Πρακτικό 9ο / 2011 Τακτικής Συμεδρίασης
Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

ςξμ Χαθϊπσογξ και ρςξ Δημξςικϊ Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθϊπσογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 26η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Σάββατο και
ώρα 18:15 ρσμήλθε ϋρςεοα απϊ ποϊρκληρη ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Πξλιςιρςικξϋ
σλλϊγξσ Χαθϊπσογξσ, Δημήςοη Καοαβίδα, ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ, ςξ
ξπξίξ απαοςίρςηκε απϊ ςξσπ:
1. Δημήςοιξ Καοαβίδα, ποϊεδοξπ
2. Όλγα πσοξϋλια, αμςιποϊεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξϋλξσ, γεμικϊπ γοαμμαςέαπ
4. Κχμρςαμςίμξ Σξμαοά, ειδικϊπ γοαμμαςέαπ
5. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ, ςαμίαπ
6. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
7. Βαγγέλη Κξλϋβοα, μέλξπ
8. Νεκςάοιξ Σράκα, μέλξπ
9. Αμθϊπξσλξ Παμαγιόςη, μέλξπ
Ατξϋ διαπιρςόθηκε η μϊμιμη απαοςία, ξ ποξεδοεϋχμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ
κήοσνε ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ ςηπ, ρϋμτχμα με ςημ χπ άμχ ημεοήρια
διάςανη. ςημ αουή ςξμ λϊγξ πήοε ξ ποϊεδοξπ, ξ ξπξίξπ έθερε ςα ζηςήμαςα
ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, χπ ενηπ:
1. Αμάθερη ρςξμ κ. Καςρίκη Παμαγιόςη ςημ διδαρκαλία υξοξϋ ρςξ
υξοεσςικϊ ςμήμα ςξσ σλλϊγξσ μαπ.
Αματξοικά με ςξ ποόςξ [1] θέμα «Αμάθεση στομ κ. Κατσίκη
Παμαγιώτη τημ διδασκαλία χορού στο χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας», η
ειρηγήςοια ςξσ θέμαςξπ κα Δνακξσρςή Φαλκιξπξϋλξσ, έλαβε ςξμ λϊγξ και είπε
ϊςι ξ ξ δάρκαλξπ υξοξϋ πξσ ξ ρϋλλξγξπ υοηριμξπξιξϋρε για ςξ υξοεσςικϊ ςξσ
ςμήμα δήλχρε ςημ αδσμαμία ςξσ μα ρσμευίρει και ςημ πεοίξδξ 2011-2012 με ςξ
υξοεσςικϊ ςμήμα ςξσ ρσλλϊγξσ μαπ. Μεςά απϊ ρυεςική έοεσμα σπήονε
εμδιατέοξμ απϊ ςξμ γμχρςϊ δάρκαλξ υξοξϋ κ. Παμαγιόςη Καςρίκη. Εηςήθηκε
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η διαςϋπχρη ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ απϊ ςξμ δάρκαλξ υξοξϋ (ςιμή αμά όοα
διδαρκαλίαπ). Ζ ποξρτεοθείρα ςιμή δεμ είμαι μέρα ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ
ρσλλϊγξσ και ποέπει μα διεοεσμηθεί ςξ εμδιατέοξμ ςχμ μελόμ ςξσ ρσλλϊγξσ
έςρι όρςε μα διαμξοτχθξϋμ ςα ςμήμαςα υξοξϋ και μα καλστθεί ςξ ρυεςικϊ
κϊρςξπ. Όμχπ ςξ ϊμξμα ςξσ δάρκαλξσ είμαι ιδιαίςεοα γμχρςϊ και μεςά απϊ
ρυεςική διεοεϋμηρη ταίμεςαι μα σπάουει εμδιατέοξμ απϊ ςα μέλη ςξσ
σλλϊγξσ μαπ. Σέλξπ σπάουει δσμαςϊςηςα μα διξογαμχθξϋμ ςμήμαςα υξοξϋ
για εμήλικξσπ και αμηλίκξσπ. Ποξςείμεςαι μα αμαςεθεί η διδαρκαλία ρςξμ κ.
Παμαγιόςη Καςρίκη και παοάλληλα μα αμαοςηθεί ρυεςική αμακξίμχρη ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ ρσλλϊγξσ και ρε καςαρςήμαςα ςξσ Χαθϊπσογξσ για μα
εκδηλχθεί ςξ ρυεςικϊ εμδιατέοξμ απϊ ςα μέλη ςξσ σλλϊγξσ. Πιαθμή
ημεοξμημία έμαονηπ ςχμ μαθημάςχμ υξοξϋ ξοίζεςαι η 21 Ιαμξσαοίξσ 2012.
Δπίρηπ ενξσριξδξςείςαι ξ Ποϊεδοξπ μα ρςείλει ρυεςική επιρςξλή ποξπ ςξμ
Ποξψρςάμεμξ ςξσ Δημξςικξϋ ρυξλείξσ Χαθξπϋογξσ για μα δξθεί άδεια υοήρηπ
ςξσ κλειρςξϋ γσμμαρςηοίξσ ςξσ Δημξςικξϋ υξλείξσ.
[Διρηγήςοια Δνακξσρςή Φαλκιξπξϋλξσ]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομϊτχμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λϊγχ ειρήγηρη.
Ζ απϊταρη ασςή πήοε ςξμ αϋνξμςα αοιθμϊ 16/2011 και διαςσπόμεςαι
χπ ακξλξϋθχπ :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 16 / 2011
Τξ Δ.Σ. ςξσ Πξλιςιρςικξύ Σσλλόγξσ Ψαθόπσογξσ απξτάριρε μα αμαθέρει
ρςξμ Παμαγιώςη Καςρίκη ςημ διδαρκαλία υξοξύ ρςα ςμήμαςα υξοξύ εμηλίκωμ
και αμηλίκωμπξσ θα δημιξσογηθξύμ από μέλη ςξσ Σσλλόγξσ. Παοάλληλα ςξ
ΔΣ απξτάριρε μα αμαοςήρει ρυεςική αμακξίμωρη ρςημ ρελίδα ςξσ Σσλλόγξσ
καθώπ και ρε καςαρςήμαςα ςξσ Ψαθόπσογξσ για μα εκδηλωθεί ςξ ρυεςικό
εμδιατέοξμ από ςα μέλη ςξσ Σσλλόγξσ. Πιθαμή ημεοξμημία έμαονηπ ςωμ
ςμημάςωμ υξοξύ ξοίζεςαι η 21 Ιαμξσαοίξσ 2012. Επίρηπ ενξσριξδξςείςαι ξ
Ποόεδοξπ μα ρςείλει ρυεςική επιρςξλή ποξπ ςξμ Ποξϊρςάμεμξ ςξσ Δημξςικξύ
ρυξλείξσ Ψαθξπύογξσ για μα δξθεί άδεια υοήρηπ ςξσ κλειρςξύ γσμμαρςηοίξσ
ςξσ Δημξςικξύ Συξλείξσ »
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ζ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΖΜΖΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΖ

Μη σπάουξμςξπ άλλξσ θέμαςξπ λϋθηκε η ρσμεδοίαρη και για ασςϊ ρσμςάυθηκε
ςξ παοϊμ ποακςικϊ και σπξγοάτεςαι χπ ακξλξϋθχπ:
Ο Ποϊεδοξπ
Σξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ

Σα Μέλη
Ακξλξσθξϋμ σπξγοατέπ
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Καοαβίδαπ Δημήςοηπ

Όλγα πσοξϋλια
Παπαγεχογίξσ Υχςειμή
Φαλκιξπξϋλξσ Δνακξσρςή
Κχμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ
Μαοία Λάςριμξσ
Κξλϋβοαπ Βαγγέληπ
Σράκαπ Νεκςάοιξπ
Παμαγιόςηπ Αμθϊπξσλξπ

Ακοιβέπ απϊρπαρμα
Ζ Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλϊγξσ
Φαλκιξπξϋλξσ Δνακξσρςή
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