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Αρ. Πρωτ. 16/24-10-2011 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Περίοδος Δεκέμβριος 2010 – Οκτώβριος 2011)  
 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Το Δ. Σ. το οποίο ανέλαβε μετά τις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου 2010, έθεσε προτεραιότητες 
και στόχους, για την επίτευξη των οποίων εργάστηκε με κάθε δυνατό τρόπο. Σε κάθε 
επιμέρους ζήτημα περιληπτικά αναφέρονται τα εξής: 

 ΚΤΙΡΙΑΚΟ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
Τακτική επικοινωνία με τον ΟΣΚ για την παρακολούθηση του έργου. Αναλυτικά:  
Δεκέμβριος 2010: Ολοκλήρωση ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Ιανουάριος 2011: Υπήρξε ένσταση της δεύτερης εταιρίας – μειοδότη του έργου η οποία 
απορρίφθηκε και γύρισε το θέμα στον ΟΣΚ για την υπογραφή της σύμβασης. 
Φεβρουάριος 2011:  

α. Στις 3/2/2011 ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκαν από τον εργολάβο οι απαιτούμενες 
εγγυητικές. 
β. Στις 17/2/2011 ενημερωθήκαμε ότι ο εργολάβος του έργου προσκόμισε τις 
εγγυητικές και υπέγραψε τη σύμβαση. Στη συνέχεια η σύμβαση έπρεπε να 
υπογραφεί και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ. Ταυτόχρονα η αρχαιολόγος 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έκανε αυτοψία στο χώρο του οικοπέδου για να 
αρχίσουν οι ανασκαφές για πιθανή ανεύρεση αρχαιοτήτων. 

               γ. Στις 24/2/2011, διαπιστώσαμε ότι στο χώρο που θα χτιστεί το καινούργιο Σχολείο 
               υπήρχαν εκσκαφείς και μπουλντόζες της αναδόχου εταιρείας. Πραγματοποιούσαν 
               εργασίες για την απομάκρυνση του τσιμέντου και τη διενέργεια εκσκαφών για 
               αναζήτηση αρχαιοτήτων, για λογαριασμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
               Ανακαλύφθηκαν κάποια ευρήματα και έπρεπε να συνεχίσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
               τις ανασκαφές. Δυστυχώς όμως το συνεργείο επανήλθε στο τέλος Ιουλίου. 
Ιούλιος 2011: Με έναν μόνο εργατοτεχνίτη έγιναν εργασίες για δύο εβδομάδες και σε 
συνάντηση που οργανώσαμε στο χώρο του υπό ανέγερση σχολείου στην οποία συμμετείχε ο 
Προϊστάμενος της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και η Αντιδήμαρχος Παιδείας συμφωνήθηκε 
οι εργασίες να συνεχισθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου με τη χρήση των κατάλληλων 
μηχανημάτων του Δήμου. 
Σεπτέμβριος 2011: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και στα μέσα του μήνα η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία έστειλε έγγραφο στον ΟΣΚ με το οποίο επιτρέπει την έναρξη των εργασιών για το 
νέο σχολείο. 
Οκτώβριος 2010: Ενώ αναζητούσαμε στον ΟΣΚ να επιβεβαιώσουμε αν παρέλαβαν το έγγραφο 
μας ενημέρωσαν ότι ο μειοδότης-εργολάβος στον οποίο είχε ανατεθεί η ανέγερση του νέου 
Σχολείου υπέβαλλε την παραίτησή του από το έργο. Η διαδικασία προβλέπει ότι θα κληθεί ο 
δεύτερος μειοδότης-εργολάβος να αναλάβει το έργο σύμφωνα με το τίμημα που είχε 
προσφέρει στον αρχικό διαγωνισμό (Μάιος 2010). Αν αυτός δεν δεχθεί τότε θα κληθεί ο τρίτος 
μειοδότης-εργολάβος να αναλάβει το έργο σύμφωνα με το τίμημα που είχε προσφέρει και 
αυτός στον αρχικό διαγωνισμό. Αν και αυτός δεν δεχθεί το έργο, τότε θα προκηρυχθεί εκ νέου 
ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη νέου μειοδότη. 
Δυστυχώς στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε και με τον ΟΣΚ να είναι υπό 
συγχώνευση είμαστε επιφυλακτικοί. Το μόνο θετικό είναι ότι το έργο χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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 ΚΤΙΡΙΑΚΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 
Ο χώρος που στεγάζεται προσωρινά το σχολείο είναι μικρός και τα παιδιά υπεράριθμα. Η 
κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα όπως η χρήση και η καθαριότητα των χώρων 
υγιεινής, η έλλειψη βασικών χώρων διδασκαλίας (π.χ. αίθουσα Η/Υ, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, μουσικής), η έλλειψη τραπεζαρίας για την σίτιση των μαθητών του ολοήμερου και 
άλλα. Για την υπάρχουσα κτιριακή δομή αναλάβαμε τις παρακάτω δράσεις: 
Τον Ιούλιο 2011 στείλαμε επιστολή στην Αντιδήμαρχο Παιδείας και ζητούσαμε: 
α. Την κατασκευή στέγαστρου για σκίαση των αιθουσών. 
β. Την κατασκευή σκέπαστρου μεταξύ αιθουσών και τουαλετών. 

Το έργο πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 
Στις 17-10-2011 στείλαμε επιστολή προς την Σχολική Επιτροπή για τους χώρους υγιεινής στην 
οποία ζητάμε: 
α. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει τον τρόπο και να αναλάβει την επέκταση 
των χώρων υγιεινής. 
β. Να επεκταθεί η παρουσία του προσωπικού το πρωί, σε ώρα που θα ορισθεί με τον 
Διευθυντή του Σχολείου, για τουλάχιστον 1 ώρα, ώστε να είναι επαρκής η καθαριότητα των 
χώρων υγιεινής. 
 

Στην περίοδο αναφοράς έγιναν και οι παρακάτω δράσεις με εθελοντική εργασία των 
γονιών και των μελών του ΔΣ: 
α. Φύτευση δένδρων και φυτών. 
β. Αποξήλωση πέργκολας από παλιό σχολείο. Με τη ξυλεία κατασκευάσαμε παγκάκια τα 
οποία και βάψαμε. 
γ. Ζητήσαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και πετύχαμε την εγκατάσταση 
συστήματος αυτόματου ποτίσματος και την περιποίηση των χώρων πρασίνου από ειδικό 
συνεργείο. 
δ. Βάψαμε όλους τους πίνακες κιμωλίας στις τάξεις. 
ε. Κατασκευάσαμε σκηνικά παραστάσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο. 
στ. Αναζητούμε λύσεις χαμηλού κόστους για λειτουργία διαδραστικού πίνακα. 
ζ. Δημιουργήθηκε και λειτουργεί η ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.sillogosgk3.gr) 
η. Λειτουργεί η αποστολή e-mails στους γονείς που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον 
και έτσι έχουν άμεση ενημέρωση.(e-mail του Συλλόγου: sillogosgk3@yahoo.gr)   

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Έχουμε ζητήσει από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Στεφανίδη τη σύγκλιση του Σχολικού 
Συμβουλίου και αναμένουμε τον ορισμό αυτής της συνάντησης.Παράλληλα υπάρχει αγαστή 
συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Οργανώσαμε παρουσίαση του ΕΨΥΠΕ στο χώρο του σχολείου με θέμα το σχολικό εκφοβισμό 
και τη σχολική βία. 
Για 5η συνεχή χρονιά οργανώνονται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων δραστηριότητες 
δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών με απογευματινά μαθήματα παραδοσιακών χορών, 
σκακιού, μουσικοκινητικής Orff και της Χορωδίας.Ήδη η Χορωδία έχει πραγματοποιήσει 
επιτυχημένες συναυλίες όπως το αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, το αφιέρωμα στον Νίκο 
Γκάτσο στο Θέατρο Ρεματιάς και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου και τη συμμετοχή της 
στην παράσταση Λάχανα και Χάχανα στο Μέγαρο Μουσικής, με την υποστήριξη του Συλλόγου. 
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Στις γιορτές λήξης των σχολικών ετών ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρόσφερε τα 
αναμνηστικά δώρα στους απόφοιτους της ΣΤ’ τάξης (όπως κάθε χρόνο) και αναμνηστικά 
διπλώματα στους μαθητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, 
ενώ παράλληλα υποστήριξε θερμά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν οι δάσκαλοι με 
τους μαθητές του Σχολείου στο πολιτιστικό κέντρο του ΔΗΜΟΥ. 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υπήρξε ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή του εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή εκπροσώπου του Συλλόγου στην Σχολική Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει κατά καιρούς επείγοντα ζητήματα και το έπραξε με επιτυχία και αυτό μέχρι την 
λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, διότι από το καλοκαίρι λειτουργεί η (νέα διευρυμένη 
λόγω Καλλικράτη)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά σε όλα τα 
Νηπειαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Της Ανθούσας , του Γέρακα και της Παλλήνης. 
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ο Σύλλογός μας εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
τελευταίων εκλογών (17-12-2010), από τρία μέλη στην γενική συνέλευση εκ των οποίων ένα 
μέλος είναι στο Δ.Σ.(ταμίας) της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων 
Δήμου Γέρακα.  Η Ένωση Γονέων του Γέρακα συνενώνεται με την Ένωση Γονέων της 
Παλλήνης (διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη) και θα αποτελούν την Ένωση Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Παλλήνης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι 
σύλλογοι γονέων όλων των Δημοσίων Σχολείων (Νηπειαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) 
της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλλήνης.  
 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2010 ΕΩΣ 16/9/2011 
 

Ταμείο 16-9-2011:Έσοδα – Έξοδα:4.975,64 € – 3.575,48 €=1.400,16 € 
 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του σχολείου είναι η συνεργασία 
του συλλόγου διδασκόντων με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτείται η συμμετοχή και η ουσιαστική δράση των μελών του συλλόγου (γονέων και 
κηδεμόνων). Η συμμετοχή αυτή είναι απαραίτητη αλλά είναι εθελοντική. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση συμμετοχής σε κανέναν. Υπάρχει ευθύνη όμως, στον καθένα που δεν συμμετέχει 
στα όργανα του συλλόγου (γενική συνέλευση, εκλογές). Για να βελτιωθεί λοιπόν ο σύλλογος 
και το σχολείο πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες! 
 
Με εκτίμηση το Δ.Σ. 


