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Λαμία, 19-12-2017
Αρ. πρωη.: Φ.31.1/10460
Προς: 1)ην 15κειέο καζεηηθό ζπκβνύιην
ηνπ 6νπ ΓΔ.Λ. Λακίαο
2) ηνλ Σύιινγν Γνλέωλ & Κεδεκόλωλ ηεο
απηήο ζρνιηθήο κνλάδαο
Κοιν: Γ.Γ.Δ. Φζηώηηδαο

Θέμα: «Απάληεζε ζε αίηεζε ηνπ 15κεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 6νπ ΓΔ.Λ.
Λακίαο».
Απαληώληαο ζηελ αλωηέξω, από 19-12-2017 θαη κε αξηζκ. πξωη.
Φ.31.1/10460/19-12-2017 ηεο Υπεξεζίαο καο, αίηεζή ζαο, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα
θάηωζη:
Ωο πξνο ην πξώην εξώηεκά ζαο – θαίηνη απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γ.Γ.Δ.
Φζηώηηδαο, ηελ ζύκθωλε γλώκε ηνπ νπνίνπ έρνπκε – ζαο απαληνύκε θαη εμ
νλόκαηόο ηνπ, όηη νπδέπνηε ην ελ ιόγω ρξνληθό δηάζηεκα, ήηνη έωο θαη ηελ 04-122017 ππέβαιε ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα «myschool» πξόηαζε-εηζήγεζε πεξί
ζπγρώλεπζεο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, πνπ επηθαιείζηε (5νπ θαη 6νπ ΓΔ.Λ. Λακίαο) κε
ηαπηόρξνλε κεηαζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Λακίαο θαη ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ.
Φζηώηηδαο ζην ρώξν ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 6νπ ΓΔ.Λ. Λακίαο.
Ωο πξνο ην δεύηεξν εξώηεκά ζαο, ζαο γλωξίδνπκε όηη, ν Π.Γ.Δ. Σηεξεάο
Διιάδαο νπδέπνηε έιαβε γλώζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ επηθαιείζηε
νηαζδήπνηε εηζήγεζεο πξόηαζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ Γ.Γ.Δ. Φζηώηηδαο πεξί
ηνπ, ωο άλω, δεηήκαηνο, νύηε ζπλεπώο επεμεξγάζηεθε ζρεηηθώο νηηδήπνηε.
Ωο πξνο ην ηξίην εξώηεκά ζαο, ζαο απαληνύκε όηη νπδέπνηε ν Π.Γ.Δ. Σηεξεάο
Διιάδαο αηηήζεθε από ηνλ Γ.Γ.Δ. Φζηώηηδαο λα ηνπ ππνβάιεη ζρεηηθή πξόηαζε, πεξί
ηνπ ωο άλω δεηήκαηνο, κελ επηζπκώληαο νύηε θαη ν ίδηνο ηελ ελ ιόγω κεηαβνιή.
Ωο πξνο ην ηέηαξην εξώηεκά ζαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, αθελόο κελ ην ππ’
αξηζκ Φ.2.1/7753/04-12-2017 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ.Δ. Φζηώηηδαο νπδέπνηε δηαβηβάζηεθε
αξκνδίωο ζην ΥΠ.Π.Δ.Θ., αθεηέξνπ δε όηη ππήξμε δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ κε ηνλ Π.Γ.Δ. Σηεξεάο Διιάδαο επί ηνπ ζέκαηνο, αθνινύζωο δε ε
πξόηαζε-εηζήγεζε, πνπ δηαιακβάλεηαη ζην πξνξξεζέλ έγγξαθν εηέζε ζην αξρείν,
θαη εθ ηνπ ιόγνπ ηεο άπξαθηεο, ηαρζείζαο από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζεζκίαο.
Τέινο, ωο πξνο ην πέκπην εξώηεκά ζαο, όπωο πνιύ θαιά γλωξίδεηε, θαζόηη
επηθαιείζηε θαη ηελ ζρεηηθή, ππ’ αξηζκ. πξωη. 154110/Γ1/18-09-2017 εγθύθιην
νδεγία ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ., ε πξνβιεπόκελε από εθεί δηαδηθαζία πεξί κεηαβνιώλ
ζρνιηθώλ κνλάδωλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηζρύεη γηα ην ζρνιηθό έηνο
2018-2019. Δίζηζηαη, θάζε ζρ. έηνο ην ΥΠ.Π.Δ.Θ. λα εθδίδεη λέεο εγθύθιηεο νδεγίεο
πεξί ηνπ δεηήκαηνο ηωλ κεηαβνιώλ ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, πνπ, πξνθαλέζηαηα,
δύλαληαη λα δηαθνξνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζε ζρέζε κε απηέο

πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα ωο
άλω εθηεζέληα.
Εζωηερική διανομή:
- Τκήκα Α΄
- Τκήκα Ννκηθό

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου

