκευάστηκαν υπέροχα επιδαπέδια παιχνίδια σε διάφορα μέρη του 

αύλειου χώρου του Σχολείου μας. 

• Πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ρομποτικής. 

• Τοποθετήθηκαν αντιολισθητικά σε σκαλοπάτια. 



• Τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα χαράς και έμπνευσης στα εσωτερικά σκαλιά 

του σχολείου. 

• Ο Σύλλογος τίμησε φέτος τους απόφοιτους της ΣΤ Τάξης  στην ταβέρνα 

«Παπαγάλος» παρουσία του κ Διευθυντή και δασκάλων με πολλές όμορφες 

συναισθηματικές στιγμές. Τέτοιες στιγμές  «αποζημιώνουν» και εμάς με τον 

καλύτερο τρόπο για την προσφορά μας στον Σύλλογο. 

• Εγγραφή του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων «Αριστοτέλης» 

του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. 

• Διοργανώθηκε φωτογράφηση για τους μαθητές και δημιουργήθηκε ένα 

αναμνηστικό φωτογραφικό πακέτο ανά μαθητή σε προσιτή τιμή. 

• Πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο bazzar. 

• Έγινε διανομή Χριστουγεννιάτικων δώρων σε όλους τους μαθητές του 

σχολείου. 

• Χορηγία στην Κιβωτό. 

• Κάλυψη ξεναγού ημερήσιας εκδρομής. 

• Πραγματοποίηση αποκριάτικων χωρών σε αίθουσες δεξιώσεων σε προσιτή 

τιμή και μεγάλη επιτυχία. 

• Πραγματοποιήθηκε ανθοέκθεση στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. 

• Δόθηκαν δώρα για την εορτή της μητέρας. 

• Δόθηκαν αναμνηστικά δώρα στην ΣΤ Τάξη και δώρα καπέλα αποφοίτησης. 

• Δόθηκαν λαμπάδες σε όλα τα παιδιά του Σχολείου. 

• Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά mail του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

και το επικοινωνήσαμε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας , προκειμένου 

ΟΛΟΙ οι  γονείς  να μπορούν να ακούγονται και  να εκφράζουν επίσημα  την 

άποψη τους στο θεσμικό όργανο. 

• Πραγματοποιήθηκε βραδιά σινεμά για την λήξη του σχολικού έτους και 

δόθηκαν ποπ κορν και χυμοί. 

• Διοργανώθηκε κοπή πίτας  για το διδακτικό προσωπικό και για τους μαθητές. 

• Πραγματοποιήθηκε  σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε όλο το διδακτικό 

προσωπικό και ανοιχτό για  τα μέλη του Συλλόγου και γονείς. 

• Λαχειοφόρος αγορά με δώρα ταξίδι, τηλεόραση και 2 γεύματα σε ταβέρνες 

«πάρκο» και «παπαγάλο». 

• Δόθηκαν βασιλοπιτάκια με δώρο δωροεπιταγή. 

• Βράβευση παιδιών σε διαγωνισμό. 

• Δώρα Χριστουγέννων. 

• Διοργάνωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας για όλους τους γονείς. 

 

Ο  Σύλλογός μας χρειάζεται τη συμμετοχή σας ,τις ιδέες και την προσωπική παρουσία 

σας για να μπορεί να παρέχει μεγαλύτερο έργο.  

 

Καλό Καλοκαίρι!! 

 

Με εκτίμηση το ΔΣ 

 

Αστέριος Πονηρός πρόεδρος 

Λίτσα Πετρίδου  αντιπρόεδρος 

Μαρία Βράντση  ταμίας 

Σοφία Ιγγλέση   γραμματέας 

Χρύσα Γκολέμη μέλος 


