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2014-2015
ΘΕΜΑ 1ο : Χαιρετισµός
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Το Δ.Σ. του συλλόγου µας σας απευθύνει θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό. Σας ευχόµαστε καλή
και αποδοτική συνδικαλιστική – εκπαιδευτική χρονιά και καλή δύναµη στο έργο σας. Ωστόσο οι
ευχές όσο καλές και να είναι δεν φτάνουν από µόνες τους για να βελτιώσουν την
υποβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση και να προσφέρουν την απαραίτητη µόρφωση και παιδεία
που τόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά µας.
Μόνο µε αγωνιστική διάθεση και διεκδικητική στάση µπορούµε να επιβάλλουµε λύσεις στα
µεγάλα προβλήµατα της παιδείας µας, έχοντας στόχο το ελληνικό σχολείο να γίνει σύγχρονο και
δηµιουργικό, ανοιχτό στην κοινωνία και µε έναν εκπαιδευτικό αναβαθµισµένο κοινωνικά και
οικονοµικά.

ΘΕΜΑ 2ο : Mετακίνηση εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να µετακινηθούν δωρεάν στη Δ.Ε.Θ. για να συµµετέχουν
στην πορεία της ΑΔΕΔΥ, παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στο mail του συλλόγου µας
µέχρι την Πέµπτη 4/9/2014. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί στις 6/9/2014 από
το Δηµαρχείο του Βόλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ: Για την απόφαση της 83ης Γ.Σ. περί µέτρων αποτροπής της αξιολόγησης και
διαγραφών στελεχών εκπαίδευσης.

Σχετικά µε την απόφαση της 83ης Γ.Σ. για τη διαγραφή των στελεχών της εκπαίδευσης ως
µέτρο αποτροπής της εφαρµογής της αξιολόγησης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενηµερώνει τους
συναδέλφους για τα παρακάτω:
Η συγκεκριµένη απόφαση δεν έχει το χαρακτήρα υποκατάστασης των διαδικασιών, που
προβλέπονται στο καταστατικό του κάθε Συλλόγου Εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη διαγραφή
µελών, που εναντιώνονται µε τη δράση τους στους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς κάτι τέτοιο
θα συνιστούσε παρέµβαση στην εσωτερική αυτονοµία των Συλλόγων.
Υπό την έννοια αυτή, η απόφαση περί διαγραφής ή όχι µελών των Συλλόγων, θα πρέπει να
υλοποιηθεί βάσει των διαδικασιών, που προβλέπει το καταστατικό κάθε Συλλόγου, περί
πειθαρχικής διαδικασίας. Σηµειώνεται, ότι στην πλειοψηφία των καταστατικών ρητά
αναφέρονται τα αδικήµατα, που µπορούν να οδηγήσουν στην απόφαση για αποβολή µέλους του
Συλλόγου, κατά κανόνα δε µε απόφαση της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται
σε καταστατική απαρτία. Εφιστούµε την προσοχή στους συλλόγους, ότι θα πρέπει απαρέγκλιτα
να εφαρµοστούν όσες εγγυήσεις προβλέπουν τα καταστατικά, πχ κλήση σε απολογία, παροχή
χρόνου για χορήγηση εξηγήσεων κλπ.
Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό, ισχύουν τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα : «Αποβολή µέλους επιτρέπεται 1. στις περιπτώσεις, που

προβλέπει το καταστατικό 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση».

ΑΠΟΦΑΣΗ 83ης Γ.Σ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η 83η Γ.Σ. του Κλάδου, κατά πλειοψηφία αποφάσισε τα παρακάτω:

Κατάργηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης. Μπλοκάρουµε µε όρους συλλογικών
αποφάσεων και όρους κινήµατος την οποιοδήποτε απόπειρα εφαρµογής της αξιολόγησης και την
ακυρώνουµε στην πράξη. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωµατεία.
Κανείς αξιολογητής στην τάξη.
Στην βάση αυτή και σ' αυτή τη φάση, θεωρούµε ότι δεν έχουν θέση, δηλαδή δεν µπορεί να είναι
µέλη του Συλλόγου, οι περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Π.Ε. των Νοµών και
οι σχολικοί σύµβουλοι, οι οποίοι είναι τα πρώτα βιολιά και οι οποίοι έχουν πιάσει δουλειά.
Στο βαθµό που οι διευθυντές σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους µε τις
απολύσεις των εκπαιδευτικών εκ των πραγµάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του καταστατικού του συλλόγου και επίσης εκ των πραγµάτων, ως αξιολογητής δεν
µπορεί να έχουν θέση στα σωµατεία.

ΘΕΜΑ 4ο: Υπερωρίες εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. του συλλόγου µας υπενθυµίζει τους συναδέλφους πως πάγια θέση του
συνδικαλιστικού κινήµατος για το σύνολο των υπερωριών που προκύπτουν στην κάθε σχολική
µονάδα, να συµπληρώνονται µε διορισµό µόνιµου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την
ποιοτικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.
Σε περίπτωση που στους εκπαιδευτικούς επιβληθεί υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών η
ΔΟΕ τους καλύπτει συνδικαλιστικά και θα προκηρύξει στάση εργασίας για τις συγκεκριµένες
ώρες.

ΘΕΜΑ 5ο:εργασιακά δικαιώµατα εκπ/κών Π.Ε
Το ΔΣ σας ενηµερώνει για ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα εργασιακά δικαιώµατα.
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
•

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν.
2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5
χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

•

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση µεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου,
ορίζοντας µε σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό
ωράριο. Κατά συνέπεια σε καµία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι µπορεί συνάδελφος να
«απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

•

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του
διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός µπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί

συγκεκριµένο έργο( όχι όµως διδακτικό) (π.χ. συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων, τήρηση βιβλίων του Σχολείου,
εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
•

Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των µαθητών
είναι προδήλως παράνοµες, αφού είναι αντίθετες µε το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι
καλούνται, εφόσον συµπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική
ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους
ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί
στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγµή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί
παραµένουν αδιόριστοι. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νοµική
κάλυψη γι’ αυτό.

•

Σε περίπτωση µακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει
άµεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καµία περίπτωση να µην αναλαµβάνουν
µε υπερωρία οι συνάδελφοι.

•

Η ΔΟΕ σ’ αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναµόρφωση του προγράµµατος έως ότου
έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάµε και για την περίπτωση του καταργηµένου
προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

•

Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε
καλύπτεται ο συνάδελφος µε στάσεις εργασίας.

•

Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» µε οποιοδήποτε τρόπο τµήµατα,
πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήµερης
απουσίας εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση.
Κάθε απασχόληση σε τµήµα θεωρείται διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να µην

•

εφαρµόζουν καµιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους,
και αν συµβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν
υπερωρία. Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και µόνο) ο
συνάδελφος µπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ΔΟΕ και
από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.

•

Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται ούτε στο
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο ούτε και στο εργασιακό ωράριο, δεν περικόπτονται από το
µισθό του εκπαιδευτικού.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο µόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο
Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση µόνο µε σύµφωνη γνώµη του ΠΥΣΠΕ µπορούν να
ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόµενες συγκεκριµένα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο µε την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους
Συλλόγους Διδασκόντων να µην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούµε,
επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να µη συνηγορούν, σε καµιά περίπτωση, σε ανάθεση
υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ’ όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει
υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη
συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.
3. Ολοήµερο Σχολείο
Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί απαράδεκτο το µη υπολογισµό των ωρών σίτισης σε όλους τους
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Ολοήµερα.
Θεωρεί επίσης απαράδεκτο το να µη χωρίζονται σε υποτµήµατα µαθητών, µε βάση τις ηλικιακές
τους ανάγκες, πληθωρικά τµήµατα έως 26 µαθητών.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήµερο Σχολείο θεωρεί
απαραίτητο να καλύπτεται άµεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται
αναµόρφωση του προγράµµατος.

4. Νηπιαγωγεία
Το θέµα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήµατα που προκύπτουν από
τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωµή παραβίαση
εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να
εφαρµόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραµµα για τα Νηπιαγωγεία και να µην αποδεχθούν την
καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωµάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με
απόφαση του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας
στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00
- 08:00, επιµήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήµερα τµήµατα.
Για το ζήτηµα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβληµάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ.
της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά σε σχετική του απόφαση. Αυτό που πρέπει να γίνει όµως
κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώµατα των νηπιαγωγών µας αφορούν όλους γιατί
οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτά θα µεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές
κατακτήσεις όλων µας.

5. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτη και καταχρηστική την παρέµβαση των Σχολικών
Συµβούλων στη λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων, σχετικά µε την κατανοµή των
τάξεων ή την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραµµάτων. Οι συγκεκριµένες
παρεµβάσεις έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 1566/85 (οι εγκύκλιοι δεν καταργούν το Νόµο) και
καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να επιµείνουν στις αποφάσεις τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρέχει γι΄αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους συναδέλφους.
6. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήµατα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος
Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δηµόσια για αυτά.
Δεν κάνουµε ούτε βήµα πίσω από τα βασικά µας δικαιώµατα!
ΘΕΜΑ 6ο : Ωράριο Εκπαιδευτικών
Με αφορµή τα ερωτήµατα για το ωράριο στα σχολεία επισηµαίνουµε ότι ισχύει αυτό που
αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85. Πιο συγκεκριµένα:
«Όλοι οι εκπαιδευτικοί …παραµένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες,
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το
γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συµµετοχή σε …εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων και
κηδεµόνων, … εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραµένει υποχρεωτικά στο
σχολείο, στις εργάσιµες ηµέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όµως
πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 της περίπτωσης Στ΄ του άρθρου 11 (Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων)».
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι κατά τις ώρες που ο εκπαιδευτικός δεν έχει διδασκαλία δεν
είναι υποχρεωµένος να παραµένει στο σχολείο, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το Σύλλογο
Διδασκόντων συγκεκριµένο έργο. Η διάταξη του νόµου σαφέστατα ορίζει ως υποχρεωτική την
παραµονή του εκπαιδευτικού στο σχολείο µόνο όταν έχει διδασκαλία και όχι «πέρα από τις ώρες
διδασκαλίας», δηλαδή στα κενά ανάµεσα στο διδακτικό ωράριο.
ΘΕΜΑ 7ο:Επίδοµα διευθυντών.
Σας ενημερώνουμε ότι η θέση του συλλόγου μας και της Δ.Ο.Ε. όσο αναφορά το επίδομα θέσης
ευθύνης για τη συνταξιοδότηση είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από έναν ορισμό, ανεξάρτητα
από το χρόνο που διαρκεί.

ΘΕΜΑ 8ο : Καρτέλα Σχολείου
Σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε και να αποστείλετε στα γραφεία του συλλόγου µας την
Καρτέλα Σχολείου για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών του Δ.Σ. για τα προβλήµατα που
απασχολούν το σχολείο σας και την καλύτερη παρέµβαση του συµβουλίου για τη λύση τους.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………..
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………….
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ:……………………………………
………………………………………………………………………………………..
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:
ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ
ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΔΙΑ ΠΡΩΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ
ΝΗΠΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ως πληθωρικά λογίζονται τα τµήµατα:
Προνήπια/νήπια 15/30 µαθητές διχοτόµηση, 30 και άνω τριχοτόµηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό από τις επιχορηγήσεις της
πολιτείας; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η συµµετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ανέρχεται ετησίως περίπου στο ποσό
……………………………

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………..
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………….
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ:……………………………………………………………………………
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:
ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ
ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΔΙΑ ΠΡΩΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΩΡΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΤ΄
ΣΥΝΟΛΟ

Ως πληθωρικά λογίζονται τα τµήµατα:
Α΄ τάξη 24-46 διχοτόµηση, 47 και άνω τριχοτόµηση
Β΄- ΣΤ΄ τάξεις 26-50 διχοτόµηση, 51 και άνω τριχοτόµηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό από τις επιχορηγήσεις της
πολιτείας; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η συµµετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ανέρχεται ετησίως περίπου στο ποσό
……………………………

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόστολος Μούσιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστας Πολύζος

