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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ 
 
Tο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σας καλωσορίζει. 

Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος μας έχει οργανώσει δράσεις και έχει στηρίξει πολλά έργα και 
εκδηλώσεις του Σχολείου όπως καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας η οποία θα συνεχιστεί και θα 
αναβαθμιστεί ώστε να είναι εύκολη η χρήση της από γονείς και μαθητές. 
 
Στόχος μας η πνευματική και υλική συνεισφορά ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των 
μαθητών μας στο σχολείο. Οι εκδηλώσεις και δράσεις που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε 
στηρίζονται στην άριστη συνεργασία με την Δ/νση του σχολείου καθώς και με την Σχολική Επιτροπή.  
Θα είμαστε πάντα δίπλα στους μαθητές μας για να τους στηρίξουμε σε κάθε δράση τους και να 
συνεισφέρουμε οικονομικά όπου κρίνουμε απαραίτητο. Να οργανώσουμε ημερίδες ενημέρωσης-
επιμόρφωσης σε θέματα που τους απασχολούν, να οργανώσουμε φιλανθρωπικές  και 
περιβαλλοντικές  δράσεις , να επαγρυπνούμε συνεχώς για θέματα και προβλήματα που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και υγεία των μαθητών μας και την κτηριακή λειτουργικότητα του σχολείου μας. 
 
Ο Σύλλογος Γονέων δεν είναι σωματείο και δεν υποστηρίζεται από κανένα φορέα παρά μόνο από την  
συνδρομή των γονέων και ενδεχομένως από κάποιες δωρεές ή επιχορηγήσεις που πιθανόν να 
λάβουμε. Γι’ αυτό και η άμεση καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας , είναι απαραίτητη . 
Για την διευκόλυνση σας  μπορείτε οποιαδήποτε μέρα και σε ώρες λειτουργίας του σχολείου να 
καταθέσετε στην γραμματέα του σχολείου το ποσό των 10 € σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας το 
ονοματεπώνυμο σας και το όνομα του παιδιού. Κατόπιν θα εκδώσουμε την απόδειξη σας και θα σας 
αποσταλεί άμεσα. Για τα αδέλφια η συνδρομή κατατίθεται μια φορά . 
Επίσης, όσοι πληρώσουν την ετήσια συνδρομή έως την Τετάρτη 19/12 θα συμμετέχουν στην κλήρωση 
ενός δώρου, που θα γίνει την Παρασκευή 21/12 στο χώρο του σχολείου. 
 
Ευελπιστούμε στην συμπαράσταση όλων σας στο έργο μας προς όφελος των παιδιών μας. 
Με καλή Θέληση, Σχεδιασμό, Συνεργασία όλων των φορέων της Σχολικής Κοινότητας το σχολείο 
μπορεί να αλλάξει. 
 
Καλή Χρονιά 
                                                                                          
ΤΟ NEO ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ               
 
Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στη ΝΕΑ ιστοσελίδα μας 
https://goneis8lyc-ira.home.blog 
(με πρόσβαση και από το σύνδεσμο «Σύλλογος Γονέων» της ιστοσελίδας του σχολείου) 
 
        


