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ΘΕΜΑ :  σδήηεζε ζτεηηθά κε ηης ζσγτφλεύζεης ηφλ Δεκοηηθώλ τοιείφλ.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Εσγξάθνπ ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε (άξ. 67 παξ. 5 
Ν.3825/2010), ζην Γεκαξρείν, ηελ  21-5-2014    θαη ώρα  20:00 

 
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  :  ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ   Κ Α Λ Λ Θ Ρ Η  

 
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΥΡΗΣΗΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 
 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ, ΥΡΗΣΗΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ,  
ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ, ΑΓΓΔΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΒΟΤΓΗΟΤΚΑ ΑΝΓΡΔΑ,  
ΚΟΤΜΑΝΗΩΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ, ΚΩΣΟΤΛΑ-ΜΠΗΕΗΟΤΡΑ ΛΟΤΚΗΑ, ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
ΑΛΔΞΗΟ, ΚΑΛΗΑΚΑΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, ΠΑΝΓΖ ΟΦΗΑ, ΗΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, 
ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΜΑΡΑΓΓΩ, ΔΪΝΣΖ-ΜΔΛΗΗΝΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΗΑΠΑΡΗΚΟΤ ΗΩΑΝΝΑ, 
ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, ΚΑΕΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ, ΚΑΕΑΚΟΤ ΔΛΛΖ, ΚΑΛΤΒΑ 
ΑΝΣΩΝΗΑ, ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΜΑΡΚΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΩΑΝΝΖ,  
ΚΑΦΑΣΑΚΖ ΣΑΜΑΣΗΑ, ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΣΑΜΑΣΑΚΖ 
ΕΑΥΑΡΗΑ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ-ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ, ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ  
ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ, ΚΡΑΝΗΩΣΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΝΔΝΔΓΑΚΖ ΟΤΡΑΝΗΑ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΩΡΓΗΟ,  ΓΑΒΟΤΡΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ, 
ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΣΔΡΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ, ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ, ΚΟΛΛΗΑ 
ΘΔΟΓΩΡΟ,  ΑΛ-ΑΝΗ ΥΑΛΗΝΣ,  ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ.    (41 κέιε) 
 
  Σα κέιε ηνπ Γ..  πξνζθιήζεθαλ λόκηκα  κε ηελ σπ’ αρηζκ. 8207/20.05.2014 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη απνπζίαδαλ νη Γ..  θ.θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΗΟ,  
ΚΑΕΑΚΟΤ ΔΛΛΖ, ΜΑΡΚΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ, ΓΑΒΟΤΡΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ, 
ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ,   
ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ. (7 κέιε)  
 
Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία.   
      Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θνξείο εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ζύιινγνη γνλέσλ 
θαη θεδεκόλσλ. 
 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΡΦ-939



Σο ώκα αθού αποδέτζεθε ηο θαηεπείγολ ηοσ ζέκαηος ηες ζσλεδρίαζες, 
προτώρεζε ζηε ζσδήηεζε ηοσ ζέκαηος . 
 
     ρεηηθή  κε ην Θέκα ήηαλ θαη ε πξνθνξηθή εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο ΓΔΠ θαο 
Ησάλλαο Σζηαπαξίθνπ θαη ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο:  
 

         Καηαγγέιινπκε ηελ απαξάδεθηε απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Τθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε αξ. 
πξση.72624/Γ4/12-5-14, κε  ηελ νπνία, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα 
«εμνηθνλόκεζε πόξσλ» ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζπγρσλεύνληαη ην 4ν κε 10ν, 
15ν κε 12ν, 7ν κε 8ν θαη 3ν κε 9ν Γεκνηηθά ρνιεία Εσγξάθνπ. 
 
      Ζ αλσηέξσ απόθαζε ειήθζε αγλνώληαο ηελ 477/2013 νκόθσλε απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εσγξάθνπ, ε νπνία ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 
ΓΔΠ θαη ησλ αξκόδησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, πξνηείλεη λα κελ ππάξμεη νπδεκία κεηαβνιή ζηηο ρνιηθέο 
Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ καο. Ζ απζαίξεηε απηή απόθαζε είλαη απνιύησο 
θαηαδηθαζηέα, θαζώο ζεκαηνδνηεί ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο αξκνδηόηεηαο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο ππεύζπλν γηα ηηο κεηαβνιέο ζηηο ρνιηθέο 
Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιεη ζηε ζπλερή απνδπλάκσζε ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο δηαξθνύο ζπξξίθλσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 
 
Δίκαζηε αληίζεηνη ζε θάζε ζπγρώλεπζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ, 
θαζώο ζεσξνύκε όηη ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο ππνβαζκίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία πξνθαιώληαο:  
 1) αύμεζε ηνπ ήδε πςεινύ αξηζκνύ καζεηώλ αλά ηάμε, 
 2) άζθνπε θαη ηδηαίηεξα ζνβαξή αλαζηάησζε γηα ηνπο καζεηέο θαη γνλείο ησλ 
ππό ζπγρώλεπζε ζρνιείσλ, 
 3) αιιαγή ζηε ξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ιόγσ ησλ ππνρξεσηηθώλ αιιαγώλ 
ζην εθπαηδεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη 
 4) κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πηζαλή απώιεηα, 
γηα νξηζκέλνπο εμ απηώλ ησλ νξγαληθώλ ηνπο ζέζεσλ. 
 
Ζ αληηκεηώπηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο κόλν κέζα από ην πξίζκα κηαο 
ζηπγλήο αξηζκεηηθήο θαη ινγηζηηθήο αληίιεςεο, είλαη απόιπηα θαηαδηθαζηέα, 
αθνύ ζίγεη ηελ νπζία ηνπ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ είλαη άιινο από ηε 
δηαπαηδαγώγεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ κε ηνπο θαιύηεξνπο δπλαηνύο 
όξνπο. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ παξακέλεη ζεκαηνθύιαθαο ηεο 
ηζρπξήο θαη αλαβαζκηζκέλεο δεκόζηαο δσξεάλ παηδείαο θαη θαηαζέηνπκε κε ηνλ 
πιένλ εκθαηηθό ηξόπν ηε δηαθσλία καο ζε νπνηαδήπνηε απόθαζε πνπ ηε ζίγεη. 
 
       Καινύκε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ λα αλαθαιέζνπλ ηελ ελ ιόγσ απόθαζε άκεζα. Απνθαζίδνπκε ηε 
ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή καο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, κέρξη 
ηελ αλάθιεζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο.  

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΡΦ-939



  
    Ζ Γ. θ. ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ αθνύ εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο κε ηε 
ζπγρώλεπζε ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ απερώξεζε . 
        
     Aθνινύζεζε ε παξάζεζε  απόςεσλ από ηνπο  επηθεθαιήο όισλ ησλ 
παξαηάμεσλ, εθπαηδεπηηθνύο θαη  ζπιιόγνπο  γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ  . 

 
Σν Γ.. αθνύ άθνπζε  ηα αλσηέξσ , είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
  

                              Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ   ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 
  

 εθθράδεη ηελ ελαληίφζή ηοσ  ζε θάζε ζπγρώλεπζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
ζην Γήκν Εσγξάθνπ, θαζώο ζεσξνύκε όηη ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο 
ππνβαζκίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 θαηαδηθάδεη ηελ απζαίξεηε απηή απόθαζε  ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Τθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε αξ. 
πξση.72624/Γ4/12-5-14,  θαζώο ζεκαηνδνηεί ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε 
ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο ππεύζπλνπ γηα ηηο 
κεηαβνιέο ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιεη 
ζηε ζπλερή απνδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο δηαξθνύο 
ζπξξίθλσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

 θαιεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ λα αλαθαιέζνπλ ηελ αλσηέξσ απόθαζε άκεζα 

 ζηερίδεη θαη ζσκκεηέτεη  ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 
κέρξη ηελ αλάθιεζε απηήο. 

 ηελ θοηλοποίεζε ηες απόθαζες ασηής ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 
ζηελ ΚΕΔΕ .  

 
    Μεηουήθεζαλ οη Δ..  θ.θ. 
 

 ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ  ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, 
ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ  δηόηη δελ αλαδεηθλύεη ηνλ πξαγκαηηθό ραξαθηήξα ησλ 
ζπγρσλεύζεσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη ην ΄΄λέν ζρνιείν΄΄ ηεο Δ.Δ., κε όηη 
ζεκαίλεη απηό γηα ηελ ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ  &  

 ΝΔΝΔΓΑΚΖ ΟΤΡΑΝΗΑ  δηόηη απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηαμηθή επηινγή ηνπ 
κπινθ πνπ θπβεξλάεη γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 
απηό πξέπεη λα ηνληζηεί.  
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Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη 
ππνγξάθεηαη. 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

ΥΡΗΣΗΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ..  
 
 
 

ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 
 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΡΦ-939


