
Διοικητικός Απολογισμός του ΔΣ 
(με χρονολογική ταξινόμηση) 

 

2014-2015 

1. Μείωση της συνδρομής με πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ. 

2. Επιστολή και παράσταση στη πρωτοβάθμια για αναπλήρωση κενών 

3. Πραγματοποίηση 1ου σχολικού συμβουλίου (μεταξύ των μελών του 

συλλόγου των διδασκόντων και των μελών του ΔΣ του συλλόγου μας) για να 

συζητηθούν χρονίζοντα και τρέχοντα προβλήματα του σχολείου 

4. Επιστολή και παράσταση μαζί με την Δ/ντρια στον κ. Καρκούλια για 

τοποθέτηση σχολικού τροχονόμου 

5. Συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Θεμάτων Παιδείας του 

Δήμου Παλλήνης κ. Μελισσά και ενημέρωσή της για τα αιτήματα του 

Συλλόγου 

6. Κατάρτιση Τεχνικής μελέτης από μέλος του ΔΣ, σχετικής με θέματα 

Ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου, επισκευής εσωτερικών χώρων, 

ανάπλασης και επισκευής ζημιών στον αύλειο χώρο, κτιριακής επέκτασης του 

σχολείου. Κοινοποίηση της στους αρμόδιους φορείς του Δήμου 

7. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο για την επίσπευση 

των εργασιών του Προγράμματος Εξοικονομώ και συζήτηση άλλων θεμάτων 

8. Δημιουργία ιστολογίου και ομάδας στο facebook για την άμεση 

ενημέρωση των μελών του Συλλόγου 

9. Αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές των παιδιών 

10. Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με προσφορές της τοπικής κοινωνίας 

11. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Σμέρο και 

ενημέρωση του με τα αιτήματα του Συλλόγου 

12. Έναρξη νέων απογευματινών δραστηριοτήτων εικαστικών και 

θεατρικού παιχνιδιού. 

13. Κοπή χριστουγεννιάτικης πίτας στα τμήματα του σχολείου, στο 

σύλλογο διδασκόντων, στο σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, αγορά δώρων για 

τους τυχερούς 

14. Πραγματοποίηση 2ου σχολικού συμβουλίου (μεταξύ των μελών του 

συλλόγου των διδασκόντων και των μελών του ΔΣ του συλλόγου μας) για να 



διερευνηθούν από κοινού τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που ανέκυψαν 

στη λειτουργία του Σχολείου 

15. Διοργάνωση Αποκριάτικης Γιορτής 

16. Πραγματοποίηση συνάντησης Σχολικού Συμβούλου με τους γονείς της 

Ε’ μετά από αίτημα του συλλόγου 

17. Αγορά άρτων για τον εκκλησιασμό του σχολείου στη γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών 

18. Προσπάθεια σύστασης σχολής γονέων υπό την αιγίδα του Δήμου 

19. Υλοποίηση μέρους του προγράμματος «Εξοικονομώ». Συνεχής 

επικοινωνία με το Δήμο για επίσπευση των υπόλοιπων εργασιών και πίεση για 

επέκταση τους σε άλλα χρονίζοντα προβλήματα συντήρησης του κτιρίου 

20. Επεξεργασία καταστατικού για την επικαιροποίησή του 

21. Συμμετοχή στη συζήτηση–διαβούλευση του Δήμου για τη δημιουργία 

τοπικού δικτύου κατά της ενδοσχολικής βίας 

22. Επιστολή στη σχολική επιτροπή του Δήμου για άμεση επισκευή στέγης 

23. Επιστολή και παράσταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για 

προσωρινή κάλυψη θέσης δασκάλας 

24. Επιστολή στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου για υπόδειξη μηχανισμού 

επαναφοράς πορτών  

25. Καθαρισμός κουρτινών όλων των τάξεων του σχολείου 

26. Επιστολή προς τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου για τη συντήρηση και 

επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος 

27. Συνδιοργάνωση με το σύλλογο διδασκόντων μιας σειράς από 

βιωματικά εργαστήρια του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) 

28. Φωτογράφηση παιδιών και δασκάλων, καθώς και βιντεολήψη των 

παιδιών της ΣΤ’ για τα αναμνηστικά πακέτα της χρονιάς 

29. Διοργάνωση εκδρομής στις Μυκήνες και το Ναύπλιο με ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών 

30. Διερεύνηση διοργάνωσης καλοκαιρινών αθλοπαιδιών στο σχολείο 

31. Διοργάνωση Έκθεσης Βιβλίου με τη στήριξη των χαρτοβιβλιοπωλείων 

“DESIGN” για ενίσχυση της σχολικής βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια της έκθεσης, 

παρουσίαση βιβλίων από τον συγγραφέα τους Σπύρο Πετρουλάκη 



32. Διοργάνωση εκπαιδευτικών βιωματικών προγραμμάτων. Για τα παιδιά 

της Α,’Β’,Γ’ τάξης το πρόγραμμα «Δυνάμεις, αέρας και νερό σε δράση» της 

ομάδας Επιστήμονες Ταξιδιώτες και για τα παιδιά της Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξης «τα 

παιδία …βρέχει» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

33. Συνδιοργάνωση αποχαιρετιστήριας γιορτής του σχολείου, προσφορά 

αναμνηστικών δώρων της ΣΤ’, λειτουργία μπουφέ 

34. Διοργάνωση αποχαιρετιστήριας γιορτής των τμημάτων των 

απογευματινών δραστηριοτήτων του συλλόγου με μουσική συναυλία, έκθεση 

εικαστικών και θεατρικής παράστασης. 

35. Αίτημα προς τη Eurobank για χορήγηση τεχνολογικού εξοπλισμού. 

2015-2016 

36. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

37. Διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής με αθλοπαιδιές, στην περιοχή Μόλα 

της Πάρνηθας 

38. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της Ένωσης Γονέων του Δήμου 

Παλλήνης, σχετικού με την υφιστάμενη κατάσταση των σχολείων. 

39. Παράσταση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου. 

40. Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων του Δήμου Παλλήνης, 

συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες 

41. Φωτογράφηση παιδιών και δασκάλων, καθώς και βιντεολήψη των 

παιδιών της ΣΤ’ για τα αναμνηστικά πακέτα της χρονιάς 

42. Σύγκλιση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση καταστατικού 

Συλλόγου Γονέων 

43. Συστηματική προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για τη λειτουργία 

απογευματινών δραστηριοτήτων, μετά την εφαρμογή των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων από τον Δήμο 

44. Έναρξη θεατρικού παιγνιδιού και δημιουργίας Θεατρικής Παράστασης 

45. Διερεύνηση δυνατότητας για υλοποίηση προγράμματος εκπαιδευτικής 

ρομποτικής  

46. Παρακολούθηση της Συναυλίας Αλληλεγγύης, που διοργάνωσε η 

Ένωση μαζί με το "ΚΙΝΗΤΡΟΝ-Δράσεις Πολιτισμού & Αλληλεγγύης" 



47. Πραγματοποίηση 1ου Σχολικού Συμβουλίου, ενημέρωση πάνω σε 

θέματα λειτουργίας του σχολείου, ανταλλαγή απόψεων και προσπάθεια για 

ανάπτυξη κοινών επωφελών δράσεων  

48. Χρηματοδότηση σχολικής παράστασης ΣΚΙΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ από το 

Θέατρο Σκιών Ηλία Καρελλά 

49. Αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές των παιδιών 

50. Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με προσφορές της τοπικής κοινωνίας 

51. Νέες δημιουργικές δραστηριότητες, σκάκι και κιθάρας, στο σχολείο 

μας  

52. Επιστολή προς ΑΚΜΑ για διοργάνωση νέων δράσεων 

ευαισθητοποίησης των γονέων, η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω βεβαρημένου 

προγράμματος του Κέντρου 

53. Αγορά άρτων για τον εκκλησιασμό του σχολείου στη γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών 

54. Διοργάνωση Αποκριάτικης γιορτής  

55. Σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων διευθέτηση της λειτουργίας 

του Ολοημέρου 

56. Υλοποίηση Ενημερωτικού Σεμιναρίου για γονείς από το ΚΕΘΕΑ: 

Διαδίκτυο και παιδιά 

57. Πρόσκληση προς την Ένωση και συνάντηση-ενημέρωση για τα 

παρακάτω θέματα: Προσφυγικό, Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, 

Ρομποτική-απογευματινές δραστηριότητες, Συντονισμός διασχολικών 

δραστηριοτήτων  

58. Χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής παράστασης η Φάρμα του 

Διαδικτύου 

59. Αγορά και τοποθέτηση 4 βινεοπροβολέων (+1 του σχολείου), 5 πινάκων 

μαρκαδόρου, 2 οθονών προβολής τοίχου, 1 πίνακα πενταγράμμου 

60. Πραγματοποίηση 2ου Σχολικού συμβουλίου  

61. Διερεύνηση λειτουργίας Κινηματογραφικής λέσχης σε συνεργασία με 

το σύλλογο διδασκόντων 

62. Διοργάνωση μεγάλης συναυλίας με τους ENCARDIA 

63. Διοργάνωση εκδρομής στην Αρχαία Κόρινθο-Λίμνη 

Βουλιαγμένης/Ηραίον- Λουτράκι με ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο 



64. Στα πλαίσια της αποχαιρετιστήριας γιορτής του σχολείου προσφορά 

των αναμνηστικών δώρων της ΣΤ’ 

65. Διοργάνωση της Θεατρικής Παράστασης με την ομάδα του θεατρικού 

τμήματος των απογευματινών δραστηριοτήτων του συλλόγου: «Ο 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ Τ’ΟΥΡΑΝΟΥ» 

2016-2017 

66. Διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής με αθλοπαιδιές, στην περιοχή 

Μεγάλος Πλάτανος Τατοΐου 

67. Εξέταση προσφορών κατόπιν δειγματισμού και ανάθεση σε 

φωτογράφο της ετήσιας φωτογράφησης των παιδιών, καθώς και  των 

αναμνηστικών πακέτων των παιδιών της ΣΤ 

68. Κατάθεση φακέλου στον Δήμο για έναρξη απογευματινών 

δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού, θεατρικής παράστασης, σκάκι και 

κιθάρας 

69. Αγορά ενός πίνακα μαρκαδόρου και 3 οθονών προβολής τοίχου 

70. Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης 

 


