
                    
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ A/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
 
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό τησ με αρ. 10/2016 ςυνεδρίαςησ τησ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

A/ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 
 
 
 
 
Αριθμόσ απόφαςησ :  11/2016 
Αρ. πρωτοκόλλου :  35/2016  
 
 
 

 

το Γαλατά  και ςυγκεκριμζνα ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Γαλατά , ςιμερα 2  επτεμβρίου  2016 , θμζρα τθσ 

εβδομάδοσ  Παραςκευι   και ϊρα 20:00  θ χολικι Επιτροπι τθσ A/κμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Σροιηθνίασ 

–Μεκάνων ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ , φςτερα από τθν αρικ.πρ.34/2016 -10θ πρόςκλθςθ του 

προζδρου που δθμοςιεφτθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτο Γαλατά και 

επιδόκθκε με αποδεικτικό ςε κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 , για 

ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτο κατωτζρω  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  τθν ςυνεδρίαςθ αυτι 

διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία , γιατί ςε ςφνολο δεκατριϊν (13) μελϊν , παρόντεσ ιταν εννζα  (9) 

, ιτοι : 

 

Α/Α ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1 Ευςτράτιοσ Χριςτόφασ Θεοδϊρα Ρελάκθ 

2 τράτοσ Οικονόμου Νεκτάριοσ Μπάκασ 

3 Μαρίνα Μπακάλθ Νικόλαοσ Ροφςςθσ 

4 Ρουμπίνα Κοκκίνθ Γεϊργιοσ Κεραμίδασ 

5 Γεωργία Κουλαρμάνθ Αναςταςία Μάγειρα 

6 Μαρία τρατάκθ Μαρία Μζλλου 

7 Γεϊργιοσ Ψυχογυιόσ  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προκιρυξθ κζςθσ κακαρίςτριασ για το  

Νθπιαγωγείο Γαλατά  με .Μ.Ε., 

ςυγκρότθςθ και οριςμόσ 3μελοφσ 

Επιτροπισ για τθν επιλογι τθσ κζςθσ 

κακαρίςτριασ . 
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ΘΕΜΑ 1ο 

Ο πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το ζνα και μοναδικό  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ « Προκήρυξη θζςησ 

καθαρίςτριασ του Νηπιαγωγείου Γαλατά  με .Μ.Ε., ςυγκρότηςη και οριςμόσ 3μελοφσ Επιτροπήσ για την 

επιλογή τησ θζςησ καθαρίςτριασ» ζκεςε υπόψθ των μελϊν  του Διοικθτικοφ υμβουλίου ότι υπάρχει 

αναγκαιότθτα πρόςλθψθσ κακαρίςτριασ για το Νθπιαγωγείο Γαλατά, λόγυ κενού πος δημιοςπγείηαι 

ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. ππυη. 33/26-08-2016 αίηηζη –ςπεύθςνη δήλυζη ηηρ  καθαπίζηπιαρ  πος 

ςπήπσε ηον  πποηγούμενο σπόνο  όηι δεν επιθςμεί  ηην ππόζλητη ηηρ για ηην ζσολική σπονιά 2016 – 

2017. 

Αναπηύζζονηαρ δε ηην ειζήγηζη ηος ενημέπυζε ηα μέλη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος για ηα εξήρ: 

Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου τθσ παρ. 5 του άρκρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπωσ ιςχφει, 

καταρτίηονται για τα διδακτικά ζτθ 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 

2016-2017, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων αυτϊν. 

 

 Από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2017-2018 και εφόςον οι ανάγκεσ των διμων για τον κακαριςμό των 

ςχολικϊν μονάδων δεν καλφπτονται από το υπάρχον προςωπικό, μπορεί να καλυφκοφν με ςυμβάςεισ, που 

καταρτίηονται από τουσ οικείουσ δήμουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

 Για το κόςτοσ τθσ απαςχόλθςθσ με ςυμβάςεισ του προςωπικοφ του προθγοφμενου εδαφίου, για το διδακτικό 

ζτοσ2017-2018 και εφεξήσ εγγράφεται ειδική πίςτωςη ςτον προχπολογιςμό του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, θ οποία κατανζμεται, με απόφαςθ του Τπουργοφ, κατ' 

αναλογία ςτουσ οικείουσ δήμουσ. Μζχρι το παραπάνω διδακτικό ζτοσ εξακολουκεί να εφαρμόηεται θ 

παράγραφοσ 5 του άρκρου 113 του Ν. 1892/1990, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. (άρκρο 18 παρ. 1 περ. 

γϋ του Ν. 3870/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ Νομοκ. Περιεχομζνου 

(ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεφχοσ Α’, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταςτάκθκε εκ 

νζου από τθν παρ.2 του άρκρου 51 του Ν.4407/16) 

 

τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν.4407/16 με τον οποίο δόκθκε εκ νζου παράταςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ και 

για το διδακτικό ζτοσ 2017-2018 επιςθμαίνεται ότι με τθν εν λόγω διάταξθ, κακορίηεται ότι για τον 

κακαριςµό των ςχολικϊν µονάδων κι εφόςον οι ανάγκεσ αυτζσ δεν καλφπτονται από το υπάρχον προςωπικό 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που απαςχολείται ςτουσ διµουσ, προβλζπεται µεταβατικά και για τα 

διδακτικά ζτθ 2015-2016 και 2016-2017, ότι θ κατάρτιςθ ςυµβάςεων µίςκωςθσ ζργου κα πραγµατοποιθκεί 

από το Τπουργείο Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευµάτων, κακϊσ δεν ζχουν εκλείψει οι λόγοι για τουσ οποίουσ 

θ κατάρτιςθ των ςυµβάςεων αυτϊν ανατζκθκε κατά τα προθγοφµενα διδακτικά ζτθ ςτο εν λόγω Τπουργείο. 

Ειδικότερα, θ ρφκµιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία προκειµζνου να καλφπτονται εγκαίρωσ οι ανάγκεσ για 

κακαριςµό των ςχολικϊν µονάδων και να αποφευχκοφν τυχόν κακυςτεριςεισ δεδοµζνου ότι θ διαδικαςία 

κατάρτιςθσ των ςυµβάςεων από τουσ διµουσ είναι αρκετά χρονοβόρα. Για τα επόµενα διδακτικά ζτθ (2017-

2018 και εξισ), θ εκτίµθςθ τθσ ανάγκθσ πρόςλθψθσ µε ςυµβάςεισ ζργου ανικει αποκλειςτικά ςτουσ διµουσ 

και παράλλθλα διευκετείται θ κάλυψθ του κόςτουσ των ςυμβάςεων που τυχόν κα παραςτεί ανάγκθ να 

ςυνάψουν οι διμοι. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000000080_S0000005594
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008182_S0000053208
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008182_S0000053208
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008182_S0000053208
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026901_S0000118339
http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027226_S0000125672
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φμφωνα με τθν υπϋαρικ.Κ1/138816 απόφαςθ Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ  & Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 

2759/01.09.2016  ΣΕΤΧΟ Βϋ), για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017, το Κδρυμα Νεολαίασ & Δια Βίου Μάκθςθσ 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορζασ εποπτευόμενοσ από το Τπουργείο Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ορίςκθκε 

ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ για τθ χρθματοδότθςθ των κατά τόπουσ χολικϊν Επιτροπϊν, που είναι υπεφκυνεσ 

για τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με τουσ αναδόχουσ κακαριςτζσ/ κακαρίςτριεσ ι ςυνεργεία 

κακαριςμοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, που δεν καλφπτονται από 

προςωπικό κακαριότθτασ που υπθρετεί ςε οργανικζσ κζςεισ. 

Κατόπιν τοφτου, καλεί  τισ  χολικζσ Επιτροπζσ  Α’/κμιασ και Βϋ/κμιασ   Εκπαίδευςθσ των Διμων τθσ 

Επικράτειασ να  προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν 

κακαριότθτασ των ςχολικϊν μονάδων για το ςχολικό  ζτοσ 2016-2017. 

Δεδομζνου ότι υπάρχει μεγάλθ αναγκαιότθτα διότι το ςχολείο δεν ζχει κακαρίςτρια , προτείνω θ 

προκεςµία κατάκεςθσ των αιτιςεων να είναι όχι πζραν τθσ 14θσ/09/2016 και ϊρα 12:00, οφτωσ ϊςτε θ  

κακαρίςτρια να αναλάβει όςο το δυνατόν ςυντοµότερα τα κακικοντά τθσ. 

Επειδι τα κριτιρια επιλογισ δεν είναι κακοριςµζνα, µε τθν ζννοια ότι δεν προβλζπεται από κάποια διάταξθ 

νόµου, προτείνω θ ανάκεςθ του ζργου κακαριςµοφ να γίνει µε κοινωνικοοικονοµικά κριτιρια, κακϊσ επίςθσ 

προτείνω τθ ςυγκρότθςθ τριµελοφσ Επιτροπισ θ οποία κα αξιολογιςει τισ αιτιςεισ µε βάςθ τα κριτιρια που 

κα ορίςουµε . 

Ο πρόεδροσ κάλεςε το ϊμα να αποφαςίςει ςχετικά , το υμβοφλιο τθσ χολικισ Επιτροπισ Α /κμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Διμου Σροιηθνίασ – Μεκάνων αφοφ ζλαβε υπόψθ : 

1.Σθνειςιγθςθτουπροζδρου.                                                                                                                                            

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 

του Ν. 3812/2009, τισ παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρκρου ζνατου 

του Ν. 4057/2012. 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

5. Σο άρκρο 50 του Ν. 4186/2013, με το οποίο παρατείνεται το κακεςτϊσ τθσ ςφναψθσ των 

ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου κακαριότθτασ των ςχολικϊν κτθρίων μζςω των ςχολικϊν επιτροπϊν για 

τα δφο επόμενα ςχολικά ζτθ.                                                                                                                                                                       

6.Σθν απόφαςθ Τπ. Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και  Θρθςκευμάτων Κ1/138816 (ΦΕΚ 2759/01.09.2016 

 ΣΕΤΧΟ Βϋ) Οριςμόσ του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.Μ.)  ωσ αρμόδιου φορζα 

για τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με κακαριςτζσ /κακαρίςτριεσ και ςυνεργεία 

κακαριςμοφ ςτα ςχολεία Π/κμιασ και Δ/κμιασ ςε όλθ τθν επικράτεια και με το οποίο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

καλεί  τισ  χολικζσ Επιτροπζσ  Α’/κμιασ και Βϋ/κμιασ   Εκπαίδευςθσ των Διμων τθσ Επικράτειασ να  

προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν 

κακαριότθτασ των ςχολικϊν μονάδων για το ςχολικό  ζτοσ 2016-2017                                                                                                                                  

7. Σισ διατάξεισ τθσ παραγρ.5 του άρκρου 113 του Ν. 1892/90, τθσ παραγρ.15 του άρκρου 5 του 

Ν.1894/90 και τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου 

8. Σισ διατάξεισ τθσ υπ' αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφαςθσ ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ., που αφορά τθ λειτουργία 

των ςχολικϊν επιτροπϊν. 

9. Σθν Τπουργικι απόφαςθ 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) περί κακοριςμοφ 

αμοιβισ για τον κακαριςμό των ςχολείων. 

10. Σισ λοιπζσ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία των ςχολικϊν επιτροπϊν.          
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τθν πρόςλθψθ κακαρίςτριασ με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε) για το Νθπιαγωγείο Γαλατά. 

Η ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ και μζχρι τθ λιξθ του 

τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. 

Η αμοιβι κακορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ αρικ. 2/18254/0022/2008 Κοινισ Απόφαςθσ Τπουργϊν 

Οικονομίασ και Εκνικισ Παιδείασ και προςδιορίηεται από τον αρικμό των αικουςϊν των ςχολείων. 

Β) Εγκρίνεται να γίνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ τθσ κακαρίςτριασ. Η 

πρόςκλθςθ κα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτιρια  κακορίηοντασ ωσ απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ τα εξισ: 

1.Αίτθςθ Πρόςλθψθσ. 

2.Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ. 

3.Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΤΕ (χωρίσ μοριοδότθςθ ). 

4.Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

5.Αντίγραφο φορολογικισ διλωςθσ (Ε1)ι εκκακαριςτικό εφορίασ ζτουσ 2014. 

6.Κάρτα ανεργίασ. 

7.Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ . 

8.Τπεφκυνθ διλωςθ κωλφματοσ για τθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ. 

 

Η πρόςληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και η  πριμοδότηςη που θα τηρηθεί ζχει ωσ εξήσ: 

 

 

 ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ 

(200 μονάδεσ για 4 μινεσ ανεργίασ και 75 μονάδεσ ανά μινα ανεργίασ άνω των 4 μθνϊν, με  ανϊτατο 

όριο τουσ 12 μινεσ.) 

 ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Ηϋ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

(50 μονάδεσ για κάκε τζκνο) 

 ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΕΚΝΟ Η ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟ  . 
           (30 μονάδεσ για κακζνα από τα δφο πρϊτα τζκνα και 50 μονάδεσ για το τρίτο) 

 ΓΟΝΕΑ Ηϋ ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ . 

          (50 μονάδεσ για κάκε τζκνο) 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα λθφκεί υπόψθ το χαμθλότερο ειςόδθμα. 

( Η μοριοδότηςη θα γίνει  με τα πρότυπα διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ) 

Γ) Εγκρίνεται να γίνει τοιχοκόλλθςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτα ενδιαφερόμενα ςχολεία , 

ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτο site του Διμου. 
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Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων να είναι από τισ 7/09/2016 ζωσ και τισ 14/09/2016 και ϊρεσ 10:30 π.μ 

μζχρι και 12:00,ςτθ Δ/ντρια του Νθπιαγωγείου Γαλατά κ. Μαρία  τρατάκθ. 

Δ) Για τθν επιλογι του εργαηόμενου ορίςτθκε Σριμελισ Επιτροπι , θ οποία απαρτίηεται από τουσ: 

 

α)Ευςτράτιο Χριςτόφα (Πρόεδρο τθσ χολικισ Επιτροπισ )με αναπλθρωτι το τράτο Οικονόμου(Σακτικό 

Μζλοσ τθσ χολικισ Επιτροπισ) 

β) Μπακάλθ Μαρίνα (Σακτικό Μζλοσ τθσ χολικισ Επιτροπισ) με αναπλθρωτι το Γεϊργιο Ψυχογυιό (Σακτικό 

Μζλοσ τθσ χολικισ Επιτροπισ) 

γ)Μαρία τρατάκθ (Δ/ντρια Νθπιαγωγείου Γαλατά ) 

 

Ο ζλεγχοσ των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των ενδιαφερομζνων κα πραγματοποιθκεί ςτισ 16/09/2016 

θμζρα Παραςκευι   και ϊρα 14:00 ςτο  Δθμοτικό Κατάςτθμα Γαλατά. 

Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι να εξετάςει τα δικαιολογθτικά για τθν πρόςλθψθ κακαρίςτριασ του Δθμοτικοφ 

χολείου και Νθπιαγωγείου Μεκάνων, να καταρτίςει πίνακα αποτελεςμάτων και να ςυντάξει πρακτικό, το 

οποίο κα αποςτείλει ςτθν Α/κμια χολικι Επιτροπι του Διμου Σροιηθνίασ - Μεκάνων. 

Ενςτάςεισ επί του Προςωρινοφ  Πίνακα  τθσ  χολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ  Εκπ/ςθσ  για τθν πρόςλθψθ κακαρίςτριασ 

Νθπιαγωγείου Γαλατά  με ΜΕ  , ζτουσ 2016 -2017 μποροφν να υποβλθκοφν εγγράφωσ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν πινάκων(ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό 

Κατάςτθμα Γαλατά) ςτθ  χολικι Επιτροπι του Διμου Σροιηθνίασ-Μεκάνων. 

O πρόεδροσ κα ςυγκαλζςει ςυνεδρίαςθ, μετά τθ λιψθ όλων των πρακτικϊν τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ και το Δ. κα 

επικυρϊςει τα αποτελζςματα. 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 11/2016    

Για το ανωτζρω κζμα ςυντάχκθκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωσ κατωτζρω. 

 

                   Ο Πρόεδροσ                                                                       Σα Μζλη 

                    Τπογραφή                                                                      Τπογραφζσ 

                                                           

                                                            Ακριβζσ αντίγραφο                                                        

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ 

                                ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ     ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ  - ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

                                                       ΧΡΙΣΟΦΑ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 
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