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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στις Αχαρνές την 23 Μαρτίου 2011 και ώρα 19.00, σε μια αίθουσα του 7ου Λυκείου Αχαρνών
και μετά τις αναβληθείσες λόγω έλλειψης απαρτίας, Γενικές Συνελεύσεις τις 9/3/2011 και
16/03/2011, συνήλθαν 38 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για την Ένωση Γονέων, από 26 σχολεία
του Δήμου Αχαρνών.
Η Γενική Συνέλευση, μετά από 1 ώρα καθυστέρηση, ομόφωνα αποδέχθηκε τον κατάλογο των
αντιπροσώπων, σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν.2621/98 ΦΕΚ 136Α απόφαση Υ.Π.Ε.Π.Θ. και
προχώρησε στις εργασίες της σύμφωνα με την Ημερησία διάταξη. Για τον συντονισμό των
εργασιών εξέλεξε ομόφωνα για Προεδρείο τους:
Συρίγο Γεράσιμο (Πρόεδρο
του Συλ. Γονέων του 18ου Δημ. Σχ. Αχαρνών),
Κατσιάρη Παναγιώτη (Πρόεδρο του
Συλ. Γονέων του 9ου Δημ. Σχ. Αχαρνών) και Καλογεράκη Λάμπη (Αντιπρόεδρο του Συλ.
Γονέων του Λυκείου Θρακ/νων).
Το Σώμα αφού ενέκρινε ομόφωνα τα θέματα της Γεν. Συνέλευσης, προχώρησε στις εργασίες
της σύμφωνα με την ημερησία διάταξη.
Έγινε ο διοικητικός απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. με ομιλία του προέδρου του, Πούρδα
Χάρη. Έγιναν ερωτήσεις, απαντήσεις, σύντομες τοποθετήσεις και μια ουσιαστική ένσταση στο
περιεχόμενο του διοικητικού απολογισμού, ότι ο διοικητικός απολογισμός ήταν απλά μια
<<Αναγγελία Κοινωνικών Εκδηλώσεων>> από την κα Κατσούλη Μαρία
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, ο διοικητικός απολογισμός, εγκρίθηκε με 36 ψήφους υπέρ,
1 ψήφου λευκής και 1 ψήφου κατά (Κατσούλη Μαρία ). Αίσθηση προκάλεσε στο Σώμα ότι η
λευκή ψήφος ήταν του Μέλους του απερχόμενου Δ. Σ. Νταντή Στάθη.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. με ομιλία του ταμία του
Κουφογεώργου Σωτήρη. Έγινε ένσταση από το μέλος του προεδρείου της Γενικής συνέλευσης
Καλογεράκη Λάμπη, ότι δεν τηρήθηκε η καταστατική υποχρέωση του απερχόμενου Δ.Σ., να
συνοδεύεται ο οικονομικός απολογισμός με Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Αξίζει να

σημειωθεί, ότι έγινε πρόταση από μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και ειδικότερα του ταμία, που
επέμενε να γίνει ο έλεγχος κατά την διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης, έχοντας στην διάθεση της
επιτροπής ελέγχου όλες τις αποδείξεις και το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων της Ένωσης. Η Γενική
Συνέλευση, έκρινε ότι ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για τον άμεσο έλεγχο και δέσμευσε με
ομόφωνη απόφασή της το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά τις εκλογές, να
προβεί άμεσα στον έλεγχο των οικονομικών και να ενημερώσει τα μέλη στην επόμενη Γ. Σ.
Μετά τις σχετικές διευκρινήσεις για την απαράδεκτη αυτή έλλειψη της Έκθεσης, τέθηκε σε
ψηφοφορία και εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ, 7 ψήφους κατά και 5 λευκές ψήφους.
Διευκρινίστηκε ότι οι αρνητικές και οι λευκές ψήφοι αφορούσαν το διαδικαστικό μέρος του
ανύπαρκτου ελέγχου από την Ελεγκτική Επιτροπή και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε
αμφισβήτηση η ορθή τήρηση του ταμείου από μεριάς του Ταμία.
Στην συνέχεια άρχισαν οι τοποθετήσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης και κατά την
διάρκεια εγγράφηκαν 13 ομιλητές.
Πρόλαβαν να τοποθετηθούν μόνο 5 ομιλητές, (σε προκαθορισμένο από την Γ.Σ. χρόνο 5 λεπτών
ο κάθε ένας), με την σειρά που αυτοί εγγράφηκαν στην λίστα. Καλατζής Δημήτρης, Νταντής
Στάθης, Πολίτη Βούλα, Περρή Αλεξάνδρα και Κατσούλη Μαρία.
ΟΙ Γιαννάκου Γιώτα, Γαλανόπουλος Ηλίας, Χιώτης, Καρυδάκης, Μπίσκος, Κατσιάρης
Παναγιώτης, Καλογεράκης Λάμπης, Συρίγος Γεράσιμος, δεν πρόλαβαν να μιλήσουν λόγω
πίεσης χρόνου αφού ο φύλακας του 7ου Λυκείου ήθελε να κλείσει το Σχολείο.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να διακοπούν οι ομιλίες και να ακουστούν μόνο προτάσεις για
τον προγραμματισμό δράσης της Ένωσης, να τεθούν σε ψηφοφορία δεσμεύοντας για την
υλοποίησή τους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι προτάσεις που ακολούθησαν εγκρίθηκαν
ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Ουσιαστική επανεργοποίηση του Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο.
2. ΔΕΠ – Σχολικές Επιτροπές. Άμεση συνάντηση, με διεκδικητικό χαρακτήρα για το
συμφέρον των παιδιών μας, του νέου Δ.Σ. με τους αρμόδιους του Δήμου μας σε θέματα
παιδείας.
3. Στις 15μελείς Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να
συμμετέχουν από 3 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από την Ένωσή μας.
4. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με αποκλειστικό θέμα την παιδεία
για την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα Σχολεία μας, με
συμμετοχή αρμόδιων φορέων( Διευθυντές σχολείων, Σύλλογοι Γονέων κλπ ) .
5. Παραχώρηση στην Ένωση Γονέων του οικοπέδου που φιλοξενεί τα γραφεία της.

6. Παρέμβαση της Ένωσης για αύξηση των κονδυλίων από τον Δήμο προς τα σχολεία μας.
7. Η Ένωση να διεκδικεί, να πιέζει, να ελέγχει και να πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις για την
επίλυση των αιτημάτων.
8. Ενεργή Δράση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την ανέγερση σχολείων όπου
υπάρχει ανάγκη με ιδιαίτερη προτεραιότητα στα 9ο , 18ο , 19ο , 21ο Δημοτικών Σχολείων
Αχαρνών και 3ο Νηπιαγωγείο Θρακ/νων. Επίσης να εντοπίσει την αναγκαιότητα και να
εισηγηθεί την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, ανά περιοχή (Ολ. Χωριό, Βαρυμπόμπη,
Θρακ/δόνες, Κόκκινος Μύλος, Χαραυγή Αγ. Άννα, Αγ. Πέτρος, Λαθέα κλπ).
9. Άμεση σύνδεση όλων των σχολικών μονάδων, με το φυσικό αέριο όπου περνάει είδη
αγωγός και εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες.
10. Παρέμβαση της Ένωσης , για άμεση λύση , όταν και όπου υπάρχει έλλειψη
Εκπαιδευτικού προσωπικού.
11. Άμεση αντίδραση της Ένωσης σε προσπάθειες συμπτύξεων σχολικών αιθουσών, αύξησης
του αριθμού των παιδιών στα τμήματα, αλλά και πιθανών συγχωνεύσεων σχολικών
μονάδων του Δήμου μας.
12. Να επιμεληθεί ‐ πιέσει το συντονισμό για εγκατάσταση συναγερμών σε όποια σχολεία
το έχουν ανάγκη, σε συνεννόηση πάντα με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Γονέων.
13. Το νέο Δ.Σ. να μεριμνήσει για την καταβολή των συνδρομών των μελών της κάθε χρόνο.
14. Το νέο Δ.Σ. να ενημερώνει σφαιρικά για τα όργανα έκφρασης των Συλλόγων Γονέων και
να δημιουργήσει Επιτροπές που θα βοηθούν στην αποτελεσματικότητα των αντιπροσώπων
τους σ’ αυτά. (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας, Κυλικείο κ.λ.π.)
15. Να ενημερώσει τους Διευθυντές και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων για την δυνατότητα να
κλείνουν τους δρόμους κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών μας, σε όσα
σχολεία δεν περνάει μπροστά αστική συγκοινωνία.
16. Στην πρώτη συνεδρίαση του το νέο Δ.Σ. να καταγράψει τα προβλήματα, να τα
αξιολογήσει και να θέσει στόχους για την επίλυσή τους, καθώς να θέσει χρονοδιάγραμμα για
την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων των μελών της Γενικής Συνέλευσης της
23/03/2011.
Στην συνέχεια η Γεν. Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εξέλεξε
ομόφωνα τα παρακάτω μέλη:
Αλεξόπουλο Βασίλη, Μαρσέλου Κατερίνα, Στρατιώτη Εμμανουήλ και Γαλανόπουλο Ηλία, που
ανέλαβαν την διεξαγωγή των εκλογών που ορίστηκε να πραγματοποιηθούν στις 10/04/2011
και ώρες 10:00 έως 17:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Επίσης αποφάσισε οι νομιμοποιήσεις σχολείων να γίνονται μέχρι και 31/03/2011 και οι
καταθέσεις υποψηφιοτήτων να δίνονται μέχρι την 05/04/2011.
Δόθηκε επίσης η δυνατότητα στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. να βοηθήσουν στην παραλαβή
των αιτήσεων νομιμοποίησης των Συλλόγων Γονέων και στην παραλαβή των υποψηφιοτήτων.
Αμέσως μετά αποφάσισε την λήξη της συνεδρίασης.
Το Προεδρείο συνεδρίασε την 27/03/2011 για να συντάξει το πρακτικό της Γενικής
Συνέλευσης.
Με λύπη του εκτίμησε ότι η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 23/03/2011, οργανώθηκε από
το απερχόμενο Δ.Σ. με προχειρότητα.
Η αίθουσα του 7ου Λυκείου Αχαρνών, αποδείχτηκε ανεπαρκής για να φιλοξενήσει την
σημαντικότερη και σοβαρότερη Γενική Συνέλευση της Ένωσης που γίνετε κάθε 2 χρόνια. Ο
χώρος μικρός, σε διπλανή αίθουσα γινόταν μάθημα του Νυχτερινού, ο χρόνος περιορισμένος.
Δεν ακούστηκαν οι περισσότεροι ομιλητές, δεν δόθηκαν απαντήσεις από τα μέλη του
απερχόμενου Δ.Σ., σε καίρια ερωτήματα και ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Σύλλογοι Γονέων.
Το απερχόμενο Δ.Σ. εμφανίστηκε με αντεγκλήσεις, χωρίς χρονοδιάγραμμα και στόχους, χωρίς
συλλογικότητα, σύμπνοια και ομόνοια.
Το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.
Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των αντιπροσώπων, το Προεδρείο προτείνει το
Πρακτικό αυτό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
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