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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ 
 
Η νέα σύνθεση του 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 τα οποία καταγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. 
 

Στόχος μας να συνεισφέρουμε σε πνευματικό και υλικό επίπεδο, ώστε να παρέχονται 
καλύτερες συνθήκες στους μαθητές-παιδιά μας στο σχολείο. Οι εκδηλώσεις και δράσεις που 
σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε στηρίζονται στην συνεργασία με την Δ/νση του σχολείου, τη 
Σχολική Επιτροπή και το 15μελές. Θα είμαστε πάντα δίπλα στους μαθητές, να τους στηρίζουμε και να 
συνεισφέρουμε οικονομικά, εφόσον είναι εφικτό, όπου κρίνουμε απαραίτητο, να επαγρυπνούμε για 
θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία τους, την κτηριακή 
λειτουργία του σχολείου μας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
πανδημία. 

 
Για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας, φέτος δημιουργήσαμε ομάδα και στο 

FaceBook. Εκεί, σε συνδυασμό με την ιστοσελίδα θα αναρτούμε τις ανακοινώσεις που σας αφορούν. 
 

Ο Σύλλογος Γονέων δεν υποστηρίζεται οικονομικά από κανένα φορέα, παρά μόνο από την  
συνδρομή των γονέων και ενδεχομένως από κάποιες δωρεές ή επιχορηγήσεις. 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 € για ένα μαθητή ή 15 € για 2 μαθητές και πάνω σε κλειστό φάκελο 
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του παιδιού σας. Κατόπιν θα εκδώσουμε απόδειξη. 
 

Ευελπιστούμε στην συμπαράσταση όλων σας στο έργο μας προς όφελος των παιδιών μας. 
 
 
Καλή Σχολική Χρονιά 
                                                                                          
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ               
 
Τα ονόματα των μελών του ΔΣ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα, με πρόσβαση και από το σύνδεσμο 
«Σύλλογος Γονέων» της ιστοσελίδας του σχολείου, όπως και στην ομάδα του FB. 
 
        


