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Προς: 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου κυρία Μπέση                                                  Αρ. Πρωτ: 19/2020 

Κοιν:                                                                                                                                    Ημερομηνία: 06/10/20 

Διεύθυνση 1ου Γυμνασίου Μονάχου  

ΕΛΜΕ Βαυαρίας  

Γονείς της 7ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Μονάχου  

Αξιότιμη κυρία Μπέση,  
Στα πλαίσια των καθηκόντων σας σε θέματα που αφορούν στα ελληνικά σχολεία  στην περιοχή 
ευθύνης του γραφείου εκπαίδευσης Μονάχου, σας εκθέτουμε προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί σε σχολικές μονάδες, έπειτα από γραπτά αίτηματα γονέων με την παράκληση προς 
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων να επέμβει και να στηρίξει τους 
γονείς:  

1. Στο 1ο Γυμνάσιο Μονάχου διαφαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά κενά όπως για παράδειγμα 
κενό γυμνάστριας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο μάθημα καθώς 
και έλλειψη εκπαιδευτικού για το μάθημα της Μουσικής. Ακόμα και αν το μάθημα της 
Μουσικής δεν είναι απαραίτητο, σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτικός των 
Καλλιτεχνικών(Kunst), ενημέρωσε του μαθητές της 7ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Μονάχου 
ότι δεν θα τους διδάσκει σε ένα μήνα και δεν γνωρίζει καν εάν αναπληρωθεί από κάποιον 
άλλο εκπαιδευτικό. Το πιο βασικό θέμα που έχει αναστατώσει τους γονείς του 1ου 
Γυμνασίου Μονάχου, είναι η σύμπτυξη των τμημάτων της έβδομης τάξης λόγω έλλειψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Γεννάται το ερώτημα πως εν μέσω πανδημίας γίνεται 
συγχώνευση τμημάτων και μαθητές είναι υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένα μαθήματα να 
αλλάζουν τμήμα και συμμαθητές, για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Γνωρίζουμε επίσης 
ότι όταν υπάρχει Migrationshintergrund μία τάξη μπορεί να σπάσει εάν ο αριθμός των 
μαθητών είναι άνω των 25. 
Ζητήσαμε και λάβαμε από το Kultusministerium πότε και σε ποιές περιπτώσεις μπορεί να 
γίνει αυτό. Σας παραθέτουμε το σχετικό έγγραφο (βλ. Σελίδα 6 με 7). 

2. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου τα τμήματα στην 1η τάξη ενώθηκαν με αποτέλεσμα να 
είναι 28 μαθητές σε μία τάξη.  
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3. Από Νυρεμβέργη και Μόναχο μαθαίνουμε ότι έγιναν και γίνονται ανακλήσεις οι οποίες
δύσκολα θα καλυφθούν. Εάν αυτό αληθεύει προκύπτουν και άλλα κενά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες έτσι ώστε η 7η τάξη Γυμνασίου στο Freimann να
έχει και πάλι 3 τμήματα καθώς επίσης και η πρώτη τάξη του 4 ου Δημοτικού να αποκτήσει
όπως είχε αρχικά δύο τμήματα.
Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι μετά τις αποσπάσεις, παρατάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων
και παρατάσεων δημιουργούνται κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης του
Συντονιστικου Γραφείου Μονάχου. Στην ιδια περιοχή διαμένουν δημόσιοι υπάλληλοι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν  στα σχολεία μας και επιθυμούν
να διδάξουν χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού . Η άμεση τοποθέτησή τους σε κενό
της ειδικότητάς  τους θα είναι η λύση του προβλήματος.
Οι γονείς μας ενημέρωσαν γραπτά ότι σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημα
της 7ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Μονάχου που προκύπτει από έλλειψη εκπαιδευτικού
προσωπικού θα απευθυνθούν στις επόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

Με εκτίμηση  
Για το Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων 

   Η Πρόεδρος.      Η Γραμματέας 

Αντωνάκη Ιωάννα     Χαρπαντίδου Κυριακή 
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Προò:

Υπουργü Ποιδεßοò κυρßο ΚεραμÝωò

Υφυπουργü Ποιδεßοò κυρßα Ζαχορüκη

ΓενικÞ ΓρομματÝο Παιδεßαò κυρßο Γκßκο

ΔΙΠοΔΕ

Μüνοχο, 07 Φεβρουορßου 2020 Αριθ.
Πρωτ.: L3l2020

Αξιüτιμοι κυρßεò και κýριοι,

Με την ποροýσο επιστολÞ, θο θÝΛομε να δηλþσουμε την αγωνßα μαò γιο τα ελληνικÜ qχολεßο στη
Βουαρßο, üπωò ουτÞ εκφρüστηκε σε πρüσφατη συνüγΓησÞ μαò με φορεßò τηò εΜηνüγλωσσηò
εκπαßδευσηò στη Βουαρßα.

Η συνÜντησÞ μοò ουτÞ εßχε ωò αποτÝΛεσμα νο διαπιστωθεß üτι τα κενü που θο προκýψουν στην
ελληνüγλωσση Πρωτοβüθμια κοι ΔευτεροβÜθμιο Εκποßδευση τηò Βαυαρßοò τη νÝο σχολικÞ χρονιÜ
θο εßναι πÜρο πολλü, γιοτß λÞγουν οι τετροετεßò αποσπüσεlò με επιμßσθιο πολλþν εκποιδευτικþν.
Επßσηò οκüμη κι αν κÜποιοι οπü αυτοýò τουò εκποιδευτικοýò αποφοσßσουν να ηαρομεßνουν χωρßò
επιμßσθιο, δεν θα μποροýν την επüμενη σχολικÞ χρουü νο διδüσκουν στα επιδοτοýμενο οπü το
Βουορικü Κροτßδιο σχολεßο, δηλοδÞ στα Δημοτικü και στα Γυμνüσιο, πορü μüνο στα Λýκειο, λüγω
τηò ΚΥΑ 2lL2B70 ΔΕΠ 29-3-2016 (ΦΕΚ1740 Β 15-6-2016).

¼σον αφορÜ τουò εκποιδευτικοýò που στελεχþνουν το σχολεßο μαò πιστεýουμε üτι:

οι συμβοσιοýχοι εκπαιδευτικοß εßνοι το σταθερü προσωπικü των εδþ qχολεßων, γνωρßζουν καλü τη

γερμαυκÞ γλþσσο και νομοθεσßο κοθþò κοι τιò ιδιοßτερεò οποιτÞσειò οργüνωσηò και λειτουργßαò
του γερμανικοý εκποιδευτικοý συστÞμοτοò. Γνωρßζουν επßσηò απü το προηγοýμενο χρüνιο τιò
ιδιοιτερüτητεò των μοθητþν κα| τουò γονεßò τουò και εξοσφαλßζουν στα εδþ qχολεßα την
εκπαιδευτικÞ συνÝχειο. Πορακαλοýμε üπωò λÜβετε υπüψιν σαò το συνημμÝνο Ýγγραφο με τα
απÞμοτο των συμβασιοýχων (επιτüπιο προσωπικü), Θα μποροýσε π,χ. μιο υπουργικÞ απüφοση να

μαò βοηθÞσθ να πÜρουμε επιτüπιο προσωπικü με ειδικÞ σýμβαση þστε να καλυφθοýν κενü που

δεν κολýπτονται με οποσπüσειò. Εßνοι οπορüδεπο π.χ. η μßα θÝση Φυσικοý στο λýκειο να μÝνει
οκüλυπτη, σε μÜθημο ηου εξπüζετοι πανελλαδικü Þ να υπÜρχουν κενü Ýωò σÞμερο σε μοθÞμοτο
των Γυμνασßων.

οι αποσπασμÝνοι εκπαιδευτικοß αποτελοýν τον ενεργü φορÝα του ΕΜηνικοý Εκπαιδευτικοý
συστÞματοò στο qχολεßο μαò κοι επειδÞ ποσοστü πÜνω απü το 70Ο/ο των παιδιþν μοò συνεχßζουν

μετÜ το Γυμνüσιο την εκποßδευσÞ τουò στο εδþ ΕΜηνικü Λýκεια, με σκοπü την εισαγωγÞ τουò στα
Ελληυκü ΠονεπιστÞμια, η διδοκτικÞ εμπειρßο των οποσποσμÝνων εκποιδευτικþν στο σχολεßα τηò
ΕΜüδοò συντελεß στην κοτüλληλη προετοιμοσßα κοι στην επιτυχßο των ποιδιþν μαò στην ΕλληνικÞ
Ανþτοτη Εκποßδευση.

Επßσηò και οι δýο αυτÝò κατηγορßεò εκπαιδευτικþν, συνεργοζüμενεò μεταξý τουò, συμβÜΜουν στην
κοτüΜηλη προετοιμασßα των παιδιþν μαò για τιò ειδικÝò εξετÜσειò Quali κοι MSA του γερμονικοý
εκποιδευτικοý συστÞματοò που τουò οδηγοýν στην ÝιττοξÞ τουò στη γερμανικÞ εκποßδευση καΙ

στην εδþ ογορü εργοσßοò.



Τα κενü των qχολεßων ακüμη κοι τþρα, στο μÝσα τηò σχολικÞò χρονιüò εξοκολουθοýν νο εßνοι
ηολλü κοι η συμπληρωματικÞ πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò προò απüσπαση στο
εξωτερικü επÝβη üκορπη, Διοπιστþνουμε συνεχÞ υποβÜθμιση των σχολεßων μοò με την εΜιπÞ
στελÝχωσÞ τουò. Γιο τον λüγο αυτü αιτοýμαστε την θÝσπιση κινÞτρων γιο οπüσπαση στο
εξωτερικü και προτεßνουμε:

Α. ΧορÞγηση εηιμισθßου για πÝτπε συνολικü Ýτη απüσποσηò γιο üλουò τουò αποσπασμÝνουò
εκποιδευτικοýò οι οποßοι δεν Ýχουν λüβει 5 Ýτη επιμßσθιο κατÜ το παρελθüν, με τουτüχρονη
αλλαγÞ τηò υπουργικÞò οπüφοσηò των Þδη υπηρετοýντων εκποιδευτικþν ονεξüρτητα απü το Ýτοò
τηò πρþτηò οπüσποσÞò τουò με στüχο την οýξηση του ποραγωγικοý χρüνου εργοσßοò των
εκηαιδευτικþν, την ομαλüτητο κοι τη συνÝχειο στην εκποßδευση των μοθητþν, την
ορθολογικüτερη στελÝχωση των σχολεßων και ωò κßνητρο γιο νÝεò αποσπÜσειò.

Β. Για τη σωστÞ διοχεßριση των τοποθετÞσεων του εκπαιδευτικοý προσωπικοý στο σχολεßο τηò
Βουαρßοò κοι την ορμονικÞ και ισüνομη κÜλυψη οργανικþν-λειτουργικþν κενþν, προτεßνουμε την
κοτü ργηση τηò ΚΥΑ 2Ι L287 0 Ι 

^ΕΠ/29-03-20 
1 6 (ΦΕΚ L7 4ο Ι Β Ι L5-06-20 1 6).

Γ. ¸γκοιρεò αποσπÜσειò και παροτüσειò αποσπÜσεων το αργüτερο τον Μüιο, þστε να διασφαλßζετοι
η ομολÞ λειτουργßο των σχολεßων με την Ýναρξη τηò σχολκÞò χρονιÜò. ΕπιπλÝον, γιο τον ßδιο λüγο
οιτοýμαστε οι ποροτüσειò των οποσπüσεων χωρßò επιμßσθιο πÝρον τηò 5-ετßοò γιο τιò ανÜγκεò τηò
υπηρεσßοò (εκηοιδευτικοß που γιο οικογενειοκοýò λüγουò κυρßωò οιτοýντοι παρüτοση τηò
οπüσποσÞò τουò) νο γßνοιπαι ομÝσωò μετÜ την φιπληση του ορχικοý πßνοκο των αποσπÜσεων
κοι πριν την ηροκÞρυξη των συμπληρωματικþν εγκυκλßων για οποσπÜσειò. Γιο τον σκοπü ουτü
προτεßνουμε την κατÜρτιση πßνοκο κοτÜτοξηò αυτþν των εκποιδευτικþν με χρÞση διαφανþν και
αντικειμενικþν κριτηρßων και επαναδιαμüρφωση των υπαρχüιττων κριτηρßων πορüτασηò πÝρον τηò
πειτταετßαò.

Δ. Επονολειτουργßα διοκροτκþν επιτροπþν για την διοπρογμüτευση με την γερμανικÞ πλευρü
σχετικÜ την θÝσπιση προýποθÝσεων προκειμÝνου να ονογνωρßζεται ισüτιμο το απολυτÞριο του
λυκεßου με το αντßστοιχο ABΠUR γ|α την πρüσβοση στην τριτοβÜθμια εκποßδευση στη Γερμονßο.
Με τον τρüπο ουτü θο υπÜρχει Üμεση αντιπροσþπευση τηò ελληνικÞò πολιτεßαò απÝναιπι στη

γερμουκÞ πλευρÜ κοι θο λαμβÜνοιποι αποφüσειò κοι θο προτεßνοιτται λýσειò σε κÜθε ζÞτημο που
προκýπτει και απü τιò δýο πλευρÝò.

Μετü τιμÞò

Γιο τον Σýλλογο ΓονÝων και Μονüχου και περιχþρων

Η Πρüεδροò

,4υη^raßιο, ß..ριλιτ.ιτ* .

ΑντωνÜκη Ιωüwα.

Γιο τον Σýλλογο ΓονÝων του Λυκεßου ΜονÜχου

Xapnoιrriδou ΚυριακÞ

Ε-
Ιη *lh.lin a.V.
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MövoXo, 28 Mopriou 2019
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Iooc:Ynoupyeio l'Ioröeioq'Epeuvog ror Opqoreupörov
Yn.: ;evrrq lpopporeio Arö Biou Mö0qonq Kor Näog l-evrÖg rcupiou flouoovio Ilonoye«rlpyiou

Korvonoinon: 1. Ynouyö rÜpro l-oppöyÄou

2. Ygunoupyö rupio T(oÜ«Pq

@öpo: Ynö oväyepo4 o1oturö rriplo oro Mövo1o

A§rörr pe rÜpre fl onoyeopyiou,

Me peyöAo evörorpäpov rcor preyoÄürepr1 oröpq oycovio noporoÄou0oÜpe ro yeyovöro oXerrrö

;-re ro unö oväyepoq oXoÄrrö rripro mo Mövoyo.

Onog äXoupe r1ör1 erqpöoa orov Arlpro MovöXou or yoveig ror rqöepröv€q rov proOqröv nou

gorroüv oro eÄÄr1vrrö crXoÄeio rou Movöyou önog ror öAot or 'EÄÄqveg rou MovöXou (qroÜpre

rot enrpävoupt orrnv oväyepoq rou oXoÄtroÜ r,rrpiou mo Berg am Laim MovöXou.

ZtrCL9lO3l2019 evqpepöoore orq BouÄrl rolv EMrlvov yro rnv e§ä\rEn oXrrrrÖ p€ ro qKofuKÖ

rrrpio. l-IoporoÄoüpe vo Uoq wqprepöoere Vo rq örräg oog eväpyereg ewög rolv enöpevov

rlpepöv.

Zrov yeppourö rüno (Süddeutsche Zeitung) ovoqäperor noq o Arlprog Movöyou Öyer rÖver

väo npöroon oro EÄÄqvrrö Kpörog rcor äXer öo0ei npoOeopio yro onöwr'1on €oq rqv Kuprorq

3LlO3l2Olg Kor noq r1ör1 erorpÖ(rror oyoyrl evowiov rou EMqvrroÜ KpÖroug.

Züpq<ovo pe ro ÖpOpo rnq Süddeutsche Zeitung q npÖrooq rou Aqpou äXer a4 e§r1g:

o AöUoq 0o enovoyopöoer ro orröneöo ror I rcoreöörprorl 0o roorioer rrlv EMrlvrrrl

Aqporporio 700 000 eupö. O Anpog Moväyou 0o Xrioer ävo rripro oro onoio 0o

ouoreyö(eror ävo yeppovrrö crloÄeio ror Övo eÄAqvrrö qXoÄeio.

l-loporoÄoüp€ vo Uoq evqprepöorre noro 0o eivor 11 onöwr1oÖ ooq crXerrrö Ue rrlv npörooq

rou Arlpou, äov 0o rr1pr1Oei q npoOeopio Kor noro eivor q eEe"fuEn rov ötonpoyporeÜoeov

yevrrö.

Me er,riprloq

l-ro ro A.Z.

H l-lpöeöpog

/-,o,.,ilr, \-'' \1;"'''v il'r

Aw«»vörq IoÖwo

H l-popporäog

'7r,^r, t"fitfr,*rie
Arlpo Eu0upio



Eüniovos folrüürv ßCI lfülöryOvüs, niqr&Xou tcci n€Sxoprrn AE Sfld:l
Eul 6yol Fon€ürv r<o K[6qr6rrun, E).f$rurirv Elpf,r*w Nupepfläpy1g

Ipog xc Kr,vo,cvnvoroüto liavaynina
fslrq npöFroI'|S Effdaas oro l56q(ü

Kop.: Apföüo Tt$tru Yrousterr nd*sg

Irr§r,qxo, 2/1.01.4n19
Nt 0q#€fl'rl.24,fi.AHg

A!ü4r4 xo l&nrroravomo{i}or1
qärrpor r§+e{ r(gt mpro|,

4 amxrl.E,q !oX{S rou v€st tqarctl r}a<*x yn 16 eroyuryrreg E€EräoaS rurv Uüsqrin, oto
€»q!,sd AEI Rri TA, Ertpouad alAolFg sn4orlisg olo q(aturc paS opfuop6.

Oilt lg Wrdpqsr€, ro EÄfqt Kä 6)(ofds Bttr.@E o<olouoow rw öiyitoooo
rrpoypdppcndpo,ro orolo o41rotle aog at ffiürnld5 tnpcg arr ell4vuyltlootrlv pc€r1p&nov

€lvsr €pfu$oöilda ol HG4, €ndlm ruJrr önrr\6o&lv rtrql,v fis tliB60«i örHoil(d xcs
yrarvooror6 qloÄtIo. H <ruvireg omi< qS 6tEpopÖS rllsn rtin fico 6trlv tDrEqlqild
rlolüanut Ksr rpöo6o rqw UsgIIltu l«nn rq oxofuq stnskÄE Auöpotü roq.

AvnioppoyEo€e nug n enühr$ arö( tt<ot oü F.ßFo6 <rr!@\urtpfou, ßu \r€ou nspq1orro
641o6i1, nou n)6üv 6o o$ppsrüo1a em6poorud orq or6;aror1 r(rrv pcorpiw po np
aodyuffi rcug orq EÄl4ud AEI l@ TEl, r(aoirtt rE nouÄri!0fiov rryoSfrytrnq.

Eh,c[ onydvrfi{ sno|reuog I öl6r{p{on rutv stEpyEn«irv öedr6&uv YB rous Ps€qrfg tng

Fawpnar opyevaqE, sro vao v6po 4 *.nro*r» ooöüvqr'w xcn' d4(tttto. phpt nt
(Avsq€pöptrorE 610 OEK 15lJ2tXNSrmr2O.{B-20S/ §1,2 G00po 1).

floporuÄorla yn rqv cplsE a F$Ftd oog apq(c{dltrou lio öoootJv tgtrpo o aropofuqreS
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Aeöopwqg rrlq Boü^rprlq rov ouMoyröv opyövov, nou EKnpooonoüv rouq yoveiq

Kor KrlöEpövrq cnqv Eupf.rr€pn n€poxl1 rou MovÖXou, yro örÖAoyq owepyooio Kor eni^uon

rov Koiprov npop npÖrov nou roÄovi(ouv ro EÄÄrlvrxö or6oÄeio rnq neproxÖq poq, 0o 0äope
vo ooq onEueÜvoupE prprKÖ EpoTnpcno öme vo pnopÖoouuE vs Korcrvorlooutlt Kor vo

er,rr prloou;re rqv unöp;1ouoo rmömoo4,

1. I]oreg or a/äpygreq Kor noro ro onor€,\äouoro rnq npöoeamq enioreryqq Kor rov
enoqöv rou fEvlKoü l-poppmäo Näog l-wdg r. l'louoovio flonoyet»pyiou, pe rq eöö rontrctg

opXäq wogoprKÖ oro unÖ KorooKtun e.ÄAnuxÖ o1oÄrrÖ ouyrpÖrqpo mo Berg am Laim;

2. Me öeöopävr1 r4v npoooprvrl Aüor1 olrnrö p€ rnv nogöroor1 rou pto0orqpiou yro

ro rcrflpro nou oreyö(sror ro 2o Anporrö oxoÄdo Movö1ou Korö ävov Xpövo, noteg aivot ot

onö nÄeupoq ooq wäpyrreg q nporöoag vro rrlv öroogöArorl rrlq perenero mäyoorlq rot
Aerroupyiog rou Ev Äöyol oyoÄeiou;

3. To 2o l-upvöoro Movö;4ou öro0ärer e6rrö öropopecDpEv€.q oiOouoeq öröooroÄiog yto

ro po0qporo rolv Werken ror nArlpogoprrcr1g. l-ro noro AÖyo öw XpqorponoroÜwot ot

ouyr<erprpäveg oi0ouoeg oMö oigouoe4 Tou sou §porrroÜ cD(oÄeiou;

4. Ynöpxer rönoto enionpn evrllräpoorl olerrxö pE rnv exnövqoq ror egopltoyt,1 rou
väou öiyÄ«rrooou noröoy«oyrroü npoypopporoq eKnoiöeuonq yto ro elrÄr1vrrcö o;oÄeio rrlg

Bouopioq

5. tloreq eivot ot onÖ nÄeupoq ooq wÖpYaeg öore vo rnpn0ei n pero§Ü oog oupqr»vio

pr rrlv EAME Bouopiog yto rov onopoirqro öroXopupö rotv rpnpÖrov oro 20 l-upvüoto

MovöXou;

6. Aolrpövowog unöqr1 rqv oweoeopü r«ov ouÄÄoy«ilv opyÖvolv crrn örcörrcooio rqg

p€roAopoq rorv qloAr«itv BrBÄirov onö rqv EÄÄööo, noto eivot ro Ürpog rov eEoöov nou

e(orxovopoüwo r Ko I ncog/nou/yro noto oronö Xprlotponoloüwo l;

7. Me pöpovo rov enrrei;.rwo eoproopö yro rrlv oupnÄrlporon 50 eröv nopouoiog rol

Äerroupyiog rc»v EMrlvxöv g1oÄeit»v <n4 Bouopio, noloq eivot o nPoYpopponopog oog rot

ntoq prnopoü pe vo ouvetogöpou HE- oupperä1ou pe;

8. t-loro n Oäon rcor n aräpyaeq äXow yiver onö nÄeupäq oog olerrxö pe ro «oipto

hrnpo rrlq üörxr1g gopotröyqorlq rov ouppoopuxulv ernotözurröv, nou €K rov npoypÖrcov

roug oöqyei o€ quyri onö ro rr\AnvrrÖ oxoÄeio;

IlpooBtränoupe ornv öpeon owonörprorl ooq pt ouyrexgpäveg onowrloelq Kol

nporöoerg mo noponävor epox4poro sMö Kor rrlv rono0ärqoq oog olerrrÖ pe rtq nporÖoelg

ylo rnv rorö rqv Wöun poq eüpuOpr1 ror opoÄri Aerroupyio rov s,\\nvÖeovov qXoÄeiolv rqg

neproXflg pog.

H flpöeöpog

h,Tr;luäo^l*ävra
Icoöwo AwtovÖrr1

To oulrÄoyxü öpyovo yovtirrtv

l*, 2*, 4*, 5o' ArlPorrroÜ

H FpoUpmäoq

J*n Qfra*q
Eu0uUio AitUo

l'lerö npfiq yto ro A,E.

2* t-upvooiou Kot 1- Aureiou
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llpog:

Iuwouorrro l-poqeio MovöXou

Ynoupyeio lloröeioq ror op4oreupörov

A[rörrpor rupieg ror rÜpnt,

'Enero onö öropoüÄeuoq pe nq enrrponöq yovöov rolv oXoÄtröv provööolv (Elternbeiräte)
ro0ög Kot U€ rov IüAÄoyo l-ovöcov ror Kqöepövov rou Aureiou Movöyou, oog nopoOöroupe

ro oir4pö pog vo yivet erörrq onoÄütrrovor1 oe öAoug roug Xöpouq rov oXoÄrröv povöörov

npv rrlv evopEn rov po0r'1pörov Kor rr'1v npooä:Äeuoq po0qröv rcot ernotöeurtröv fitq
oyoÄrräg povööeg. Enioqq Oeopoüpe onopoirqro vo ppeOoüv rpönot öqre vo r4pr10oÜv öoo
npopÄönowor onö rov fl.O.Y yro ro pörpo owrperönronq Kor e[onÄooqg rou toÜ rcol perö rrlv
öpoq rcov nefloprqflKöv pärpov ( onopoirr1rq onöoroor1, ouvoortopöq ffiÄ).

Aröpo Aöyo rqg röorepörrlroq rnq roröorooqg Kor rnq rpiorlg nou nporöAeoe 11 novör1pio

rou KopcrlvorbÜ (1roÜpe:

l)vo öoOei öpreoo nopörooq onöonoorlg oe öÄoug roug ernotöeurtroÜg nou unnperoÜv ouril
rq mryp4 mo qXoÄeio ;roq

2) vo Äöpouv enrprio0ro öool ro enöpevo qXoÄrrö ärog 0o Ppiorowor oro 50 ärog rqg
onöonoorlg roug

3)vo öoOei enrpioOro oe öAoug öooug öev ro ÖXouv Äöper yro 5 örq

4) vo yivouv npooÄqqleq opoyevöv yto vo roÄucp0oüv ro revö nou 0o nporcÜqrouv rot rupi<og

yro vo öröö[ouv ro po0rlporo rng y€ppovögc,lvqq (övnq

lloporoÄoüpe önog pog onowiloere öpeoo orqv nopoÜoo enroroÄ4

Me erriprlorl

l-ro ro A.E, rou EuÄÄöyou

H flpöeöpog

fucr";n l-Ltn
Awovörcr1 Ioüwo

.r, Lo \ f"- /v,1
f".cr1tt,

o J.ir, H
l+ r'l p),c5r,. *

Movöyou rot fleprXöpolv

H l-popporÖog

ffiol,"r-o;äZ
Xopnowiöou Kuprorq
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