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 Σχετ.: 257/ 7-2- 2012 Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας 
 

Έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Ν. 

Επξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηηο ηδξύζεηο – πξναγσγέο – θαηαξγήζεηο Σρνιηθώλ Μνλάδσλ 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012 – 2013, ζαο γλσξίδνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο ιάβεηε ππόςε ζηε δηακόξθσζε ηεο πξόηαζήο ζαο. 

 

1.  Γημοηικά τολεία 

 

Π.Δ. 11 (Φσζικής Αγωγής)  
Δε ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε θακηάο νξγαληθήο ζέζεο Εθπαηδεπηηθνύ 

Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 1
ν
 θαη 4

ν
 Δεκνηηθά Σρνιεία Καξπελεζίνπ γηαηί νπδέπνηε 

πξνέθπςε ππεξαξηζκία ζην λνκό. Αληίζεηα θάζε ρξόλν ππεξεηνύλ ζηελ Επξπηαλία 

εθπαηδεπηηθνί  Φ.Α. πνπ έξρνληαη κε απόζπαζε. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε πξόηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην έγγξαθν ηεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ Υπνζέζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, Τκήκα 

Α΄ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ζηάιζεθε ζηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηελ Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη κε ζέκα 

«Παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηαρώξηζεο εηζεγήζεσλ ζρνιηθώλ κεηαβνιώλ». Σην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ην νπνίν θαη ζαο θνηλνπνηνύκε, αλαθέξεηαη όηη δελ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ πξνηάζεηο γηα ηε ζύζηαζε ή θαηάξγεζε ζέζεσλ εηδηθνηήησλ. 

Π.Δ 70 (Γάζκαλοι) 

 Δε ζπκθσλνύκε ζηνλ ππνβηβαζκό ηνπ 2/ζέζηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Φνπξλάο ζε 

1/ζέζην γηαηί πξνβιέπεηαη λα απμεζνύλ νη καζεηέο ηνπ, ιόγσ ύπαξμεο κεγάινπ 

αξηζκνύ Νεπίσλ θαη Πξνλεπίσλ ζην Νεπηαγσγείν Φνπξλάο. 

Δε ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο κίαο νξγαληθήο ζέζεο Π.Ε. 70 (Δαζθάισλ) 

ζην 1
ν
 7/Θ Δεκνηηθό Σρνιείν Καξπελεζίνπ γηαηί από ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έρεη 

απνζπαζηεί εθπαηδεπηηθόο γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα ζηε Δηεύζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Επξπηαλίαο. 

Δε ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ησλ δύν νξγαληθώλ ζέζεσλ Π.Ε. 70 

(Δαζθάισλ) ζην 4
ν
 6/Θ Δεκνηηθό Σρνιείν Καξπελεζίνπ γηαηί από ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν έρεη απνζπαζηεί εθπαηδεπηηθόο γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα ζηε 

Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Επξπηαλίαο. Επίζεο εθπαηδεπηηθνί κε 
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νξγαληθή ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν  Σρνιείν, απνπζηάδνπλ κε άδεηεο καθξάο δηάξθεηαο 

(Μεηξόηεηαο).  

 

 

Π.Δ 71 (Γάζκαλοι Διδικής Αγωγής) 
Δε ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο κίαο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ 3/Θ Εηδηθνύ 

Σρνιείνπ Καξπελεζίνπ γηαηί δελ ππάξρεη ε εηζήγεζε ηνπ ΚΕΔΔΥ Ν. Επξπηαλίαο 

(ζύκθσλα κε ηελ δ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3699/2008, ηνλ νπνίν θαη ζαο 

επηζπλάπηνπκε) θαη νύηε ε ζύκθσλε γλώκε ηεο ζρνιηθήο ζπκβνύινπ Εηδηθήο 

Αγσγήο. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε πξόηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην έγγξαθν ηεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ Υπνζέζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, Τκήκα 

Α΄ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ζηάιζεθε ζηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηελ Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη κε ζέκα 

«Παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηαρώξηζεο εηζεγήζεσλ ζρνιηθώλ κεηαβνιώλ». Σην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ην νπνίν θαη ζαο θνηλνπνηνύκε, αλαθέξεηαη όηη δελ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ πξνηάζεηο γηα κεηαβνιέο Εηδηθώλ Σρνιείσλ. 

 

2. Νηπιαγωγεία 

 

Π.Δ 60 (Νηπιαγωγοί) 

Δε ζπκθσλνύκε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 1/Θ Νεπηαγσγείνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ γηαηί 

δελ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο πιένλ ηεο πεληαεηίαο. 

Σύκθσλα κε ηε πξόηαζε ηνπ Δηεπζπληή Δηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Ν. Επξπηαλίαο ζην 2
ν
 2/Θ Νεπηαγσγείν Καξπελεζίνπ ππάξρνπλ ζήκεξα 6 νξγαληθέο 

ζέζεηο θαη πξνηείλεηαη λα κείλνπλ 5. Σην ηέινο ηεο πξόηαζεο αλαθέξεηαη όηη 

θαηαξγνύληαη 2 πιενλάδνπζεο ζέζεηο. Σπκθσλνύκε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο κίαο 

νξγαληθήο ζέζεο ε νπνία είλαη θελή. 

Δηαθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε 3 νξγαληθώλ ζέζεσλ ζην 4
ν
 2/Θ Νεπηαγσγείν 

Καξπελεζίνπ θαη ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ησλ 2 πνπ είλαη θελέο. 

Δηαθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε 3 νξγαληθώλ ζέζεσλ ζην 5
ν
 2/Θ Νεπηαγσγείν 

Καξπελεζίνπ θαη ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ησλ 2 πνπ είλαη θελέο. 

Π.Δ 61 (Διδικοί Νηπιαγωγοί) 

Δε ζπκθσλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο κίαο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ 2/Θ Εηδηθνύ 

Νεπηαγσγείνπ Καξπελεζίνπ γηαηί δελ ππάξρεη ε εηζήγεζε ηνπ ΚΕΔΔΥ Ν. 

Επξπηαλίαο (ζύκθσλα κε ηελ δ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3699/2008, ηνλ νπνίν 

θαη ζαο επηζπλάπηνπκε) θαη νύηε ε ζύκθσλε γλώκε ηεο ζρνιηθήο ζπκβνύινπ Εηδηθήο 

Αγσγήο. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε πξόηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην έγγξαθν ηεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθώλ Υπνζέζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, Τκήκα 

Α΄ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ζηάιζεθε ζηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηελ Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη κε ζέκα 

«Παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηαρώξηζεο εηζεγήζεσλ ζρνιηθώλ κεηαβνιώλ». Σην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ην νπνίν θαη ζαο θνηλνπνηνύκε, αλαθέξεηαη όηη δελ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ πξνηάζεηο γηα κεηαβνιέο Εηδηθώλ Σρνιείσλ. 

 
                                               Για το Δ.Σ. 

 
                             Ο Πρόεδρος                                     Η  Γ. Γραμμαηέας  
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