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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2010
Ωρα έναρξης: 10:30 και ώρα λήξης13:15
ΤΟΠΟΣ: Καφετέρια στο ÅSÖ GYMNASIUM.

H Ημερήσια Διάταξη όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Εκλογή 3/μελούς προεδρείου και ενός γραμματέα.
2. Έγκριση ώστε το προεδρείο να υπογράψει τα πρακτικά και να κάνει τις
καταμετρήσεις στις ψηφοφορίες της Συνέλευσης.
3. Έγκριση ότι η Συνέλευση έχει καλεστεί σύμφωνα με το καταστατικό.
4. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.
5. Η παράδοση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από
το πρώην Δ.Σ.
6. Η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
7. Ο οικονομικός προυπολογισμός του επόμενου σχολικού έτους.
8. Η καφετέρια στο Åsö Gymnasium.
9. Υπόλοιπα θέματα.
Έναρξη10:30
Παρόντες γονείς 40.
1. Εκλογή 3/μελούς προεδρείου και ενός γραμματέα.
2.
Εκλέγεται προεδρείο αποτελούμενο από τους: Αποστόλη Παπακώστα, πρόεδρο, Γεώργιο
Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνα Παπαιωάννου, μέλη, Μαρία Χουλιάρα, γραμματέα.
Ψηφοφορία: Υπέρ 40.
Ο πρόεδρος θέτει την ερώτηση αν όλοι οι παρευρισκόμενοι γονείς είναι μέλη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων, αν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους καθώς επίσης και την έκτακτη
εισφορά. Όσοι δεν έχουν πληρώσει δεν μπορούν να ψηφίσουν σε περίπτωση που η ψήφος
τους είναι αποφασιστική.
Ψηφοφορία: Υπέρ 40.
2. Έγκριση ώστε το προεδρείο να υπογράψει τα πρακτικά και να κάνει τις
καταμετρήσεις στις ψηφοφορίες της Συνέλευσης.
Ψηφοφορία: Υπέρ 40.
3. Έγκριση ότι η Συνέλευση έχει καλεστεί σύμφωνα με το καταστατικό.
Ψηφοφορία: Υπέρ 40.
4. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.
Ψηφοφορία: Υπέρ 40.
5. Η παράδοση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από
το πρώην Δ.Σ.
Η πρόεδρος του Συλλόγου, Στυλιανή Σαββίδου, ενημερώνει τη συνέλευση.
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Η πρόεδρος είχε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Ηλία Νικολαίδη, τον πρώην πρόεδρο του
Συλλόγου, για να του ζητήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, όμως ο Η. Νικολαίδης
απάντησε ότι δεν αναγνωρίζει την νομιμότητα του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
Το Δ.Σ απευθύνθηκε στην υπηρεσία Kronofogden για την επαναφορά των περιουσιακών
στοιχείων στον Σύλλογο.
Σχετικά με το πάγωμα του λογαριασμού του Συλλόγου που είχε κάνει ο Η. Νικολαίδης,
καταθέσαμε στην τράπεζα Nordea, όπου είναι ο λογαριασμός του Συλλόγου, όλα τα
απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την Νομιμότητα και Εγκυρότητα του σημερινού Δ.Σ.
και με αυτόν το τρόπο έληξε το πάγωμα του λογαριασμού.
Ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου λειτουργεί όπως πρέπει.
Καταθέσαμε μήνυση εις βάρος του Η. Νικολαίδη για τις ενέργειες του, δηλαδή κατακράτηση
στοιχείων, πάγωμα λογαριασμού κλπ., αλλά ο εισαγγελέας δεν το προχώρησε.
Η πρόεδρος εν συνεχεία διαβάζει μία επιστολή που ο Η. Νικολαίδης έστειλε στο αρμόδιο
Υπουργείο στην Ελλάδα και που κατηγορεί το σημερινό Δ.Σ ότι έφτιαξε και χρησιμοποιεί
καινούργια σφραγίδα του Συλλόγου και ότι είναι παράνομο κλπ. Η επιστολή επισυνάπτεται.
Η πρόεδρος αναφέρει ότι η οικονομική επιβάρυνση εξ αιτίας των ενεργειών του Η.
Νικολαίδη όπως ενοικίαση χώρων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, πρόσληψη προσωπικής
φρουράς του Η. Νικολαίδη στη Συνέλευση του Αλβικ κλπ. ανέρχεται στο ποσόν των 20.000
κορονών.
Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο Η. Νικολαίδης έχει κακώς συμπεριλάβει την δωρεά του Αλ.
Φράγκου στο ταμείο του Συλλόγου στον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους
υπερογκώνοντας έτσι τα κέρδη.
Η δωρεά δεν είναι έσοδα, αλλά καταχωρείται ξεχωριστά.
Ο Δημήτριος Νταλιάνης επεμβαίνει λέγοντας ότι πρέπει να σεβαστούμε τη δωρεά του
Α.Φράγκου και να χρησιμοποιηθεί σωστά.
Τέλος η πρόεδρος αναφέρει ότι το Δ.Σ έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας για να
ζητήσει βιβλία για την επόμενη σχολική χρονιά, επειδή ούτε η διευθύντρια ούτε η
Συντονίστρια το είχαν κάνει.
Μέχρι στιγμής συμπληρώνει δεν ξέρουμε εάν και πόσους εκπαιδευτικούς θα έχουμε την
επόμενη περίοδο.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Συνέλευσης θέτει την εξής ερώτηση στον Ευάγγελο
Νικολόπουλο, που παραυρίσκεται στη Συνέλευση: Αφού δεν δέχεσαι την Νομιμότητα του Δ.Σ.
γιατί είσαι εδώ;
Και ο Ε. Νικολόπουλος aπαντά: Ήρθα για να ακούσω, όχι για να απαντήσω.
Και συνεχίζει ο πρόεδρος: Είσαι μέλος; Εχεις πληρώσει τη συνδρομή σου:
Ναί, έχω πληρώσει απαντά ο Ε.Νικολόπουλος.
Η Ε. Πάσχου ρωτάει τον Ε. Νικολόπουλο: Πότε θα μας επιστρέπσετε τα περιουσιακά στοιχεία
του Συλλόγου;
Ο Κ. Συνοδινόςτονίζει ότι το θράσσος του Η. Νικολαίδη είναι τόσο μεγάλο που λέει ότι το
σημερινό Δ.Σ είναι παράνομο.
Ο Γ. Παυλίδης προτείνει να βοηθήσουμε το Σύλλογο, να μη μείνει τίποτα στο κενό, να
διασφαλίσουμε ό,τι έχει ο Σύλλογος. Είναι δίκαιο και λογικό να προχωρήσει το Δ.Σ. δικαστικά
πλέον, είναι υπόθεση δικαστηρίου.
Ο Γ. Γρανούζης τονίζει: Οι πράξεις του Η. Νικολαίδη και των υπολοίπων του συμβουλίου του
δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες.
Ο Θ. Αδαμίδης προτείνει: Να πάμε δικαστικά, να δημιουργηθεί μία επιτροπή για να εξετάσει με
ποιό τρόπο θα γίνει πιό οικονομικά η προσφυγή στο δικαστήριο.
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Ο Φετφατσής προτείνει να εξετάσει το Δ.Σ. άν χρειάζεται να γίνει Γενική Συνέλευση για το
συγκεκριμένο ζήτημα.
Τη συγκεκριμένη στιγμή παρόντες είναι 30 γονείς /μέλη.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης βάζει τη πρόταση σε ψηφοφορία.
Πρόταση 1: Να δημιουργηθεί μία τριμελής επιτροπή για να εξετάσει τον τρόπο που θα γίνει
η προσφυγή στο δικαστήριο Tingsrätten, με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση.
Ψηφοφορία: Υπέρ 28, κατά 2.
Πρόταση 2. Να πλαισιώσουν την επιτροπή : Ελισάβετ Πάσχου, Κωνσταντίνος Συνοδινός και
Λάζαρος Τσανταρίδης.
Ψηφοφορία: Υπέρ 28.
6. Η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Ο ταμίας του Δ.Σ. ενημερώνει για το ταμείο του Συλλόγου για τη χρονική περίοδο από 01/112009 μέχρι 10/05-2010. Ο οικονομικός απολογισμός κατατίθεται στο προεδρείο και
προσάπτεται στα πρακτικά.
7. Ο οικονομικός προυπολογισμός του επόμενου σχολικού έτους.
Ο ταμίας, Νικόλαος Παππάς, ενημερώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί για το σχολικό
έτος 2010-2011, 200 μαθητές, γονείς-μέλη ανάλογα.
Εσοδα: Από εγγραφές έχουμε περίπου 33 000 κορόνες, από την καφετέρια 20 000.
Εξοδα: 60 000 κορόνες σύν 20 000 κορόνες για φωτοτυπίες.
Ο ταμίας προτείνει το ποσό των 200 κορονών για κάθε ένα μαθητή και να εξετάσουμε τη
δυνατότητα για εξεύρεση οικονομικών βοηθημάτων. Επί πλέον προτείνει να δίνουν οι
εκπαιδευτικοί κατάλογο των μαθητών και τον αριθμό των φωτοτυπιών που χρειάζονται.
8. Η καφετέρια στο Åsö Gymnasium.
Καθαρισμός καφετέριας.
Ο ταμίας προτείνει να αναλάβουν οι μαθητές της 3ης Λυκείου να καθαρίζουν τη καφετέρια
έναντι 500 κορονών κάθε φορά, έσοδα για την εκδρομή τους στο τέλος της χρονιάς.
Ο Κ. Συνοδινός προτείνει να βρεθεί κάποιος που μπορεί και έχει χρόνο να αναλάβει τη
λειτουργία της καφετέριας και να την καθαρίζει πληρώνοντας στο Σύλλογο ένα ενοίκιο.
Η Μ. Χουλιάρα προτείνει να υπάρχουν 3 γονείς στην καφετέρια κάθε Σάββατο και οι ίδιοι να
καθαρίζουν το χώρο.
Ο πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει να το συζητήσουμε στην επόμενη Γ. Συνέλευση.
Πρόταση 3: Ο καθαρισμός της καφετέριας. Να το συζητήσουμε στην επόμενη Γ. Συνέλευση.
Ψηφοφορία: Υπέρ 30, κατά 0.
Πρόταση 4: Η πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να εκλέγονται αντιπρόσωποι γονέων σε κάθε
τάξη και να έχουν την εποπτεία των μαθητών αφού επικοινωνήσει το Δ.Σ. με τους
εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία μαζί τους.
Ψηφοφορία: Υπέρ 30, κατά 0
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9.Υπόλοιπα θέματα.
Στην Συνέλευση έρχεται ο επρόσωπος και υπεύθυνος πολιτιστικών της ομοσπονδίας
Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας Γεώργιος Κάλαρης και αναφέρει οτι η
Ομοσπονδία
ενισχύει οικονομικά και οργανωτικά τον Σύλλογο του σχολείου και ότι η Κοινότητα Βόρειας
Στοκχόλμης, Ρίνκεμπυ διαθέτει την αίθουσά της δωρεάν για να κάνει ο Σύλλογος Γονέων
χορό.
Η πρόταση γίνεται δεκτή με χειροκρότημα.
Η πρόεδρος του Συλλόγου ευχαριστεί τέλος την Νεολαία της Ομοσπονδίας για την
οικονομμική ενίσχυση στο Σχολείο για την εκδρομή της 3ης Λυκείου.
Ο πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης προτείνει την έγκριση των εργασιών της γενικής
Συνέλευσης.
Ψηφοφορία: Υπέρ 30, κατά 0.
Λήξη Γενική Συνέλευσης 13.15.

Στοκχόλμη 15 Μαίου 2010
Το προεδρείο της Γενικής Ενημερωτικής Συνέλευσης

Αποστόλης Παπακώστας, πρόεδρος

Γεώργιος Kωνσταντίνου

Κωνσταντίνα Παπαιωάννου

Μαρία Χουλιάρα, γραμματέας

