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       Πρακτικά Συµβουλίου του ∆.Σ., της 4ης Σεπτεµβρίου 2013 
 
Παρόντες:  Χατζηφούντας, Παπαχρηστοπούλου, Οικονόµου, 

Μπουρδάκου, Καλουµένου, Παλαιολόγου  
Απόντες :   Ιατρίδης  
Συµµετέχοντες : Ανδριώτη 
  
Θέµατα συζήτησης και αποφάσεις:  
  
1.     Έγινε ενηµέρωση του ∆Σ, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, για τις 
εργασίες που έγιναν στη διάρκεια του καλοκαιριού και ήταν : 

 
α.      Βάψιµο των τοίχων του γραφείου µας (εξωτερικά και εσωτερικά) από 
µέλη του ∆Σ, µε υλικά και εργαλεία που υπήρχαν. 
β. Νέα επίστρωση (δωρεάν) του δαπέδου του γραφείου από το συνεργείο 
που είχε κάνει και την αρχική. 
γ. Βάψιµο της πρόσοψης των τάξεων στην πρώτη αυλή και του τοιχίου πίσω 
από την γούρνα (µε υπόδειξη του ∆ντή). 
δ. ∆ιάφορες σιδηροκατασκευές, καθ’ υπόδειξη του ∆ντή. 
ε. Αντικατάσταση της σχισµένης Ελληνικής σηµαίας µε καινούρια, 
τοποθέτηση και νέου πίνακα ανακοινώσεων (που υπήρχε στο γραφείο). 
στ. Επιµελές καθάρισµα αρκετών τάξεων από γονείς µαθητών, σε όσες 
τάξεις υπήρχαν άτοµα που µπορούσαµε να βρούµε και να ειδοποιήσουµε. 
ζ. Η κυρία Καλουµένου ενηµέρωσε για την πορεία των εργασιών 
δηµιουργίας του νέου site του Συλλόγου, που έγιναν µέσα στο καλοκαίρι και 
πλέον είναι στην τελική φάση. 
 
2.   Έγινε επίσκεψη στο κυλικείο, που λειτουργεί µε νέα διεύθυνση, 
συζητήθηκαν λεπτοµέρειες πάνω στον τρόπο λειτουργίας του µε την 
υπεύθυνη του κυλικείου και ανατέθηκε στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου κα. 
Χαρά Παπαχρηστοπούλου η επίβλεψη εφαρµογής των διατάξεων που 
προβλέπονται για τα κυλικεία. 
 
3. Ο πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη του ∆Σ για τις υπάρχουσες ελλείψεις 
σε διδακτικό προσωπικό και την αβεβαιότητα που υπάρχει µε τις 
καθαρίστριες του σχολείου και αποφασίστηκε η επίσκεψη στο γραφείο του 
∆ηµάρχου Πειραιά κ. Μιχαλολιάκου. 

 
4. Έγινε ένας προϋπολογισµός για τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου, 
ώστε να ενηµερωθεί ο ∆ντής για το ποσό (περίπου) που µπορεί ο Σύλλογος 
να διαθέσει στο Σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (π,χ. για 
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πετρέλαιο, έκδοση δύο τευχών της σχολικής εφηµερίδας, έξοδα για 
θεατρικά κλπ).  
 
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, που να χρησιµοποιείται σαν 
βοηθητικός χώρος ώστε να αθλούνται απερίσπαστα τα παιδιά  κ.ά. 
 
6. Συµφωνήθηκαν οι δραστηριότητες που θα γίνονται κάθε Σάββατο, την 
νέα σχολική χρονιά, για τις οποίες θα ενηµερωθούν τα µέλη µας (όπως και 
για το ωράριο) µε επιστολή που θα µοιραστεί στις τάξεις. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι η εκδήλωση ικανοποιητικού ενδιαφέροντος και η 
εξεύρεση ατόµων που θα βοηθούν τα µέλη του ∆Σ κάποιες ώρες, κατά την 
διάρκεια της διεξαγωγής τους.  
 
7. Η κα. Παλαιολόγου ενηµέρωσε σχετικά µε την δηµιουργία τράπεζας 
αίµατος, τις ενέργειες που απαιτούνται, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα που απορρέουν εκ της δηµιουργίας της. 
 
8. Η κα. Καλουµένου ενηµέρωσε τα µέλη για τα οικονοµικά και την 
ταµειακή θέση του Συλλόγου.  
 
9. Τέλος συµφωνήθηκε η διεύρυνση του ωραρίου φύλαξης των παιδιών 
µέχρι τις 5 το απόγευµα, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι εργαζόµενοι 
γονείς. 
 
 
  
 
 
 
 

 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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