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Θέκα 4
ο
:  πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Αγηάο ζηελ εγθεθξηκέλε Πξάμε «Κένηπα Γιά Βίος Μάθηζηρ (ΚΓΒΜ) – 

Νέα Φάζη» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5002212, νξηζκφ Τπεπζχλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. 

 

 

ηελ Αγηά, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ «Υρσζαλλίδα», ζήκεξα Σρίηε 29 Νοεκβρίοσ 2016, ψξα 6:00 κ.κ., 

ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Αγηάο, κεηά απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 11620/25.11.2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ Ιφάλλε Αργσρούιε, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ λ. 4071/2012 

θαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 

θαη ζηνπο Πξνέδξνπο - Δθπξνζψπνπο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξν 67 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 6 ηνπ λ. 4172/2013. 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν 

είθοζη επηά ( 27 ) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ:  

Παρόληες 
1. Αξγπξνχιεο Ησάλλεο, Πξφεδξνο  

2. Αγγειαθφπνπινο Ρίδνο 3. Γηάλλαξνο Γεψξγηνο 

4. Γηαλλνπιέα Υξηζηίλα 5. Εηνχιε Αλαζηαζία 

6. Καιαγηάο Γξεγφξηνο 7. Καζίδαο Ησάλλεο 

8. Κνχθαο Γεψξγηνο 9. Μάξθνπ σηήξηνο 

10. Μαξνχδα - Ληαξάηζηθα Υαδίλα (Νίλα) 11. Λέηζηνο Βαζίιεηνο 

12. Οιχκπηνο Αζαλάζηνο 13. Ρηδνχιεο ηέθαλνο 

14. θαπέηεο Αληψληνο 15. θαξθάιεο Υξήζηνο 

16. νπιηψηεο Θεφδσξνο 17. κπξιήο Βαζίιεηνο 

18. Σξηαληαθχιινπ Δπζχκηνο 19. Σζηψλεο Αζηέξηνο 

Απόληες 

20. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 21. Βαηδηάο Αληίγνλνο 

22. Γθνπηδνπιίθαο Γεψξγηνο 23. Μαζνχξαο Γεψξγηνο 

24. Μπάηζηθαο Βαζίιεηνο 25. Μπετλάο Αληψληνο 

26. ηκνχιεο Θσκάο 27. Σξηαληαθχιινπ Αζαλάζηνο 

πνπ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Δπίζεο δηαπίζησζε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ είθνζη δχν (22) Πξφεδξσλ θαη Δθπξνζψπσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ θιήζεθαλ λφκηκα, παξφληεο ήηαλ νη: Εάρνο Μπαηδηφιαο (Αγηάο), Νηθφιανο 

Κνινβφο (Καζηξίνπ), Γεψξγηνο Μπαξάθνο (Γεξαθαξίνπ) θαη Βαζίιεηνο Πιαηήο (Γήκεηξαο). 

 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο Αγηάο Αληψλεο Γθνπληάξαο.  

 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Ησάλλεο 

Μπνπξλάθαο. 

 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνρψξεζε ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο: 

 

Θέκα 4
ο
:  πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Αγηάο ζηελ εγθεθξηκέλε Πξάμε «Κένηπα Γιά Βίος Μάθηζηρ (ΚΓΒΜ) – 

Νέα Φάζη» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5002212, νξηζκφ Τπεπζχλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. 

 

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Βαζίιεηνο Λέηζηνο,  πνπ έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα 

εμήο: 

 

Με ηελ 2328/14-11-2016 αλνηρηή πξφζθιεζε πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο & Νέαο Γεληάο (Γ..Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θαη ην 

Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) θαινχλ ηνπο Γήκοσς ηεο επηθξάηεηαο ζε ππνβνιή 

αίηεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Πξάμε «Κένηρα Γιά Βίοσ Μάθηζης (ΚΓΒΜ) – Νέα 

Φάζη» κε θσδηθφ ΟΠ 5002212, ηοσ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα Γεληθήο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εζληθήο θαη Σνπηθήο εκβέιεηαο  κέζσ ησλ «Κένηρων Γιά Βίοσ Μάθηζης» 

(Κ.Γ.Β.Μ).  

 

Σν λέν πιαίζην ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ 

πξννπηηθή απαζρφιεζεο. Αθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζηνλ ππξήλα ηεο δεκνθξαηίαο, ζηε δηακφξθσζε 

ελεξγψλ θαη ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε λέα 

θάζε πινπνίεζεο ησλ Κ.Γ.Β.Μ. ζε πιήξε εμέιημε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ζα παξέρεη επηπξφζζεηα ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απφθνηηνπο πνπ επηζπκνχλ, θαη γηα 

επηιεγκέλεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο, λα απνθηνχλ βεβαίσζε δεμηφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε πξφηππα. 

- Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ – δεκνηψλ ζηα πξνγξάκκαηα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ έρεη σο 

θύρηοσς ζηότοσς: 

- ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε κάζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο 

θάζε πνιίηε ζηελ εθπαίδεπζε, 

- ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ελφο ζπλερψο εμειηζζφκελνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δξάζεο ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ, 

- ηε ζχλδεζε ή επαλαζχλδεζε ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

- ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο ή ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

- ηε ζπκκεηνρή ζηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο» θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο λέεο 

εξγαζηαθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο, 

- ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο επάισησλ 

θνηλσληθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

- ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, 

- ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, 

- ηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, 

- ηε δηαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπκθσλίαο, δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ,  
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- ηελ πνηφηεηα ζηελ παξαθνινχζεζε-αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο.  

 

Οη Γήκοη πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ αλσηέξσ δξάζε ζα σποζηερητζούλ:  

- ζηελ επηινγή, ακνηβή, θαζνδήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Κ.Γ.Β.Μ. (Τπεχζπλνη Δθπαίδεπζεο, κε ρξέε 

επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ θαη νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη 

Δθπαηδεπηέο), 

- ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δζληθήο θαη 

Σνπηθήο εκβέιεηαο ζηα ηκήκαηα ησλ Κ.Γ.Β.Μ., 

- ζηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηα Κ.Γ.Β.Μ. θαη 

- ζηε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Κ.Γ.Β.Μ. ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 

ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο. 

 

Οη Γήκοη πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ αλσηέξσ δξάζε αλαιακβάλοσλ: 

1. ηε δηάζεζε ησλ ρψξσλ δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Κ.Γ.Β.Μ., ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα  

2. ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, σο ζπλεξγάηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ 

3. ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ (φηαλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο), σο ζπλεξγάηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ, ν 

νπνίνο ζα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

- Τπνδνρή θαη ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ ππνςήθησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

- Δλεκέξσζε ελειίθσλ πνιηηψλ επί ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- Σελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ Κ.Γ.Β.Μ. ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

- Σελ νξγάλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπεχζπλνπ Δθπαίδεπζεο. 

 

Οη Γήκνη, νη νπνίνη ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφζθιεζε θαη ζα θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο, ζα ππνγξάςνπλ ύκθφλο σλεργαζίας γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ σο άλσ Πξάμε, κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Νέαο Γεληάο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ.) θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.). 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ αλσηέξσ Πξάμε ηζρχνπλ 

νη αθφινπζεο ππνρξεσηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

1. Ίδξπζε Κ.Γ.Β.Μ. κε βάζε ην Ν. 3879/2010 (γηα φζνπο Γήκνπο δελ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε ηελ 

πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν) 

2. Απφθαζε Γ πεξί ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζε» κε 

θσδηθφ ΟΠ 5002212 

3. Απφθαζε Γ πεξί νξηζκνχ Τπεχζπλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ 

4. Απφθαζε Γ πεξί νξηζκνχ Τπεχζπλνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο (φηαλ απηφ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη) 

5. Γηάζεζε ρψξνπ Γηνίθεζεο θαη ρψξνπ(σλ) εθπαίδεπζεο (κε ηππηθήο/άηππεο ή ηππηθήο εθπαίδεπζεο) 

6. Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ δηνίθεζεο θαη ηνπ(σλ) ρψξνπ(σλ) εθπαίδεπζεο ζε απνγεπκαηηλέο ή 

πξσηλέο ψξεο 

7. Ύπαξμε ζηνηρεηψδνπο εμνπιηζκνχ ζην ρψξν δηνίθεζεο θαη ην (νπο) ρψξν (νπο) εθπαίδεπζεο 

8. Ύπαξμε ζηνηρεησδψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο (ηειέθσλν – πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζέξκαλζε, 

χδξεπζε, ηνπαιέηεο) ζην ρψξν δηνίθεζεο 

9. Γηάζεζε ζηνηρεησδψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο (ζέξκαλζε, χδξεπζε, ηνπαιέηεο) ζηνπο ρψξνπο 

εθπαίδεπζεο 

10. Γηαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ ζην ρψξν δηνίθεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ρψξν εθπαίδεπζεο 

11. Τπνρξεσηηθή επηινγή Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δζληθήο Δκβέιεηαο 

12. Τπνρξεσηηθή επηινγή Πξνγξακκάησλ Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ (εθηφο θαη αλ απνδεδεηγκέλα δελ 

ππάξρνπλ εληφο ηεο δηνηθεηηθήο επζχλεο ηνπ Γήκνπ Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο) 
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ηνλ Γήκν Αγηάο ηδξχζεθε θαη ιεηηνχξγεζε Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) κε θσδηθφ GR14-122, 

ζχκθσλα κε ηελ 213/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε απφ 22 

Απξηιίνπ 2013 κεηαμχ  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο λενιαίαο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηηο πξάμεηο «κένηπα δια βίος μάθηζηρ-ππογπάμμαηα εθνικήρ & ηοπικήρ 

εμβέλειαρ-ΑΠ7 & ΑΠ8». 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, 2014-2015, δηεθπεξαηψζεθαλ 20 εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα  απφ ηα 

πξνγξάκκαηα Δζληθήο θαη Σνπηθήο εκβέιεηαο. Με ηε ζπκκεηνρή ζηελ πξάμε «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

(ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζε» ν δήκνο καο εζηηάδεη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εζληθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο, 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (θπηηθή παξαγσγή θαη δηάζεζε, κνξθέο 

ηνπξηζκνχ θαη ππνζηήξημε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο), ζην πεξηβάιινλ, ζηηο θνηλσληθέο δξάζεηο θαη ηηο 

επάισηεο νκάδεο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

 

Παίξλνληαο ππφςε ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ , ηηο επελδχζεηο ηνπ 

δήκνπ θαη ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία  ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΓΒΜ, ηελ άξηηα ππνδνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

ρψξσλ δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνρξεσηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηε 

ζπλέρηζε ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ απφ ηελ Πνιηηεία θαη ην γεγνλφο φηη ζην δήκν καο δελ 

έρεη ηδξπζεί Κέληξν Κνηλφηεηαο, 

 

εηζεγνχκαζηε ηελ  ιήςε απφθαζεο γηα: 

ηε ζσκκεηοτή ηνπ Γήκνπ ζηελ εγθεθξηκέλε Πξάμε «Κένηπα Γιά Βίος Μάθηζηρ (ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζη» κε 

θσδηθφ ΟΠ 5002212  

ηολ ορηζκό Τπεπζχλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, σο ζπλεξγάηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ, ν νπνίνο 

ζα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

- Αλάπηπμε ηνπηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ Κ.Γ.Β.Μ. 

- Τπνδνρή θαη ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ ππνςήθησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

- Δλεκέξσζε ελειίθσλ πνιηηψλ επί ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- Αλίρλεπζε ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

- Πξνψζεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

- Γηνξγάλσζε θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ. 

- Έθδνζε βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίεο ζπλππνγξάθνληαη απφ ην Γήκν, ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ 

θαη ηελ Γ..Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ . 

ηελ σπογραθή ηνπ ζρεηηθνχ πκθψλνπ πλεξγαζίαο 

 

 

Αθοιούζεζαλ ερφηήζεης θαη ηοποζεηήζεης: 

 

Ο επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊκή Σςζπείπωζη Γήμος Αγιάρ» Ιφάλλες 

Καζίδας είπε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: «Εμείσ κεωροφμε ότι τα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ είναι ςτθν ουςία 
ζνασ αντιδραςτικόσ κεςμόσ ςτα πλαίςια του ςυςτιματοσ. Για ποιοφσ λόγουσ; Και για τθν μορφι 
ςτελζχωςθσ που ζχουν αφοφ βαςίηονται από πλευράσ εργαηομζνων ςε ςυμβάςεισ και μπλοκάκια, χωρίσ 
ςτακερι δουλειά και δικαιϊματα και από τθν άλλθ θ κατεφκυνςι τουσ, το περιεχόμενό τουσ, δεν είναι θ 
παροχι κάποιασ ουςιαςτικισ γνϊςθσ. Ζχουμε μια άλλθ αντίλθψθ εμείσ και ςαν παράταξθ ςτα δθμοτικά 
ςυμβοφλια και ςαν κόμμα ςυνολικότερα. Μιλάμε για τθν δωδεκάχρονθ γενικι παιδεία όπου κα 
εξαςφαλίηεται θ παροχι γνϊςθσ που κα οξφνει τθν κρίςθ του ανκρϊπου που μορφϊνεται, να αςχολείται 
με γενικότερα ηθτιματα και ςτθ ςυνζχεια με άλλεσ δομζσ να πάρει και τισ τεχνικζσ γνϊςεισ. Η παιδεία μασ 
είναι δομθμζνθ με τζτοιο τρόπο και κατακερματιςμζνθ. Όςο για τα Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ δεν είναι 
τίποτα άλλο από μια ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ και των εργαηόμενων. Απολυμζνοι που κα μάκουν κάτι 
άλλο ευκαιριακά και κα αποτελοφν φκθνό εργατικό δυναμικό για τισ επιχειριςεισ, χωρίσ να ζχουν 
δικαιϊματα. Θζλει άλλθ αντιμετϊπιςθ το ηιτθμα τθσ παιδείασ. Η τεχνικι εκπαίδευςθ πρζπει να είναι ςε 
μια άλλθ βακμίδα που κα μπορεί να παρζχει ενθμζρωςθ πάνω ςτο αντικείμενο του εργαηόμενου ι του 
άνεργου. Γι αυτό χαρακτθρίηουμε αυτζσ τισ δομζσ αντιδραςτικζσ, όπωσ αντιδραςτικόσ είναι και ο τρόποσ 
οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ. Καταψθφίηουμε».  

ΑΔΑ: ΩΚΕ8Ω6Ι-Ξ8Π



ειίδα 5 απφ 6 

 

Ο Γήκαξρνο Αληώλες Γθοσληάρας είπε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: «Όςον αφορά το πρϊτο ςκζλοσ τθσ 
τοποκζτθςθσ του επικεφαλισ τθσ παράταξθσ «Λαϊκι Συςπείρωςθ», που ζχει να κάνει με το προςωπικό το 
οποίο απαςχολείται ςτα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ, δεν μπορϊ να διαφωνιςω. Οι εκπαιδευτικοί που κα 
απαςχολθκοφν είναι με ςχζςθ εργαςίασ που δεν είναι μόνιμθ. Όμωσ, όςον αφορά το δεφτερο ςκζλοσ τθσ 
τοποκζτθςισ του κα διαφωνιςω. Παρακολοφκθςα τον πρϊτο κφκλο του Διά Βίου Μάκθςθσ και είδα ότι 
πραγματικά μπορεί να δϊςει επιπλζον εχζγγυα, να εξειδικεφςει κάποιεσ γνϊςεισ ςε ανκρϊπουσ, όχι μόνο 
άνεργουσ, αλλά και ςε ανκρϊπουσ που ςκζφτονται να κάνουν ι ιδθ ζχουν κάτι. Η Διά Βίου Μάκθςθσ 
είναι ζνα ςφςτθμα το οποίο λειτουργεί ςχεδόν ς’ όλον τον κόςμο και νομίηω ότι φζρνει κετικά 
αποτελζςματα. Σίγουρα δεν είναι το μζτρο που κα μπορζςει να μειϊςει δραματικά τθν ανεργία, είναι 
όμωσ ζνα μζτρο που δίνει επιπλζον δεξιότθτεσ και γνϊςεισ ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ που το επικυμοφν. 
Και ςαφϊσ, επειδι όλοι αναγνωρίηουμε ότι γενικότερα και τεχνολογικά, αλλά και μακθςιακά θ κοινωνία 
αναπτφςςεται και μζςα από αυτοφσ τουσ κεςμοφσ παίρνουμε πραγματικά κάποια ςτοιχεία που 
χρειάηονται για να ανταποκρικοφμε ςτο όλο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον τθσ κοινωνίασ». 
 
Ο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο Βαζίιεηνο Λέηζηνο είπε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: «Για να ζχουμε μια 
ολοκλθρωμζνθ απόφαςθ και αφοφ προθγουμζνωσ μίλθςα με τθν υπάλλθλο του Διμου μασ Φανι 
Σπυροφλθ που ιταν θ αρμόδια για τθν πρϊτθ περίοδο του Διά Βίου Μάκθςθσ και θ οποία διλωςε ότι 
αδυνατεί να ςυνεχίςει και ςτθ νζα φάςθ, προτείνω για τθν νζα φάςθ του Κζντρου Διά Βίου Μάκθςθσ του 
Διμου Αγιάσ, τθν μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Αγιάσ  Θεοδϊρα Πατςιαβοφδθ». 
 

 

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόυε : 

- ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Βαζίιεηνπ Λέηζηνπ, 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Γιοίκηζηρ και ηηρ 

Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ –  Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ»,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

- ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 21  ηνπ Ν. 3879/2010 (Α΄163): «Ανάπηςξη ηηρ Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

λοιπέρ διαηάξειρ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

- ηελ 2328/14.11.2016 αλνηρηή πξφζθιεζε πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο & Νέαο Γεληάο (Γ..Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.), 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγηάο, κε 

ζέκα: «Ίδπςζη και λειηοςπγία Κένηπων Για Βίος μάθηζηρ ππορ εθαπμογή ππογπαμμάηων γενικήρ 

εκπαίδεςζηρ ενηλίκων», 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 175/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγηάο, κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγηάο 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1) «Ίδπςζη και 

λειηοςπγία Κένηπων Για Βίος μάθηζηρ ππορ εθαπμογή ππογπαμμάηων γενικήρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκων 

ωρ ππορ ηα δομικά ζηοισεία», 

- ην γεγνλφο φηη, κέρξη ζήκεξα, ζην Γήκν Αγηάο δελ ηδξχζεθε θαη δελ ιεηηνπξγεί Κέληξν Κνηλφηεηαο 

- ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Ησάλλε Καζίδα, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊκή 

Σςζπείπωζη Γήμος Αγιάρ»,  

θαη κεηά από ζσδήηεζε  
 

 

Αποθαζίδοσκε θαηά πιεηουεθία  
 

 

Α. Δγθρίλοσκε ηε ζσκκεηοτή ηνπ Γήκνπ ζηελ εγθεθξηκέλε Πξάμε «Κένηρα Γιά Βίοσ Μάθηζης (ΚΓΒΜ) 

– Νέα Φάζη» κε θσδηθφ ΟΠ 5002212. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΕ8Ω6Ι-Ξ8Π



ειίδα 6 απφ 6 

 

Β. Ορίδοσκε Τπεχζπλν Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, σο ζπλεξγάηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ, ηελ 

κφληκε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Αγηάο  Θεοδώρα Παηζηαβούδε, ε νπνία ζα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

- Αλάπηπμε ηνπηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ Κ.Γ.Β.Μ. 

- Τπνδνρή θαη ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ ππνςήθησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

- Δλεκέξσζε ελειίθσλ πνιηηψλ επί ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- Αλίρλεπζε ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

- Πξνψζεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

- Γηνξγάλσζε θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ. 

- Έθδνζε βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίεο ζπλππνγξάθνληαη απφ ην Γήκν, ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ 

θαη ηελ Γ..Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ . 

 

Γ. Δγθρίλοσκε ηελ σπογραθή ηνπ ζρεηηθνχ πκθψλνπ πλεξγαζίαο θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, αιιά θαη γηα 

θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν, εμνπζηνδνηνχκε ην Γήκαξρν Αγηάο Αληώλε Γθοσληάρα. 

 

Μεηουήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊκή σζπείρωζη Γήμοσ 

Αγιάς» Ησάλλεο Καζίδαο (επηθεθαιήο) θαη Μαξνχδα – Ληαξάηζηθα Υαδίλα (Νίλα) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 174/2016. 

Απνθαζίζζεθε, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεηαη. 

 

 

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο 

Ο Πξφεδξνο        Σα παξφληα κέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Πξφεδξνο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

Ιφάλλες Αργσρούιες  

ΑΔΑ: ΩΚΕ8Ω6Ι-Ξ8Π
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