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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΔΜΑ : ¨ Ίδρσζε Δζπερηλού ΔΠΑ.Λ. ζηε Υίο: Έθθραζε αηζζεκάηωλ ηθαλοποίεζες
– σλέτηζε προζπαζεηώλ ¨

Σα κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Βνξείνπ Αηγαίνπ ηεο Έλσζεο Σερλνιόγσλ
Δθπαηδεπηηθώλ εθθξάδνπλ ηελ βαζεηά ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε ζηελ
παξνύζα θάζε λα επραξηζηήζνπλ:
ηνλ Πξόεδξν αιιά θαη ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ λεζηνύ ηεο
Υίνπ
ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηελ πακςεθεί ζεηηθή ηνπο απόθαζε λα ζηεξίμνπλ ην αίηεκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
Έλσζε καο πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. ζην λεζί ηεο Υίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη δηαδηθαζηηθά ην αίηεκα ηα επόκελα βήκαηα κε βάζε ηελ
Τ.Α.169106/Γ4/07-11-2013, απαηηνύλ:
Aξρηθά ηελ έθδνζε από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υίνπ ηεο βεβαίσζεο
αλάιεςεο δαπάλεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ πξνο ίδξπζε ζρνιείνπ. Η βεβαίσζε1
καδί κε ηελ θαζαξνγξακκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (γλσκνδόηεζε) ζα
πξέπεη λα απνζηείιεη ν Γήκνο κέρξη 20-12-2013 ζηελ Γηεπζύληξηα Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Υίνπ.
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Παξάιιεια ζα πξέπεη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο λα εθδώζεη ηελ βεβαίσζε
αλάιεςεο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ. Η βεβαίσζε2 ζα πξέπεη λα απνζηαιεί θαη
απηή ζηελ Γηεπζύληξηα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έσο 20-12-2013.
Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ε Γηεπζύληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζην Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαζώο θαη ζηελ Οηθεία Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, έσο 20-12-2013
Αθνύ πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αλσηέξσ ζα αθνινπζήζεη ην ηειεπηαίν βήκα ησλ
δηαδηθαζηηθώλ ζε όηη αθνξά ηελ πεξηθέξεηά καο πνπ είλαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεπζύληξηα
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ λα ππνβάιιεη ηελ
εηζήγεζή ηεο ζηελ εηδηθή θόξκα ηνπ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Survey), έσο 8-1-2014.
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Έλσζεο καο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα
παξαθνινπζήζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ αηηήκαηόο καο, ελώ νη
επαθέο καο ήδε κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ έρνπλ αξρίζεη λα απνδίδνπλ
θαξπνύο απνπλένληαο αέξα αηζηνδνμίαο γηα ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο επίηεπμεο ηνπ
αηηήκαηόο καο.

Με ηηκή
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Β.Α. ηεο Δ.Σ.Δ.
Κωλζηαληίλος-Βίθηωρ Υαηδεζηακάηες
ύκβοσιος ηαδηοδροκίας
Δθπαηδεσηηθός Σετλοιόγος Μεταλοιόγος Μεταληθός
ΔΠΙΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΣΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX

site: http://users.sch.gr/convichat
e-mail: convichat@sch.gr
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(1)

Τπόδεηγκα βεβαίωζες
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ………………………
ΓΗΜΟ………………………
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ)
(ΑΡ. ΠΡΩΣ.)

ΒΔΒΑΙΩΗ
Βεβαηώλεηαη όηη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηελ πεξίνδν 01-09-2014 έσο 31-12-2014
ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνο ίδξπζε …ζην Γήκν…αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ…Δπξώ.
ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ πξνβιέπεηαη όηη ην πνζό ηεο εηήζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη θαηά
πξνζέγγηζε ζην ύςνο ησλ…επξώ.
Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ σο άλσ ζρνιείνπ ζα επηβαξύλνπλ ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ
επσλπκία Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο/Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ… θαη ζα θαιύπηνληαη από ηελ επηρνξήγεζε πνπ ζα ιακβάλεη ν Γήκνο… από ηνπο
ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
εγγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2014 ζηνλ θσδηθό εμόδσλ…
(Τπνγξαθή / θξαγίδα)

(2)

Τπόδεηγκα Βεβαίωζες

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ………………………
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ…

(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ)
(ΑΡ. ΠΡΩΣ.)

ΒΔΒΑΙΩΗ
Από ηηο πξνηεηλόκελεο ζπγρσλεύζεηο / θαηαξγήζεηο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 ηεο
Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο / Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο … πξνθύπηεη ε αλάγθε
κεηαθνξάο … καζεηώλ.
Τπνινγίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ γηα ην δηάζηεκα από
01-09-2014 έσο 31-12-2014 αλέξρεηαη ζηα … επξώ, ελώ ε εηήζηα δαπάλε ζα αλέξρεηαη
πεξίπνπ ζηα … επξώ.
Βεβαηώλεηαη όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2014 εγγξάθεηαη πίζησζε ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α.Δ./Κ.Α… ύςνπο … επξώ, ελώ ηα επόκελα έηε ε δαπάλε ηεο κεηαθνξάο ησλ
παξαπάλσ καζεηώλ ζα θαιύπηεηαη από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Κ.Α.Δ./Κ.Α….
(Τπνγξαθή / θξαγίδα)
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