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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης

Στο Νέο Ψυχικό και στο Παλαιό Δημαρχείο του Νέου Ψυχικού ( Τερτσέτη 54), 
σήμερα στις   (Πέντε) 5        του μηνόs Ιουνίου  του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 10.00 , συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. 
Γαλάνη Δ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των    κατωτέρου θεμάτων: 

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του 1ου

2. Δαπάνες σχολικών κοινοτήτων. 

 Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού για άρση 
φραγής τηλεφώνου. 

3. Διάφορα τρέχοντα θέματα. 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν περισσότερα από τα απόντα 
και συγκεκριμένα: 
 
 

 
Παρόντα Μέλη                                                                                    Απόντα  Μέλη 

κ. Γαλάνης Δημήτριος - Πρόεδρος                                                      Λάβδα  Ν.  
 κ. Παπαχρόνης Γ.    
κ.Λακιώτη- Φράγκου Αλ.                                                                     Καβαλάρης                                                                   
 
κ.Ζαχαρούλα Ταβουλάρη - Γραμματέας                                                        
κ.Πέτρος Χαβιάρης                                                                            
κ. Φωτιάδης Δημήτριος 
 
Παρευρίσκεται η κ. Ζαφρακοπούλου, αντιπρόεδρος ΔΗΚΕΦΙΨ και υπεύθυνη 
όλων των Προγραμμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών.  
    
Ο κ.  Πρόεδρος κηρύττει  την έναρξη της Συνεδρίασης . 
 
 

 
 
 

Αρ. Απόφασης  21/2014 



Επί του 7ου

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 16.6.2014 έως 11.7.2014 με ημερήσια 
απασχόληση 8 ωρών.  

 θέματος της από 30.4.2014 συνεδρίασης το  οποίο ανεβλήθη 
με σκοπό να παραστεί εκπρόσωπος της ΔΗΚΕΦΙΨ και να παρουσιάσει 
το εν λόγω πρόγραμμα η εκπρόσωπος της ΔΗΚΕΦΙΨ ανέφερε ότι 
υπεύθυνος προγράμματος είναι η ΔΗΚΕΦΙΨ η οποία έχει λάβει 
σύμφωνα με την: 27/3/2014 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της, 
την ευθύνη για την πραγματοποίηση του Προγράμματος.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρήση 5 αιθουσών του 1ου

Επίσης 

 ΔΗΜ.ΣΧ. 
ΨΥΧΙΚΟΥ, την αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων καθώς και τους 
εξωτερικούς χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Προσκομίσθηκαν 
τα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτικών. Επίσης προσκομίστηκαν 
φάκελοι με τα δικαιολογητικά των διδασκόντων και τίτλους σπουδών 
αυτών.  

ΘΕΤΙΚΑ 

Μετά τα παραπάνω η Σχολική Επιτροπή  εισηγείται ΘΕΤΙΚΑ προς την 
ΔΕΠ. 

εισηγείται η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Ορσαλία 
Γερακίνη.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


