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1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ  

το πλαίςιο διενζργειασ τθσ εκλογοαπολογιςτικισ ςυνζλευςθσ του υλλόγου, τθσ 

τελευταίασ Γ.. τθσ κθτείασ του απερχόμενου Δ.., ςυντάςςεται ο παρόν Διοικθτικόσ 

Απολογιςμόσ προσ ενθμζρωςθ των μελϊν για τα πεπραγμζνα του Δ.. του υλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων του 16ου Δθμοτικοφ χολείου Χαλανδρίου κατά τθν περίοδο 11/2021 ζωσ 

10/2022.  

Ακολουκοφν δράςεισ και δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα κατά το αναφερόμενο 

διάςτθμα.  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ  

 Προςφορά ςτο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, €200 ςε δωροκάρτεσ από αλυςίδα 

ςοφπερ μάρκετ για αγορά αναγκαίων ειδϊν για τουσ ςκοποφσ του ιδρφματοσ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

 υμμετοχι του υλλόγου μασ ςτο Εθνικό Μητρϊο Αιμοδοτϊν. 

 υγκζντρωςθ ειδϊν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου Χαλανδρίου. 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ & ΛΟΙΠΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

 Διοργάνωςθ Αποφοίτηςησ Σ’ τάξησ 2022 ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ με 

φαγθτό, γλυκά και χυμοφσ και τθ ςυμμετοχι των γονζων.  

Προςφορά λευκωμάτων και αναμνθςτικϊν ςε μακθτζσ και διδακτικό προςωπικό. 

Ενοικίαςθ Photo Booth για τθν εκδιλωςθ. 

ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 Προςφορά ςτο χολείο εκατό (100) τεμαχίων παιδικζσ μάςκεσ τφπου FFP2. 

 Προςφορά για Πρωτοχρονιά 2021, με αγορά Βαςιλόπιτασ για κάκε τάξθ και 

επιπρόςκετα για το διδακτικό και βοθκθτικό προςωπικό του χολείου και Δϊρα 

λογοτεχνικά βιβλία ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που κζρδιςαν το φλουρί 

ανά τάξθ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΛΛΟΓΟΤ Ε ΣΡΙΣΟΤ 

 Δϊρο ςε χολικό Σροχονόμο για τα Χριςτοφγεννα 2021, δωροκάρτεσ από αλυςίδα 

ςοφπερ μάρκετ (€100). 

 Δϊρο καλωςορίςματοσ τθσ Α’ τάξθσ τθσ χρονιάσ 2022-2023. 

 Προςφορά δωροκαρτϊν από αλυςίδα ςοφπερ μάρκετ (€120) ςε οικογζνεια Ουκρανϊν 

που εγγράφθκαν ςτο ςχολείο μασ, για τθν προμικεια αναγκαίων αγακϊν. 



 

 

ΕΠΟΧΗ COVID-19 

 Εξαςφαλίςαμε προςφορά για διενζργεια εξζταςησ SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19) ςε 

προνομιακι τιμι από τθν LOCUS MEDICUS ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ για 

τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ/εργαηομζνουσ του 16ου Νθπιαγωγείου, 

16ου Δθμοτικοφ, 8ου Γυμναςίου και 6ου Λυκείου Χαλανδρίου.  

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Μετά από μία μακρά παφςθ λόγω τθσ πανδθμίασ, επαναλειτοφργθςαν εντόσ του 2022, οι 

Απογευματινζσ Δραςτηριότητεσ, ζνασ ςθμαντικόσ και διαχρονικόσ κεςμόσ για το ςχολείο 

μασ. 

Από τθν ζναρξθ τθσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων οι ειςθγθτζσ προςφζρουν διαχρονικά 

ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου γνϊςθ και διαςκζδαςθ και ταυτόχρονα προάγουν αξίεσ όπωσ 

θ ομαδικότθτα και θ ςυμμετοχι. 

Οι δραςτθριότθτεσ που διεξιχκθςαν φζτοσ, λόγω των περιοριςμϊν που είχαν τεκεί από τθν 

Πολιτεία, ιταν το μπάςκετ και το τζνισ. Παρά του περιοριςμοφσ και τθν κακυςτερθμζνθ, 

λόγω κεςμικϊν δυςκολιϊν ζναρξθ, οι ςυμμετοχζσ των παιδιϊν ςτα 2 προαναφερόμενα 

αθλήματα ζφταςαν περίπου τισ 50.  

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Αναφορικά με τα οικονομικά πεπραγμζνα του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κατά τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του, από τον Νοζμβριο 2021 μζχρι και τον Οκτϊβριο 2022, 

ςθμειϊνονται τα εξισ: 

 Σα ζςοδα διαμορφϊκθκαν: α) υπόλοιπο από μεταφορά (από προθγοφμενθ χριςθ) 

€3.935,89, β) λοιπζσ ειςπράξεισ τρζχουςασ χριςθσ ςυνολικά €712,00, που ορίηουν 

ζνα ςυνολικό ποςό εςόδων φψουσ €4.647,89 ενϊ διενεργικθκαν δαπάνεσ 

ςυνολικοφ φψουσ €2.249,51, δημιουργϊντασ πλεοναςματική ταμειακή διαφορά 

ενεργητικοφ φψουσ €2.398,38. 

 

 Σο ςφνολο των ςυναλλαγϊν καταχωρικθκε ςτο οικείο Βιβλίο Σαμείου. 

 

 Ζχουν ειςπραχκεί μζχρι και τθν 18θ Οκτωβρίου (προθγουμζνθ τθσ Γ..), ςυνδρομζσ 

ςυνολικοφ φψουσ €1.210,00. Σο ποςό αυτό δεν ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο 

Σαμείου κακϊσ δεν ζχει οριςτικοποιθκεί. 

 

 Για το ςφνολο των διενεργθκειςϊν δαπανϊν υπιρξε θ ζγκριςθ του Δ.. του 

υλλόγου κακϊσ και θ τελικι γνωμάτευςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ όπωσ αυτι 

καταγράφεται ςτο Βιβλίο Σαμείου. 

 


