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Πρακτικά Δ.Σ της 12 Φεβρουαρίου 2011 
 
Παρόντες: Σταθάκη, Χατζηφούντας, Αρχοντή, Πέτσα, Κάσσης, Γούλα 
Απόντες : Κονταξάκης Π. 
Συµµετέχοντες: Παππάς, Ανδρέου, Τζερεφού 
 
Θέµατα Συζήτησης: 
 
1. Εγινε ενηµέρωση από την ταµία για το υπόλοιπο του ταµείο του Συλλόγου και τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις. Αποφασίστηκε να διατηρηθεί µόνο ο λογαριασµός που είναι στην 
Αγροτική Τράπεζα και να εκδοθεί χρεωστική κάρτα. Αποφασίστηκε η ανάθεση της λογιστικής 
διαχείρισης του Συλλόγου στον κ. Παππά Γεώργιο. Ο παλαιός λογιστής να παραδώσει το 
βιβλίο του Συλλόγου ενηµερωµένο µέχρι και το Φεβρουάριο 2011 καθώς και τους κωδικούς 
πρόσβασης γαι την υποβολή δηλώσεων. Να γίνει έλεγχος της νοµοθεσίας που διέπει τις 
φορολογικές η άλλες υποχρεώσεις του συλλόγου.  
 
2. Συζητήθηκε η οργάνωση και οι εκκρεµότητες του αποκριάτικου χορού του συλλόγου. Την 
προκαταβολή και εξόφληση για την αίθουσα θα αναλάβει η ταµίας του συλλόγου. Οι 
πεντακόσιες (500) προσκλήσεις θα διατίθονται από την Τρίτη 15/2 από τα γραφεία τα 
συλλόγου (κ. Βανέσσα). Τριάντα προσκλήσεις θα διατεθούν στους διευθυντές για να 
καλύψουν ανάγκες διασκάλων αλλά κυρίως απόρων – οικονοµικά αδύνατων παιδιών του 
σχολείου.  
 
Ανέλαβε την αγορά υλικού και το σχετικό στολισµό της αίθουσας η κ. Πέτσα και η κ. 
Τζερεφού. Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς θα µεταφερθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων µε 
ευθύνη της κ. Σταθάκη και θα διατεθούν στο χώρο της εκδήλωσης αµέσως µετά την 
κλήρωση. Την κλήρωση των δώρων θα πραγµατοποιήσουν Γούλα Γ. και Χατζηφούντας Μ.  
Τη διάθεση των δώρων στους νικητές θα πραγµατοποιήσουν Κάσσης Κ., Ανδρεου Δ., 
Κονταξάκης Π.. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα παρευρίσκονται τα ακόλουθα µέλη : 
 
13.00 – 14.00 Πέτσα Ν., Αρχοντή Σ. 
14.00 – 15.00 Χατζηφούντας Μ., Γούλα Γ. 
15.00 – 16.00 Σταθάκη Μ. Τζερεφού Λ. 
 
Για γενική επίβλεψη-επιθεώρηση των χώρων της εκδήλωσης οι βάρδιες διαµορφώνονται ανά 
µισάωρο ως εξής: 
 
13.00 – 13.30 Σταθάκη Μ. 
13.30 – 14.00 Τζερεφού Λ. 
14.00 – 14.30 Κάσσης Κ. 
14.30 – 15.00 Ανδρέου Δ. 
15.00 – 15.30 Αρχοντή Σ. 
15.30 – 16.00 Πέτσα Ν. 
16.00 – 16.30 Οικονόµου Θ. 
16.30 – 17.00 Φραντεσκάκη 
17.00 – 17.30 Σκότη Β. 
17.30 – 18.00 Κονταξάκης 
 
3. Εγινε ενηµέρωση για τη συνάντηση των µελών του ΔΣ µε τους διευθυντές η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2011. 
 
Σχετικά µε την αύξηση της επιτήρησης κατά τη διάρκεια των διαλλειµάτων  είναι λίγο δύσκολο 
Πόρτα εισόδου να κλείνει. Για το θέµα της καθαριότητας στις τουαλέτες δόθηκαν 
κατευθηντήριες οδηγίες στις καθαρίστριες. Αποφασίστηκε να εκτυπωθούν σήµατα και να 
κολληθούν στους κοινόχρηστους χώρους για να ενηµερώνουν τα παιδιά. Με ευθύνη του 
συλλόγου θα γίνει προµήθεια υλικού (σαπούνι και χαρτιά υγιεινής).  
Θέµα γυµναστή (1 ώρα την βδοµάδα στις τάξεις Α, Β) δεν υπάρχει δυνατότητα διορισµού 
λόγω συγχώνευσης και θα πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αθλησης. 
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Στην αίθουσα µουσικής πρέπει να γίνουν ελάχιστες διορθώσεις. Για την έναρξη της 
κοµποστοποίησης υπάρχει σύµφωνη γνώµη των διευθυντών και θα ξεκινήσει το αντίστοιχο 
πρόγραµµα.  
Η αίθουσα πληροφορικής θα είναι διαθέσιµη για τις σαββατιάτικες δραστηριότητες του 
Συλλόγου. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για έλεγχο τουτ ενδιαφέροντος από τα παιδιά.  
Διορθώθηκαν τα περισσότερα προβλήµατα µε τα καλοριφέρ και θέρµανση καθως και τα 
σπασµένα τζάµια της αίθουσας και τα µικροηλεκτρολογικά προβλήµατα (πρίζες, διακόπτες, 
φώτα) 
 
4. Οι εφηµερίες των µελών του ΔΣ για τις σαββατιάτικες δραστηριότητες µέχρι τέλος Μαρτίου 
2011 είναι  : 
 

Ηµεροµηνία Πρωϊ  

(11:00 – 14:00) 

Απόγευµα  

(14:00 – 17:00) 

19/02 Προεστού Μ. Τζερεφού Λ. 

26/02 Γούλα Γ. Οικονόµου Θ. 

5/3 Πέτσα Ν. Χατζηφούντας Μ. 

12/03 Κονταξάκης Π. Σταθάκη Μ. 

19/03 Τζερεφού Λ. Κάσσης Κ. 

26/03 Αρχοντή Σ. Φραντζεσκάκη Α. 

 

	  


