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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 26/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 178 / 2018              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  23/11/2018, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  16:30
συνήλθε σε    τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 2168/ 19.11.2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -11 -   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                             Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                        Κρητικίδης Κων/νος 
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                       Γουργούλης Ιωάννης
      Αθανασούλης Κων/νος                                                           Μουστόγιαννης Αλέξανδρος  
      Ανεστιάδης Σάββας                                                                  
      Θανόπουλος Αθανάσιος   
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                                                   
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                
      Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)   
      Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)                                                                                

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Έγκριση εγγραφής μαθητών εκτός Δημοτικού
Ωδείου στο μαθητολόγιο και δικαίωμα

συμμετοχής  τους στις εξετάσεις”

ΑΔΑ: ΩΚΝΣΟΛΘΒ-4ΚΛ



Επί του 6ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα: “Έγκριση εγγραφής μαθητών εκτός Ωδείου στο μαθητολόγιο, και δικαίωμα συμμετοχής

τους στις εξετάσεις του Ωδείου”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Με το παρόν έγγραφο θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με :

Α) Την έγκριση εγγραφής 3 μαθητών εκτός Ωδείου στο μαθητολόγιο, και δικαίωμα συμμετοχής

τους στις εξετάσεις. 

Οι μαθητές είναι:

- Σταύρου Βασιλική (μαθήτρια του ωδείου τα τελευταία 4 χρόνια - δικαιώματα)

- Σταύρου Ευτυχία (νέα εγγραφή - κατατακτήριες )

- Σταύρου Δημήτρης (νέα εγγραφή - κατατακτήριες )

Σας  διευκρινίζουμε  ότι  τα  μαθήματα  θα  γίνονται  εκτός  Ωδείου,  με  καθηγήτρια  εκτός

Ωδείου  (Παπαδημητρίου  Γεωργία)  η  οποία  δεν  θα  έχει  καμία  σχέση  εργασίας  με  τον

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και οι ανωτέρω μαθητές θα έχουν μόνο δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του

Ιουνίου. 

Προτείνουμε τα  δίδακτρα και για τους 3 μαθητές να ανέρχονται στο ποσό των 30 ευρώ

μηνιαίως, δεδομένου ότι κόστος για το ωδείο είναι μηδενικό. 

Συνολικό καθαρό κέρδος Ωδείου από τους 3 μαθητές:

Εγγραφές 20+30+30= 80 ευρώ

Δίδακτρα 30*9 μήνες= 270 ευρώ

Εξέταστρα κατατακτηρίων         50+50= 100 ευρώ

Εξέταστρα προαγωγικών 10+10+10  =    30 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 480 ευρώ

Β) - Χαρμπίλα Κατερίνα (μαθήτρια του Ωδείου τα τελευταία 3 χρόνια στα θεωρητικά μαθήματα

με κανονικά δίδακτρα – κατατακτήριες πιάνου )
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- Γαλογαύρου Ευαγγελία (νέα εγγραφή – μετεγγραφή από άλλο ωδείο)

Σας διευκρινίζουμε ότι τα μαθήματα θα γίνονται εκτός Ωδείου.

 Όσο αφορά τη μαθήτρια Χαρμπίλα Κατερίνα,  θα παρακολουθεί κατ’ οίκον μαθήματα πιάνου με

την Φουντά Ακριβή, η οποία είναι και μητέρα της. 

Η δε Γαλογαύρου Ευαγγελία, είναι μαθήτρια της καθηγήτριας του κυρίου Κωστόπουλου Βασίλη,

η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα μαθητολόγια, οπότε θα

γραφτεί στο όνομα του κυρίου Κωστόπουλου και θα δώσει δίπλωμα μονωδίας τον Ιούνιο.  Οι

ανωτέρω μαθητές θα έχουν μόνο δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου. 

Το Ωδείο μας θα έχει οικονομικό όφελος από τους συγκεκριμένους μαθητές, ήτοι 15 ευρώ

το  μήνα  ανά  μαθητή,  καθώς  και  εξέταστρα  προαγωγικών  και  απολυτήριων  εξετάσεων

αντίστοιχα, χωρίς κανένα κόστος. 

Τέλος,  είναι προς όφελος του Ωδείου σε καλλιτεχνικό επίπεδο, το να έχει μαθητές σε

υψηλό επίπεδο (Χαρμπίλα Κατερίνα – 1ο έτος Ανωτέρας Πιάνου) και να δώσει για πρώτη φορά

δίπλωμα  μονωδίας  (Γαλογαύρου  Ευαγγελία  –  2ο  έτος  Διπλώματος  Μονωδίας)  με  τον

καταξιωμένο καθηγητή Βασίλη Κωστόπουλο. 

Παρακαλώ  όπως  εγκρίνετε τα  παραπάνω  άμεσα,  λόγω  της  επικείμενης  αποστολής  των

μαθητολογίων  που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός  Νοεμβρίου 2018.

Η Συντάξασα

Έλενα Πάπαρη

ΤΕ Μουσικός

Δ/ντρια Δημοτικού Ωδείου 

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διοίκησης - Οικονομικού

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Εγκρίνει την εγγραφή μαθητών εκτός Ωδείου στο μαθητολόγιο και το δικαίωμα συμμετοχής
τους στις εξετάσεις του Ωδείου, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 178 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                    Σερκεδάκης Αρ.,  Χριστοφοράτου Δήμ., Ανεστιάδης Σάβ.,
                                                                         Αθανασούλης Κων., Κανιώρης Ν., Θανόπουλος Αθαν., 
                                                                         Παπασπύρος Σπ., Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Δημαράς Θεόδ.
                                                                         (αναπλ.) ,Παπασταθόπουλος Λεων.(αναπλ.).                

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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