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Πρακτικά Δ.Σ της 22 Ιανουαρίου 2011 
 
Παρόντες: Σταθάκη, Χατζηφούντας, Κονταξάκης, Κάσσης, Πέτσα, Γούλα 
Απόντες : Αρχοντή 
Συµµετέχοντες: Ανδρέου, Ιατρίδης, Προεστού, Πορτελάνος, Οικονόµου, Σκότη, Τζερεφού, 
Φραντζεσκάκη 
 
Θέµατα Συζήτησης: 
 
1. Εγινε ενηµέρωση όλων των µελών για την πρώτη σύντοµη συνάντηση που έκαναν τα µέλη 
του ΔΣ µε τους διευθυντές την 17/01/2011. Συζητήθηκαν επίσης τα θέµατα που θα τεθούν στη 
συνάντηση µε τους διευθυντές του σχολείου (αρχικό ραντεβού έχει οριστεί για την Πέµπτη 
26/01/2011 στις 8.30 π.µ) 
 
o βελτίωση καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων σχολείου και διορθωτικές ενέργειες 
o προτάσεις αντιµετώπισης φαινοµένων βίας στο σχολειο 
o πρόγραµµα διαµεσολάβησης συνοµιλήκων 
o Εκπροσωπήσεις και στελέχωση επιτροπών σχολείου από µέλη του ΔΣ Γονέων και 
Κηδεµόνων 

o συνεργασία για συµµετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράµµατα – διακρατικές 
συνεργασίες  

o διάθεση αίθουσας πληροφορικής στα πλαίσια των σαββατιάτικων δραστηριοτήτων του 
συλλόγου 

o ενοποίηση ιστότοπων συλλόγου διδασκόντων και συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 
 
2. Προγραµµατισµός και οργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών του Α' Εξαµήνου 2011 
o Στολές παρέλασης σχολείου 25η Μαρτίου 2010: αποφασίστηκε αυτές να παραγγελθούν 
από τον ίδιο µε περυσι προµηθευτή αλλά µε µειωµένη τιµή αγοράς. 

o Εγινε αξιολόγηση προσφορών για αίθουσες εκδηλώσεων και καθορίστηκε η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του αποκριάτικου χωρού την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011. 

 
3. Συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του ΔΣ και αναλύθηκαν οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των 
µελών του όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό. Τα µέλη συµφώνησαν ο ρόλος 
τους να είναι ουσιαστικός, συµµετοχικός και µε συνεργατικό πνεύµα.   
 
4. Αλλα θέµατα που συζητήθηκαν : 
o Τακτική επικοινωνία της προέδρου του ΔΣ µε Διευθυντές τουλάχιστον µία φορά το µήνα  
o Να συµµετέχει ο σύλλογος στη δηµόσια διαβούλευση για τα πρότυπα / πειραµατικά 
σχολεία (www.opengov.gr) 

o Να συνταχθεί κείµενο πρότασεων για να επιδοθεί στην επόµενη συνάντηση µε τους 
διευθυντές 

o Να γίνει συγγραφή επιστολής προς γονείς που να τους καλεί να εκφέρουν τη γνώµη τους 
για ελλείψεις προβλήµατα που παρουσιάζει το σχολείο ώστε να δράσει ο σύλλογος 

 
5. Οι εφηµερίες των µελών του ΔΣ για τις σαββατιάτικες δραστηριότητες µέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου 2011 είναι  : 
 

Ηµεροµηνία Πρωϊ  
(11:00 – 14:00) 

Απόγευµα  
(14:00 – 17:00) 

5/2 Σταθάκη Μ. Φραντζεσκάκη Α. 
12/02 Αρχοντή Σ. Κάσσης Κ. 
19/02 Προεστού Μ. Τζερεφού Λ. 
26/02 Γούλα Γ. Οικονόµου Θ. 

	  
6. Θεµατα προς συζήτηση στην επόµενη συνεδρίαση του ΔΣ (12/02/2011) 
 
o Οικονοµικός προυπολογισµός εσόδων εξόδων για έτος 2011 
o Αρµοδιότητες άλλων µελών στις επιτροπές που έχουν εκλεγεί 


