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      Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 

  πλαδέιθηζζεο , ζπλάδειθνη. 

Καισζνξίδνληαο ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο ηόζν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, όζν θαη ζην λ. 

Δπξπηαλίαο , εύρνκαη από θαξδηάο ζε όιεο θαη ζε όινπο ζην μεθίλεκα ηεο δπζθνιόηεξεο 

ρξνληάο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο . 

ΚΑΛΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ . ΤΓΕΙΑ - ΔΤΝΑΜΗ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ – ΑΝΣΟΥΕ - 

ΠΙΣΗ ΣΙ ΑΡΥΕ ΜΑ  ΚΑΙ ΣΙ ΑΞΙΕ ΜΑ.  

Δίκαη έλαο από εζάο, ίζνο κεηαμύ ίζσλ θαη από ηε ζέζε κνπ σο αηξεηόο ζα είκαη δίπια ζαο, 

θνληά ζαο. Γηα λα δίλνπκε ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ.             .  

Η ελεκέξσζε , είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ζαο. Με ηε θπζηθή κνπ παξνπζία, όζν κπνξώ αθνύ 

ε πεξηνρή είλαη δπζπξόζηηε , ην δηαδίθηπν θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ ηζηνζειίδα, ην ηειέθσλν 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο ηνπ θιάδνπ, δεζκεύνκαη λα ζπλερίζσ αηαιάληεπηα ην έξγν 

κνπ σο αηξεηόο γηα ηνλ θάζε ζπλάδειθν θαη θάζε ζπλαδέιθηζζα μερσξηζηά. 

                         

1o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

   αο ελεκεξώλσ όηη ην ΠΤΠΔ Δπξπηαλίαο ζπλεδξίαζε ζηε 1-9-2001 θαη απνθάζηζε ηα 

παξαθάησ: 

1. Σελ αλαζηνιή ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ  (Γεκνηηθώλ θαη Νεπηαγσγείσλ). 

Σν ΠΤΠΔ Δπξπηαλίαο αλαζηέιιεη ιόγσ έιιεηςεο καζεηώλ ηα παξαθάησ Γεκνηηθά 

ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία. 

Γεκνηηθό ρνιείν Βίληαλεο 

       Γεκνηηθό ρνιείν Κεξαζνρσξίνπ 

Γεκνηηθό ρνιείν Σξηδέληξνπ 

Γεκνηηθό ρνιείν Σξηπνηάκνπ 

 

Νεπηαγσγείν Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Νεπηαγσγείν Αγξάθσλ 

Νεπηαγσγείν Κξηθέινπ 

Νεπηαγσγείν Σξηπνηάκνπ 

 

2. Σνλ νξηζκό ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Από ηελ αλαζηνιή ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθώλ θαη Νεπηαγσγείσλ πξνθύπηνπλ  νη εμήο 

ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θιήζεθαλ λα ππνβάινπλ δήισζε ηνπνζέηεζεο: 

 

Μνπδαιά Αηθαηεξίλε (νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Βίληαλεο) 

Φηιηππνπνύινπ Βάγηα (νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Κεξαζνρσξίνπ) 

Αλαγλώζηνπ Μαξία (νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζην Νεπηαγσγείν Κξηθέινπ) 
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Σν ΠΤΠΔ θάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη ζηα παξαθάησ 

Γεκνηηθά ρνιεία λα ππνβάινπλ δήισζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 2-9-2011 κε ηελ νπνία λα  

δειώζνπλ αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππεξάξηζκνη θαζώο επίζεο λα ππνβάινπλ θαη δήισζε 

ηνπνζέηεζεο. 

 

1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξπελεζίνπ : Βνπηζέιε Γήκεηξα.   

Γεκνηηθό ρνιείν Αγξάθσλ : Λάηζηνο Παλαγηώηεο , Νηθνπνύινπ Φαλή 

Γεκνηηθό ρνιείν Καζηξαθίνπ : Πάληήο Γεώξγηνο, Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

Γεκνηηθό ρνιείν Μεγάινπ Υσξηνύ : Νηόβαο Κσλζηαληίλνο, Αξβαλίηε Λακπξηλή. 

3. Σα ιεηηνπξγηθά θελά ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ   

Σα Γεκνηηθά ρνιεία  πνπ κπνξνύλ λα δειώζνπλ νη ππεξάξηζκνη ζπλάδειθνη Π.Δ. 70 

είλαη: (ζε παξέλζεζε ηα ιεηηνπξγηθά θελά θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο) 

 

Γξαλίηζαο (1), Γάθλεο, (1),  1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξπελεζίνπ (2),  2

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν 

Καξπελεζίνπ (4),  3
ν 

Γεκνηηθό ρνιείν Καξπελεζίνπ (4) ,  4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξπε- 

λεζίνπ (4),  Παιαηνθαηνύλαο (1),  Πιαηάλνπ (1),  Ραπηνπνύινπ (2),  ηελώκαηνο (1) 

 

Σα ιεηηνπξγηθά θελά ησλ Νεπηαγσγείσλ Π.Δ. 60: (ζε παξέλζεζε ηα ιεηηνπξγηθά θελά θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο) 

 

Γξαλίηζαο (1), Γάθλεο, (1),  Γπηηθήο Φξαγθίζηαο (2), 1
ν
 Νεπηαγσγείν Καξπελεζίνπ (2),  

2
ν
 Νεπηαγσγείν Καξπελεζίνπ (2),  3

ν 
 Νεπηαγσγείν Καξπελεζίνπ (1) ,  Κξέληεο (1),  

Παιαηνθαηνύλαο (1),  Ραπηνπνύινπ (1),  ηελώκαηνο(1), Φνπξλάο (1). 

 

4.  Σα ιεηηνπξγηθά θελά ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο Δηδηθνηήησλ είλαη: 

Π.Δ. 11 Φπζηθήο Αγσγήο : 1 ιεηηνπξγηθό θελό 

Π.Δ. 16 Μνπζηθήο : 1 ιεηηνπξγηθό θελό 

 

Πάληα ζηε δηάζεζή ζαο 

 

Μνηζηόιαο ηδέξεο 

 

 

 

 

 

 


