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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1ης/ 20-1-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, το σχολικό έτος 2015-2016.

Στην Αγιά,  σήμερα  20  Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  6:00  μ.μ.,  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  374/16-1-2015  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και  στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων της  έδρας του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 
Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος  27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και  Εκπροσώπων  των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 
Αλέξανδρος  (Αμυγδαλής),  Έξαρχος  Αστέριος  (Μαρμαρίνης),  Καραφέριας  Αχιλλέας  (Ανατολής), 
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),  Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 
και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Σπανός  Ιωάννης  και  ο  Προϊστάμενος 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ.  Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, το σχολικό έτος 2015-2016.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Βασίλειος  Λέτσιος που  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:

Το  Υπουργείο  Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 
206025/Δ2/17-12-2014  εγκύκλιό  του,  με  θέμα:  «Μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Π/θμιας  και  
Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2015-2016», γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 
1  και  2  του  άρθρου 11 του ν.  1966/1991 (Α΄ 147)  το Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
προβαίνει  σε  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Π/θμιας  και  Δ/θμιας Εκπαίδευσης  (ιδρύσεις, 
καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς και μετατροπές) με στόχο την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.

Για  τις  μεταβολές  των σχολικών  μονάδων λαμβάνεται  υπόψη ο  αριθμός  των μαθητών,  η  ορθή 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι 
μαθητές  και  οι  κτιριακές  υποδομές  με  στόχο τη δημιουργία άρτιων,  εξοπλισμένων και  επαρκώς 
στελεχωμένων σχολικών μονάδων.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  στις  περιπτώσεις  ιδρύσεων και 
συγχωνεύσεων,  για  τις  οποίες  πρέπει  να ορίζεται  με  σαφήνεια  η ακριβής  ονομασία και  η  έδρα 
λειτουργίας  του  νέου  σχολείου.  Επιπλέον,  για  τις  περιπτώσεις  ιδρύσεων,  προαγωγών  και 
συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης.

Στα  πλαίσια  της  παραπάνω  εγκυκλίου  η  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  μας 
απέστειλε  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:  175/12-1-2015  έγγραφο  με  θέμα: «Προτάσεις  για  μεταβολές  
σχολικών μονάδων Π.Ε. Λάρισας Πρωτοβάθμιας για το σχ. Έτος 2015-2016», προτείνοντας την 
κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας (1/θεσιο σε αναστολή).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 που αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011, για τις μεταβολές (ιδρύσεις,  
καταργήσεις,  συγχωνεύσεις,  προαγωγές,  υποβιβασμοί)  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  προτείνουμε  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  για  την 
κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας (1/θεσιο σε αναστολή).

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. 
Αναστασίου Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Επειδή είναι πολύ δύσκολο να ξανανοίξει κάτι  
που έκλεισε και αφού έχουμε αυτό το περιθώριο προτείνω να παραμείνει σε αναστολή. Εμείς πρέπει να  
επιδιώκουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι υποδομές, να δίνουμε κίνητρο στον κόσμο να μείνει.  
Αν εμείς λέμε κλείστε το είναι σα λέμε στο κόσμο να φύγει από τα χωριά του. Ας κάνουν αυτοί του  
Υπουργείου ότι θέλουν. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί πληρώνουν. Εμείς προτείνουμε να παραμείνει σε  
αναστολή το Νηπιαγωγείο».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. 
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του:  «Τώρα οι των Υπουργείων θα αλλάξουν,  
εκλογές έχουμε μήπως είναι καλύτερα να το αφήσουμε και να περιμένουμε;».

Η δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κα 
Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)  είπε στην τοποθέτησή της:  «Εμείς είμαστε αντίθετοι και  
εγώ  ιδιαίτερα  ευαισθητοποιημένη  σ’  αυτό  το  θέμα,  σε  οποιαδήποτε  πρόθεση  κατάργησης  ή  
συγχώνευσης σχολείων. Και τα πιο απομακρυσμένα χωριά, έστω και με έναν μαθητή, πρέπει να έχουν  
σχολείο.  Δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  υπακούμε  στις  επιταγές  της  κάθε  Πρωτοβάθμιας   ή  
Δευτεροβάθμιας και να παίρνουμε και εμείς σαν δημοτικοί Σύμβουλοι τέτοιες αποφάσεις για τον Δήμο  
μας. Στην τελική ας κάνουν ότι θέλουν, πρέπει να έχουν και τη δική μας απόφαση; Κάθε παιδί έχει  
δικαίωμα  στη  μόρφωση  και  το  ξέρουμε  όλοι  μας.  Έστω  και  ένα  παιδί.  Είναι  απαράδεκτο  να  
μεταφέρονται  τα  παιδιά,  να  αναγκάζονται  καθημερινά  και  να  διανύουν  μεγάλες  χιλιομετρικές  
αποστάσεις  σ’  αυτή  την  ηλικία,  είναι  επικίνδυνο  αυτό.  Κι  ας  μην  αναφέρω  τα  προβλήματα  που  
δημιουργούνται σε δασκάλους, καθηγητές, διαθεσιμότητες, κλείνουν σχολεία, χάνονται οργανικές και  
χίλια δυο πράγματα. Πάνω απ’ όλα είναι η αξία και το δικαίωμά τους στη μόρφωση. Διαφωνώ κάθετα  
και πιστεύω πως όλοι μας πρέπει να διαφωνούμε σε τέτοια πράγματα. Είναι ανεπίτρεπτο το δημοτικό  
Συμβούλιο να παίρνει τέτοια απόφαση, να κλείσουν τα σχολεία του Δήμου μας».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. Καλαγιάς 
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Και εγώ είμαι της άποψης να μην κλείνουν σχολεία, δεν ξέρω  
αν μπορεί να βρεθεί τρόπος να σταματήσει αυτό, είναι κρίμα και δεν ψηφίζουμε. Έχουν κλείσει τόσα  
σχολεία στο Δήμο, λέμε για ανάπτυξη, λέμε χίλια πράγματα και συνέχεια κλείνουμε σχολεία. Και στη  
μετακίνηση υπάρχει πρόβλημα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, με αφορμή αυτό το πράγμα, τουλάχιστον  
δημοτικό και νήπια να μένουν στα χωριά τους». 

Ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας Αντώνης  είπε στην τοποθέτησή του:  «Εμείς είμαστε ένα όργανο που  
καλείται  να  πάρει  κάποιες  αποφάσεις.  Οι  αποφάσεις  αυτές  μπορεί  πάρα  πολλές  ενδεχομένως  να  
δημιουργούν και ζητήματα στην κοινωνία. Όμως δεν μπορούμε σ’ όλα αυτά τα θέματα, που έχουν να  
κάνουν με τη ζωή των πολιτών μας, να λέμε “πάρε εσύ Κράτος την καυτή πατάτα”. Γιατί τότε δεν θα  
μιλάμε για Αυτοδιοίκηση, μιλάμε για κάτι άλλο. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε για  
ένα  θέμα  και  μεις  λέμε  να  πάρουν  οι  άλλοι  απόφαση;  Αυτή  η  στάση  δεν  είναι  υπεύθυνη.  Εμείς  
υπεύθυνα πρέπει να αναρωτηθούμε ότι, υπάρχει νηπιαγωγείο με δύο παιδιά στην Καρίτσα, προσφέρει  
στα παιδιά αυτά που πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο; Αν ναι και είμαστε πεισμένοι για  
αυτό, θα πούμε όχι σε αναστολή, αλλά λειτουργήστε το Νηπιαγωγείο. Αν πειστούμε γι’ αυτό νομίζω ότι  
αυτό πρέπει να κάνουμε και να ζητήσουμε να ανοίξει ξανά το νηπιαγωγείο της Καρίτσας».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
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- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 
- το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 175/12-1-2015 της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,
- την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  206025/Δ2/17-12-2014  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Παιδείας  Δια  Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων,
- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 που αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011,
- το γεγονός ότι όλοι οι δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας καταψήφισαν την 

εισήγηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την 
κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας που βρίσκονταν μέχρι σήμερα σε αναστολή.

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας κα Μαρούδα - Λιαράτσικα 
Χαδίνα  (Νίνα)  και  κ.κ.  Καλαγιάς  Γρηγόριος,  Αναστασίου  Ιωάννης,  Αράπης  Χρήστος,  Βατζιάς 
Αντίγονος,  Μασούρας  Γεώργιος,  Ολύμπιος  Αθανάσιος,  Σιμούλης  Θωμάς  και  Τριανταφύλλου 
Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης


