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To Διοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη το 2016, προετοιµάζοντας την πέµτη 
περίοδο εκλογής νέου Διοικητικού Συµβουλίου, καταθέτει στο σώµα της 
Γενικής Συνέλευσης τις ενέργειες και τις προσπάθειες του για το διάστηµα 
της εκλογής του: 

1. Την λειτουργία του παιδικού σταθµού, µε την συνεχή παρακολούθηση 
της λειτουργίας του, την άµεση λύση των παρουσιαζοµένων προβληµάτων, 
σε συνεργασία µε τους γονείς και τη Διοίκηση του Ιδρύµατος. 

2. Την  λειτουργία για 5η χρονιά της αίθουσας «δηµιουργικής 
απασχόλησης» για τα παιδιά Δηµοτικού και πρώτων τάξεων του 
Γυµνασίου, µε την κάλυψη όλων των οικονοµικών υποχρεώσεών της. 

3. Την στήριξη της συνέχισης του οµαδικού ασφαλιστικού προγράµµατος 
που έχουµε σε συνεργασία µε την εταιρεία (NN) 

Ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα που πιστεύουµε και υποστηρίζουµε ότι 
διαχειρίζεται µε ασφάλεια το σοβαρό θέµα της υγείας µας, προσφέροντας 
παροχές µε χαµηλό κόστος συγκρινόµενο µε ατοµικά προγράµµατα υγείας. 

Καλούµε τα µέλη του Ταµείου Αλληλοβοήθειας, να ενηµερωθούν για το 
ασφαλιστικό πρόγραµµα, διότι ως µέλη µίας κοινότητας, µε την οµαδική 
ασφάλιση, «βάζουµε πλάτη» στηρίζοντας τον συνάδελφό µας σε θέµατα 
υγείας για καλύτερες ιατρικές επιλογές και παροχές, οι οποίες θα γίνουν 
ακόµη καλλίτερες µε την αύξηση του αριθµούν των ασφαλισµένων µελών. 

5. Την διοργάνωση  της αποκριάτικης γιορτής  (2016, 2017) για όλα τα 
παιδιά του προσωπικού του Ιδρύµατος. 

6. Την συνδιοργάνωση µε το γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων του αποκριάτικου 
χορού (2017) για όλο το προσωπικό. 

7. Την συµµετοχή µας  µε το γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων στην έκδοση 
ιατρικής ασφαλιστικής κάρτας για όλο το προσωπικό του Ιδρύµατος. 

8. Την  εποπτεία της συγκοµιδής των καρπών του ελαιώνα του Ιδρύµατος, 
από την οµάδα του ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ. 



9. Την συνεργασία µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «Wind», µε την 
προσφορά στα µέλη µας οικονοµικών, ατοµικών και οικογενειακών 
πακέτων, κινητών και σταθερών τηλεφώνων. 

Οι προσπάθειες µας, είχαν πάντα ως γνώµονα την προσφορά και 
εξυπηρέτηση των µελών µας, προσπαθώντας µέσα από τις ενέργειες µας, να 
προκαλέσουµε το ενδιαφέρον, που δυστυχώς σε µερικές  περιπτώσεις δεν τα 
καταφέραµε. 

Η οικονοµική δυνατότητα του Ταµείου Αλληλοβοήθειας παρ’ όλες τις 
άοκνες προσπάθειες των µελών του Δ.Σ. και την συµπαράσταση του 
Ιδρύµατος δεν έφτασε στο ζητούµενο σηµείο της αυτόνοµης οικονοµικής 
δράσης του, ώστε να έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει τους σκοπούς της 
ίδρυσής του (άρθρο 2 του καταστατικού). 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την Διοίκηση Ιδρύµατος για την υποστήριξή 
της σε όλες τις προσπάθειες µας,  αλλά και τους Συλλόγους του Ιδρύµατος 
για την οικονοµική τους στήριξή και   θα πρέπει στο µέλλον να υπάρξει µία 
πολύπλευρη συνεργασία.   

Πιστεύουµε ότι, η επόµενη διοίκηση του ΤΑ.AEI.Πειραιά Τ.Τ., έχει στα 
χέρια της µια γερή βάση και αποκτώντας µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα 
µέλη της, θα έχει την δυνατότητα να βοηθά και να προστατεύει τα µέλη της, 
σε κάθε δύσκολη στιγµή. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο 

Πρόεδρος: Καριπίδου Δέσποινα 

Αντιπρόεδρος: Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

Γραµµατέας: Ανδρουλάκη Κων/να 

Ταµίας: Ορφανός Βασίλης 

Ειδ. Γραµµατέας: Σταυρόπουλος Νεκτάριος 

Μέλος: Τσελές Δηµήτριος 

Μέλος: Παπαδόπουλος Γεώργιος 

	

	


