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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«O ΑΡΔΗΤΤΟΣ»
Έτος ιδρύσεως 1927

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για Συμμετοχή στις Επιτροπές του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να
στηρίξουν τις προσπάθειες του συλλόγου και να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της
γειτονιάς μας, να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ή και περισσότερες από τις παρακάτω
επιτροπές:

Α. Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βασικό μέλημα της επιτροπής είναι η καλυτέρευση της ζωής γειτόνων μας
οποιασδήποτε ηλικίας, που έχουν ανάγκη υποστήριξης είτε οικονομικής είτε ηθικής
και συμβουλευτικής

- Η προσπάθεια για αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
- Η διατήρηση της αυτονομίας στην κοινωνική συμμετοχή και την επικοινωνία
- Η διαβίωση ευπαθών ατόμων σε αξιοπρεπείς συνθήκες, στο οικείο φυσικό και

κοινωνικό τους περιβάλλον, και χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η συνοχή της
οικογένειας τους

Β. Επιτροπή Παιδείας
1. Πληροφόρηση και έρευνα για την υπάρχουσα εκπαιδευτική κατάσταση στην

συνοικία μας, (Δημόσια – Ιδιωτική εκπαίδευση)
2. Προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης στα υπεύθυνα όργανα (Σύλλογο

Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού – Γυμνάσιου - Λυκείου)
3. Ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης στη λέσχη του Συλλόγου
4. Οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα
5. Έρευνες σε ζητήματα πολιτισμού
6. Λογοτεχνικές εργασίες διαλέξεις
7. Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου
8. Εκπαιδευτικές εκδρομές
9. Εκκλησία-συνεργασία με τον κλήρο για τα προβλήματα των πιστών και των

εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής μας.

Γ. Επιτροπή Καλών Τεχνών και Μουσικής
1. Προβολή και διάδοση των καλών τεχνών και μουσικής
2. Οργάνωση διαλέξεων για τις καλές τέχνες και τη μουσική
3. Εκθέσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες
4. Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και προβολή κινηματογραφικών ταινιών
5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των καλών τεχνών
6. Προκηρύξεις διαγωνισμών (φωτογραφίας, video κλπ.)
7. Φωτογραφικό αρχείο
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Δ. Επιτροπή Περιβάλλοντος
1. Η βελτίωση των συνθηκών ζωής στη συνοικία μας από κάθε πλευρά
2. Μελέτη συγκεκριμένων προβλημάτων και προώθησή τους στη διοίκηση και

τα αρμόδια όργανα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και των

δραστηριοτήτων της διοίκησης για την προώθηση κοινών επιδιώξεων.
4. Προώθηση της συνεργασίας και ενότητας στη βάση μέσα στον ευρύτερο χώρο

της περιοχής για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

Η κάθε Επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας της και θα
ορίσει Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές ως απλά μέλη και όχι ως Συντονιστές
ή αναπληρωτές.

Η πρώτη συνάντηση των επιτροπών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου
και ώρα 11.00 στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, προκειμένου να γνωριστούν τα μέλη
μεταξύ τους και με το Δ.Σ. του Συλλόγου, να ορίσουν Συντονιστές και Αναπληρωτές
Συντονιστές και να θέσουν τους στόχους και τις προτεραιότητες κάθε επιτροπής.

Όσα μέλη του συλλόγου επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τις επιτροπές και
προκειμένου να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012
παρακαλούνται να απευθυνθούν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Για την Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Μίρκα Γόντικα, gontikam@yahoo.gr τηλ. 6937677434
Σπύρος Αδαμόπουλος spadamopoulos@gmail.com τηλ.: 2109215146

6932745579

Για την Επιτροπή Παιδείας:
Ελένη Αντζουλάτου, eleniantzoulatou@hotmail.com τηλ.: 2107521600

6976028160

Για την Επιτροπή Καλών Τεχνών και Μουσικής:
Δημήτρης Ιατρού d.iatrou@prv.ypeka.gr τηλ.: 210 9234691

6976696907

Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος:
Αντώνης Παγκράτης apagratis1@tee.gr τηλ.: 6936685450
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