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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
36ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 36ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
www.goneis36-pireas.gr (contact@goneis36-pireas.gr) 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 – 2019 
• Ανάληψη καθηκόντων ως νεοσύστατο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων (26-10-2018) 

• Συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων Δημοτικού (16-11-2018) με ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων: 

1. Ενημέρωση για προβλήματα κτιριακών εγκαταστάσεων → Αναφέρθηκαν μόνο μικροφθορές που θα 
αναλάβουν οι τεχνικοί από το Δήμο. Το ΔΣ επανέλαβε το πάγιο αίτημα για άμεση τοποθέτηση συναγερμού & 
λουκετών ασφαλείας (για την προστασία της περιουσίας του σχολείου) μέσω χρηματοδότησης από αρμόδια 
Σχολ.Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατ’ αναλογία με θετική έκβαση πρόσφατων αιτημάτων άλλων 
Δημοτικών). Για το θέμα καθοδηγήσαμε/ενημερώσαμε τον Δ/ντή Δημοτικού για τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες υποβολής αιτημάτων. 
2. Οικονομική κατάσταση του Δημοτικού σχολείου (π.χ. για κάλυψη θέρμανσης, νερού και ρεύματος) και 
ανάγκες του σε υλικά ή εξοπλισμό → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα με τα έξοδα 
λειτουργίας. 
3. Οικογένειες με πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα → Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ύπαρξη μιας 
οικογένειας 
4. Γνωστοποίηση στo Δ/ντή ότι ο Σύλλογος Γονέων πληρώνει 50 ευρώ μηνιαίως για καθημερινό επιπλέον 
καθάρισμα στις τουαλέτες μετά το 1ο διάλειμμα στις 10:00 πμ. → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι υπάρχει 
πρόβλημα με χαρτιά σε λεκάνες που βουλώνουν & χυμένο σαπούνι στις τουαλέτες. Καταλήξαμε ότι είναι 
θέμα συνεχούς εκπαίδευσης των μαθητών/μαθητριών από το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τους 
γονείς των τάξεων 
5. Φωτογράφιση μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2018 με δήλωση συγκατάθεσης γονέων 
6. Προγραμματισμός εκδρομών και επισκέψεων Δημοτικού σχολείου, ώστε να προγραμματίσουμε τις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου αντίστοιχα. → Δόθηκε τριμηνιαίος κατάλογος προγραμματισμένων εκδρομών 
7. Πότε και αν θα γίνει λειτουργία της πρωϊνής ζώνης του Ολοημέρου Δημοτικού; (Προοπτική για άλλο 
προσωπικό;) → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι θα ξεκινήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα μόλις τακτοποιηθούν τα κενά 
δασκάλων ειδικοτήτων (περίπου τέλη Νοεμβρίου 2018) 
8. Πληροφόρηση για αριθμό μαθητών ανά τμήμα → Δόθηκαν αριθμημένοι ονομαστικοί κατάλογοι 
9. Ιστοσελίδα συλλόγου γονέων (www.goneis36-pireas.gr) στη διάθεση των δασκάλων για ανάρτηση 
εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών θεμάτων, χρήσιμων συνδέσμων και ανακοινώσεων. (π.χ. υπάρχουν 
ήδη σύνδεσμοι για εκπαιδευτική τηλεόραση, μικρός αναγνώστης, εκδόσεις παιδαγωγικού ινστιτούτου κλπ)  
10. Ύπαρξη κενών σε προσωπικό (π.χ. ειδικοτήτων) → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχουν κενά σε 
προσωπικό παρά μόνο σε δασκάλους ειδικοτήτων 
11. Απολύμανση χώρων σχολείου → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι γίνεται απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση 
μία φορά το χρόνο μέσα στο καλοκαίρι 
12. Άλλα θέματα που έθεσε ο Δ/ντής → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλες ειδικές ανάγκες. Το ΔΣ 
ενημέρωσε το διδακτικό προσωπικό ότι έχει δρομολογηθεί να τοποθετηθούν 2  επιπλέον διαδραστικοί 
πίνακες με projector σε αίθουσες του σχολείου 

• Συνάντηση με τον Διευθυντή του Νηπιαγωγείου (19-11-2018) με ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων: 

1. Ενημέρωση για προβλήματα κτιριακών εγκαταστάσεων → Αναφέρθηκαν μόνο μικροφθορές που θα 
αναλάβουν οι τεχνικοί από το Δήμο 
2. Οικονομική κατάσταση του Νηπιαγωγείου (π.χ. για κάλυψη θέρμανσης, νερού και ρεύματος) και 
ανάγκες του σε υλικά ή εξοπλισμό → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα με τα έξοδα 
λειτουργίας. 
3. Γνωστοποίηση στo Δ/ντή ότι ο Σύλλογος Γονέων πληρώνει 50 ευρώ μηνιαίως για καθημερινό επιπλέον 

καθάρισμα στις τουαλέτες μετά το 1ο διάλειμμα στις 10:00 πμ.  
4. Οικογένειες με πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. (Πως το χειριζόταν το θέμα η Δ/ση του σχολείου; 
Μήπως χρειάζεται να προσφέρουμε κολατσιό σε κάποια παιδιά; Συμμετοχή σε εκδρομές;) → Το ΔΣ 
ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει γνωστοποιημένο πρόβλημα στους Νηπιαγωγούς. 
5. Φωτογράφιση μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2018 με δήλωση συγκατάθεσης γονέων 
6. Πληροφόρηση για αριθμό μαθητών ανά τμήμα → Δόθηκαν αριθμημένοι ονομαστικοί κατάλογοι 
7. Ιστοσελίδα συλλόγου γονέων (www.goneis36-pireas.gr) στη διάθεση των νηπιαγωγών για ανάρτηση 
εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών θεμάτων, χρήσιμων συνδέσμων και ανακοινώσεων. (π.χ. υπάρχουν 
ήδη σύνδεσμοι για εκπαιδευτική τηλεόραση, μικρός αναγνώστης, εκδόσεις παιδαγωγικού ινστιτούτου κλπ)  

http://www.goneis36-pireas.gr/
http://www.goneis36-pireas.gr/
http://www.goneis36-pireas.gr/
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8. Ύπαρξη κενών σε προσωπικό; → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχουν κενά σε προσωπικό 
9. Απολύμανση χώρων σχολείου → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το θέμα το αναλαμβάνει η Δ/νση του 
Δημοτικού (1 φορά το χρόνο μέσα στο καλοκαίρι) 
10. Άλλα θέματα που θα θέσει ο Δ/ντής. → Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ανάγκες κυρίως σε 

εξοπλισμό [CD player, H/Y (laptop), φωτοτυπικό, βάψιμο 1 αίθουσας]. Καθοδηγήσαμε/ενημερώσαμε τον 

Δ/ντή Νηπιαγωγείου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής αιτημάτων: α) προς την αρμόδια 

Σχολ.Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη κόστους εξοπλισμού (κατ’ αναλογία με θετική 

έκβαση πρόσφατων αιτημάτων άλλων νηπιαγωγείων) και β) προς τεχνικές υπηρεσίες Δ.Πειραιά για βάψιμο 

αιθουσών.  

• Συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων προσωπικών δεδομένων μέσω δήλωσης συγκατάθεσης γονέων & 

σύμφωνα με πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου). 

Δημιουργία βάσης δεδομένων και αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών για καλύτερη επικοινωνία με τους 

γονείς / κηδεμόνες για εκδηλώσεις ή άλλα επείγοντα θέματα του σχολείου των παιδιών τους και γενικότερα 

για τη διαφώτιση των γονιών και κηδεμόνων και τη δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των σκοπών του 

Συλλόγου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του. 

• Βράβευση πέντε αριστούχων (μαθητές/μαθήτριες που σε όλα τα μαθήματα της Ε’ Δημοτικού την περίοδο 

2017-2018 και σε όλα τα τρίμηνα είχαν απόλυτο 10) στη γιορτή του Δημοτικού για την επέτειο από την 

εξέγερση του Πολυτεχνείου (16-11-2018) προσφέροντας αναμνηστικά βραβεία (με έξοδα του ταμείου του 

Συλλόγου). 

• Φωτογράφιση μαθητών όλων των τάξεων Δημοτικού – Νηπιαγωγείου (19-11-2018) με δήλωση 

συγκατάθεσης γονέα – Φωτογραφικό πακέτο με ατομικές & ομαδικές φωτογραφίες, ατομική φωτογραφία σε 

καμβά και ημερολόγιο. 

• Βιντεοσκόπηση μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού (5-4-2019) με δήλωση συγκατάθεσης γονέα – Δημιουργία 

αναμνηστικού DVD ως δώρο για μαθητές ΣΤ΄ τάξης (μαζί με άλλα αναμνηστικά) κατά την αποφοίτηση 

• Πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης παράστασης “Η μαγική ομπρέλα των Χριστουγέννων” για παιδιά 

και γονείς στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με ειδική προνομιακή τιμή εισόδου (9-12-2018). 

Την ίδια μέρα διοργάνωση χριστουγεννιάτικου bazaar με τα έσοδα να διατίθενται για κάλυψη αναγκών του 

Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.  

Τα γλυκά & χυμούς της εκδήλωσης προσέφεραν μετά από σχετικό αίτημα μας με μεγάλη προθυμία οι 

επιχειρήσεις: 

1. ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
2. Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
3. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ» 
4. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ PASSARELLA 
5. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΜΑΡΙΝΑ» 
6. ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» 
7. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» 

• Κοπή βασιλόπιτας σε όλες τις τάξεις Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, καθώς και για το Σύλλογο Διδασκόντων, 

με δωράκια από το Σύλλογο Γονέων για τους τυχερούς/τυχερές. Τις βασιλόπιτες έφτιαξαν ή πρόσφεραν 

εθελόντριες μαμάδες από κάθε τάξη ενώ για τους Συλλόγους Διδασκόντων προσφέρθηκαν από το Δ.Σ. του 

Συλλόγου (με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου) (01/2019). 

• Ενίσχυση των αποκριάτικων γιορτών στο σχολείο όλων των τάξεων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου με 

προσφορά άφθονων χυμών μέσω δωροεπιταγής από σουπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (03/2019)  

• Αποστολή αιτήματος (20-2-2019) προς αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ/νσης Οδοποιίας για οδική ασφάλεια πέριξ 

του σχολείου μας και πέντε (5) συγκεκριμένα ρεαλιστικά αιτήματα βελτιωτικών εργασιών ως προς αυτό το 

θέμα. Επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες (επί τρίμηνο) με Δ/ντή Οδοποιίας & Αποχέτευσης και 

αρμόδιους Προϊσταμένους και τελικά συνάντηση εκπροσώπων Δ.Σ. με Προϊσταμένους Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Οδοποιίας (29-5-2019) → μέσω συνεργείων του Δήμου και μετά από συνεχείς «ασφυκτικές» πιέσεις 

δυστυχώς έγινε μόνο η αντικατάσταση αρκετών λευκών διαγραμμίσεων (όχι όμως όλων) στις διαβάσεις πεζών 

γύρω από το σχολικό συγκρότημα & η τοποθέτηση αρκετών νέων πινακίδων σήμανσης επί των οδών 

Αλεξάνδρου & Μ.Αλεξάνδρου. 
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• Διοργάνωση αποκριάτικου πάρτυ (2-3-2019) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1911 που 

συμπεριλάμβανε χορό και μουσική από DJ, προσφορά καφέ και ατομικό μενού με χυμό, αναψυκτικά & κρασί 

για 190 συμμετέχοντες (παιδιά & γονείς). Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με μεγάλη προσπάθεια 

αλλά και μεγάλη χαρά εξασφάλισε και κλήρωσε σε …. μεγάλα και μικρά παιδιά 245 δώρα συνολικής αξίας 

περίπου 1700 Ευρώ (διήμερες οικογενειακές διαμονές, tablet, action camera, mp3, ατομικά ηχεία, μπάλες, 

ρολόγια, διπλές ή οικογενειακές προσκλήσεις σε θεάματα, προσκλήσεις σε παιδότοπους, καλλυντικά, 

εκπτώσεις σε δίδακτρα, προσφορές μανικιούρ + ημιμόνιμη βαφή, προσφορές σε καταστήματα & χώρους 

εστίασης, κ.ά.) Το κόστος για το Σύλλογο ήταν μηδαμινό, αφού τα δώρα προσέφεραν μετά από σχετικό αίτημα 

μας με μεγάλη προθυμία οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

1. ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 

2. ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 

3. ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

4. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΑΘΗΝΑΪΣ» 

5. ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ» 

6. STUDIO NEW ART CINEMA 

7. ΘΥΜΕΛΗ Έλλης Βοζικιάδου 

8. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΚΡΕΜΛΙΝΟ» 

9. ΘΕΑΤΡΟ 104 

10. Ίδρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

11. ΘΕΑΤΡΟ ΗΒΗ 

12. ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ 

13. «ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ» ΘΕΑΤΡΟ 

14. ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ 

15. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

16. ΘΕΑΤΡΟ ΧΥΤΗΡΙΟ 

17. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

18. ΘΕΑΤΡΟ ΑΒΑΤΟΝ 

19. ΘΕΑΤΡΟ «STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ» 

20. ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 

21. ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 

22. ΘΕΑΤΡΟ RADAR 

23. ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 

24. ΘΕΑΤΡΟ ALTERA PARS 

25. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΟΥ» 

26. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ 

27. ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΩΤΟ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ» 

28. FOLLI-FOLLIE 

29. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΘΗΤΟΣ 

30. TAE KWON DO Α.Γ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 

31. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΜΠΕΤΥ 

32. ANGEL DANCESPORT ACADEMY 

33. ΣΧΟΛΗ BUDO ACADEMY 

34. ΩΔΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ Γ.Β. ΦΑΚΑΝΑΣ 

35. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ GIO.D 

36. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ RENATA 

37. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΜ-ΜΠΑΜ 

38. ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

39. 1055 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

40. «BIRTAS» ΚΟΣΜΗΜΑ 

41. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ» 

42. ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΑΡΓΥΡΩ» 

43. EIGHTEEN SCREEN MICROROASTERY 

44. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΟΥΛΙΚΗ» 

45. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΧΑΣΙΑΚΗΣ 

46. ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ  

ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΛΗΑΝΝΑ ΧΙΟΥ 

47. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ COFFEENOW 

48. ICON BEAUTY 

49. MARIANNA NAIL ART 

50. MARBI Creations 

• Διοργάνωση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές/μαθήτριες  Α΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού σε 

συνεργασία με ειδικούς από την εταιρεία «Ampersand Learning and Technology» με ειδική προνομιακή τιμή 

εισόδου (7-4-2019). 

• Διοργάνωση εκδήλωσης ζαχαροπλαστικής «Σοκολατένιες δημιουργίες από τους μικρούς μας Master Chef» 

σε συνεργασία και με τη χορηγία των ζαχαροπλαστείων ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ με ελεύθερη είσοδο (14-4-2019). 

• Διοργάνωση «Ημέρας Πειραμάτων» με επίδειξη πειραμάτων Φυσικής & Χημείας και διαδραστική 

συμμετοχή για μαθητές/μαθήτριες  Γ΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού με ελεύθερη είσοδο (11-5-2019). 

• Οργάνωση ημερήσιας εκδρομής στην κατασκήνωση «Η Φωλιά του Παιδιού» (19-5-2019), η οποία ωστόσο 

δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μικρής συμμετοχής. 

• Αποστολή e-mail διαμαρτυρίας (24-5-2019) προς Δήμαρχο Πειραιά, Προϊσταμένους Τεχνικών Δ/νσεων 

Δήμου Πειραιά και όλους τους νυν Αντιδημάρχους για φθορές σε εξωτερικούς χρωματισμούς και τοιχοποιία 

λόγω των ενεργειών των συνεργείων του Δήμου ως προς την τοιχοκόλληση εκλογικού υλικού έξω από τα 

σχολεία-εκλογικά κέντρα. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. 

• Αναζήτηση εκ νέου προσφορών για τοποθέτηση συναγερμού στο σχολείο σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του 

Δημοτικού (05/2019). 

• Συνάντηση με τον Δ/ντή του Δημοτικού (29-5-2019), όπου έγινε ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων: 
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1. Εξελίξεις στην τοποθέτηση συναγερμού (για την προστασία της περιουσίας του σχολείου) → Δέσμευση 
από Δ/ντή Δημοτικού για παραλαβή προσφορών και άμεση διαβίβαση αιτήματος έως 14-6-2019 για έγκριση 
δαπάνης & χρηματοδότηση από αρμόδια Σχολ.Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
2. Θέμα ομαλής λειτουργίας πρόσφατα αγορασμένων διαδραστικών πινάκων → Αποσαφηνίστηκαν τα 
προβλήματα/εκκρεμότητες κι έγινε τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ Δ/ντή & υπεύθυνου εγκατάστασης. 
3. Κατεπείγουσες ανάγκες για βάψιμο σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου → πρόθεση του Δ.Σ. είναι το 
βάψιμο του προαύλιου χώρου έως την είσοδο του σχολείου. Από τον Δ/ντή ζητήθηκε να βαφτούν οι 
αίθουσες σίτισης Δημοτικού & Νηπιαγωγείου και ο χώρος στις βρύσες και θα εξεταστεί πιθανή ανάγκη σε 
αίθουσα/αίθουσες διδασκαλίας. 
4. Καθάρισμα πλαϊνού κήπου/Απεντόμωση → Ενημερώθηκε ο Δ/ντής ότι μετά από οχλήσεις στην 
αρμόδια Δ/νση Δ.Πειραιά & πιέσεις από μέλη του Δ.Σ. προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, έγινε τελικά 
καθαρισμός από συνεργείο του Δήμου (11-4-2019). Συζητήθηκε το ισχύον καθεστώς καθαρισμού και ο 
προγραμματισμός ενεργειών από το σχολείο & από το Δ.Σ. του Συλλόγου πριν την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. 

• Διοργάνωση εκδήλωσης-πάρτι για την αποφοίτηση των παιδιών της ΣΤ’ τάξης με τη συμμετοχή DJ, φαγητό, 

αναψυκτικά, διασκεδαστικά παιχνίδια και προσφορά αναμνηστικών δώρων από το Σύλλογο Γονέων 

(προσφορά από ΦΩΤΟ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ) (7-6-2019) (με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου). 

• Προσφορά παγωτού από τα ζαχαροπλαστεία ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ σε όλους τους μαθητές Νηπιαγωγείου & 

Δημοτικού την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς (13-6-2019) (με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου). 

• Βιντεοσκόπηση οκτώ σχολικών γιορτών Νηπιαγωγείου & Δημοτικού της περιόδου 2018-2019 από εθελοντή 

γονέα και δόθηκαν αντίγραφα σε όσους γονείς επιθυμούσαν με μικρό κόστος ανά DVD ως έσοδα αποκλειστικά 

για το Ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

• Διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (www.goneis36-pireas.gr) από 

μέλος του ΔΣ με ανάρτηση ποικιλίας χρήσιμων πληροφοριών (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό, νέα-ανακοινώσεις, 

εκδηλώσεις του Συλλόγου, σχολικές γιορτές, πολιτιστικές ή/και αθλητικές εκδηλώσεις εκτός σχολείου, 

εθελοντικές προσφορές, στοιχεία επικοινωνίας με Σύλλογο, κ.ά.) (10/2018 έως 09/2019). 

• Ολοκλήρωση αγοράς και εγκατάστασης σε 2 αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου δύο συστημάτων διαδραστι-

κού πίνακα + βιντεοπροβολέα με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου, συνολικού κόστους 1700 ευρώ (12/2018) 

• Προσφορά ενός ενσύρματου μικροφώνου & τριών οθονών (Monitor τύπου Panel TN) προς αντικατάσταση 

παλαιού τύπου οθονών για Η/Υ από Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τις εκπαιδευτικές/πολιτιστικές ανάγκες 

του Δημοτικού (12/2018) 

• Προσφορά ενός ασύρματου μικροφώνου (μέσω μητέρας-γονέα & μέλους του Συλλόγου) για τις πολιτιστικές 

ανάγκες του Δημοτικού (05/2019) 

• Καθ’ όλη τη σχολική περίοδο 2018-2019 προσφέρθηκαν δωρεάν προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις που 

διοργάνωσε ο Σύλλογος, φωτογραφικά πακέτα & dvd σχολικών γιορτών σε παιδιά οικονομικά αδύναμων 

οικογενειών των σχολείων μας. 

• Πραγματοποίηση ελαιοχρωματισμών στο σχολείο από εξωτερικά συνεργεία (αυλή, χώρος εισόδου, 6 

συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού & Νηπιαγωγείου και 2 αίθουσες σίτισης) (χορηγία μέρους 

υλικών / αγορά υπολοίπων υλικών ελαιοχρωματισμού + εργασία με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου) 

• Αντικατάσταση (λόγω φθοράς) των αυτοκόλλητων ταινιών με ίδια έγχρωμα πλέον μηνύματα κατά μήκος 

στα σκαλοπάτια του σχολείου (με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου). 

• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων σχολείου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από εθελοντική 

εργασία γονέων/μελών του Συλλόγου (09/2019).  

• Πραγματοποίηση εκδήλωσης (12/9/2019) με εμψυχωτή ως προσφορά του Συλλόγου για την πιο ευχάριστη 

υποδοχή των μαθητών/μαθητριών Νηπιαγωγείου & Α΄ Δημοτικού (με έξοδα του ταμείου του Συλλόγου) 

Συνολικά από Οκτ. 2018 έως Αυγ. 2019 πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις του ΔΣ του Συλλόγου και 

στάλθηκαν ~ 240 επιστολές (70 πρωτοκολλημένες επιστολές + ~ 170 επιστολές μέσω e-mail) (π.χ. αιτήματα 

προς Δ.Πειραιά, αιτήματα για χορηγίες, ευχαριστήριες επιστολές σε εταιρείες για την προσφορά τους, κ.ά.) 

http://www.goneis36-pireas.gr/

