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Ψυχικό,  30/3/2015 
Αρ. Πρωτ. : 

 ΠΡΟΣ :  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας Ψυχικού, επί της οδού Μαραθωνοδρόμων 95, την Παρασκευή 3 
Απριλίου 2.015 και ώρα 08.45 π.μ. σε συνεδρίαση της Δημοτικής Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να συζητήσουμε για 
τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 
1.΄Εγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2013 
(χρήση 1/1/2013 έως 31/1/2013).  
 
2.΄Εγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2014 
(χρήση 1/1/2014 έως 31/1/2014). 
 
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 2ου

 

 Νηπιαγωγείου Νέου Ψυχικού για 
την καταβολή έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης ποσού 400 ευρώ,   για τη 
αγορά ειδικού εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού προς κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας του Τμήματος ΄Ενταξης για παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που εξυπηρετεί όλα τα Νηπιαγωγεία του Δήμου μας.  

4. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου μας για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη 
λήξη του σχολικού έτους. 
 
5. ΄Εγκριση εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής 2ου

  

 Δημοτικού Σχολείου Ν.Ψ. για 
την πρόσληψη νέου σχολικού τροχονόμου, που θα αντικαταστήσει τον κ. 
Ευάγγελο Καξήρη ο οποίος παραιτήθηκε την 16/3/2015 και παροχή 
εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο όπως υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις. 

6. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ για την παραχώρηση 
χώρων του Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού και του Δημοτικού Σχολείου 
Φιλοθέης, για τις ανάγκες των προγραμμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης 
παιδιών του Δήμου μας με τις ονομασίες «Δημοτικές Επιλογές» και 
«Χαρούμενες Διακοπές».  
 



7. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του 
Δημοτικού Φιλοθέης για την παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών 
δραστηριοτήτων του σχολείου την 25/4/2015 ημέρα Σάββατο από ώρα 
10.00 έως 14.00, για την πραγματοποίηση διάλεξης διατροφολόγου σε 
γονείς και μαθητές/τριες με θέμα την «Υγιεινή Διατροφή». 

 
8.  Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού 

για την αγορά εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την 
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενημερωτικών ημερίδων 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και ειδικότερα την 
αγορά τηλεχειριζόμενης  οθόνης προβολής και προβολικού μηχανήματος 
(PROJECTOR) . 

 
9. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού 

για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ομίλου 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  και τη συμμετοχή των μαθητών  στον 7ο

 

 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.  

10.Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 2ου

 

 Δημοτικού Σχολείου Νέου 
Ψυχικού για την αντικατάσταση παλαιού χαλασμένου φωτοτυπικού 
μηχανήματος με νέο. 

11. Διάφορα τρέχοντα θέματα. 
 
 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  

     Σχολικής Επιτροπής       
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
            
 
     Λεωνίδας Παπαγεωργίου  

 


