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      ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/05/2013 
 
       Πρακτικά Συµβουλίου του Δ.Σ, της 30ής Μαίου 2013 
 
 
Παρόντες:  Χατζηφούντας, Παπαχρηστοπούλου, Οικονόµου, Ιατρίδης, 

Μπουρδάκου, Καλουµένου, Παλαιολόγου - Κυριακοπούλου 
Απόντες :    --- 
 
Θέµατα συζήτησης και αποφάσεις:  
  

1. Συζητήθηκαν οι λεπτοµέρειες για την µονοήµερη κρουαζιέρα σε Ύδρα, Πόρο, 
Αίγινα, στις 2 Ιουνίου, αφού προηγήθηκε ενηµέρωση του ΔΣ από τον πρόεδρο 
του Συλλόγου και την κα Καλουµένου, σχετικά µε την σίτιση στο πλοίο και την 
προσέλευση του κόσµου το πρωί.  
 
2. Μετά τις σηµαντικές επιτυχίες που είχαν οι αθλητές µας του καράτε στο 
Κύπελλο Ελλάδος και µε εισήγηση του κ. Ιατρίδη, συζητήθηκε η πιθανότητα να 
διοργανώσουµε τουρνουά καράτε στο αµφιθέατρο του σχολείου. Σ΄ αυτό 
εξέφρασαν την επιθυµία να συµµετάσχουν σχολές καράτε. Η ηµεροµηνία θα 
οριστικοποιηθεί (ή θα αναβληθεί το τουρνουά) µετά από επαφές του κ. Ιατρίδη 
µε τους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους και µε τους γονείς των παιδιών - 
αθλητών του σχολείου µας. 
 
3.  Ο πρόεδρος του Συλλόγου ενηµέρωσε τα µέλη του ΔΣ, µετά από συνάντηση 
που είχε µε την απελθούσα πρόεδρο του ΔΣ (και δικηγόρο) για την κατάσταση 
που έχει διαµορφωθεί, σε ότι αφορά την µετατροπή του γυµνασίου και του 
λυκείου της Ραλλείου σε µικτό, ώστε να έχουν δυνατότητα εγγραφής σε αυτό 
και όσα αγόρια του σχολείου µας το επιθυµούν. Το ΔΣ αποφάσισε ότι 
προτίθεται στο άµεσο µέλλον να προβεί σε όποιες διοικητικές ενέργειες 
απαιτούνται, για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 
 
4.  Αποφασίστηκε η χορήγηση οικονοµικής βοήθειας, µέχρι 100€ (µε αποδείξεις 
ή τιµολόγια) σε κάθε εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την λήξη της 
σχολικής χρονιάς, από τάξεις του σχολείου, για αγορά υλικών για σκηνικά, 
κοστούµια κλπ. Ειδικά για το πάρτι αποφοίτησης των ΣΤ΄ τάξεων 
αποφασίστηκε να πληρωθεί ο dj και να αγοραστούν παγωτά για τα παιδιά. 
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      Μάνος Χατζηφούντας        Αθανάσιος Οικονόµου 


