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            ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/06/2013 

       Πρακτικά Συµβουλίου του ∆.Σ., της 20ής Ιουνίου 2013 
 
Παρόντες:  Χατζηφούντας, Παπαχρηστοπούλου, Ιατρίδης, 

Μπουρδάκου, Καλουµένου, Παλαιολόγου  
Απόντες :   Οικονόµου 
Συµµετέχοντες : Ανδριώτη 
 
Θέµατα συζήτησης και αποφάσεις:  
  
1. Αποφασίστηκε το πάτωµα του  γραφείου να ξαναπεραστεί µε εποξικό 
υλικό, χωρίς χρέωση, από το συνεργείο που έκανε την πρώτη επίστρωση. 
 
2. Επαναβεβαιώθηκε η απόφαση του ∆Σ να προχωρήσει σε διοικητικές 
ενέργειες, µε πρώτη την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας, 
αιτούµενο (µαζί µε άλλους ενδιαφερόµενους) να εκδοθεί διοικητική 
απόφαση για την µετατροπή των Γυµνασίου και Λυκείου της Ραλλείου σε 
µικτό.  
 
3. Ελήφθη η απόφαση για πλήρη νοµική κάλυψη του νυν προέδρου του ∆Σ, 
µε έξοδα του Συλλόγου ή µε δικηγόρους µέλη του Συλλόγου ή/και του ∆Σ,  
σε κάθε περίπτωση που κληθεί στο µέλλον να παραστεί σε οποιαδήποτε δίκη 
(είτε είναι, είτε δεν είναι µέλος του ∆Σ την ηµεροµηνία διεξαγωγής της 
δίκης), που αφορά την αυτόφωρη σύλληψη  ατόµου που καταγγέλθηκε από 
ιδιοκτήτη πούλµαν ότι µεταφέρει παρανόµως παιδιά. 
 
4. Αποφασίστηκε εντός του καλοκαιριού να δηµιουργηθεί νέα ιστοσελίδα 
του Συλλόγου, αφού ο κ. Κάσσης που υποστήριζε το υπάρχον blog 
αποχώρησε από το σχολείο, λόγω αποφοίτησης του παιδιού του. 
 
5. Μετά τις µεγάλες επιτυχίες των αθλητών µας στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ, το ∆Σ εξετάζει κάθε δυνατότητα 
αναβάθµισης του αγωνίσµατος, όπως δηµοσιεύσεις στον γραπτό και 
ηλεκτρονικό τύπο, εξεύρεση ιδιαίτερου χώρου, ώστε να αθλούνται 
απερίσπαστα τα παιδιά  κ.α. 
 
6. Συζητήθηκαν οι δραστηριότητες που θα γίνουν την νέα χρονιά, αλλά και 
η ανάγκη να βρεθούν άτοµα για τις βάρδιες του Σαββάτου. 
 
7. Τέλος, παρουσιάσθηκαν από την ταµία και την βοηθό ταµία τα οικονοµικά 
και η ταµειακή θέση του Συλλόγου, που εγκρίθηκαν οµόφωνα. 

 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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      Μάνος Χατζηφούντας          Χαρίλαος Ιατρίδης 


