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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 13811 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

221/2019 
από το πρακτικό της 15ης/ 19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 14ο : Πρόταση για αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυρουβουνίου ως 

ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

13404/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος1 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος2 9. Κασίδας Ιωάννης3 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Καφετσιούλης Απόστολος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Κατσιάβας Αστέριος 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 14ο : Πρόταση για αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυρουβουνίου 

ως ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νίκος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Μαυροβουνίου από το 2011 συγχωνεύτηκε με το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας δημιουργώντας ένα ενιαίο Κέντρο με την ονομασία 

ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και έδρα την Ελασσόνα. Η κίνηση αυτή επέφερε αρκετά προβλήματα και 

δυσκολίες στη λειτουργία του ενοποιημένου κέντρου. Τα προβλήματα αυτά έχουν ως εξής: 

- Τα προγράμματα που υλοποιούνταν πριν την συγχώνευση στο ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου 

ήταν έξι (6) ενώ μετά την συγχώνευση έμεινε μόνο ένα (1). 

- Μετά τη συγχώνευση μειώθηκαν και σχεδόν εξαλείφθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια στην 

περιοχή της Αγιάς. 

- Τα πεδία επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς μειώθηκαν και τα περισσότερα από 

αυτά (που φέρουν μοναδικής περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας) καταργήθηκαν 

όπως: Δέλτα Πηνειού Ποταμού, Μαυροβούνιο, Ανατολή Αγιάς με την Ιερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου, Μεγαλόβρυσο Αγιάς, μονοπάτι Άνω Σωτηριτσας – Αγιοκάμπου, Ακτογραμμή παραλίας 

Αγιοκάμπου, Νερόμυλοι, Ασκηταριά Αγ. Αναργύρων, μονοπάτια και καλντερίμια Κισσάβου, λίμνη 

Κάρλας κα. 

- Παράλληλα μειώθηκε δραματικά η επισκεψιμότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και ενηλίκων στην 

περιοχή της Αγιάς. Πριν τη συγχώνευση το ΚΠΕ εξυπηρετούσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2000) επισκεπτών στην περιοχή της Αγιάς. Μετά τη συγχώνευση ο 

αριθμός αυτός κυμαίνεται απο εκατό (100) έως διακόσιους (200) επισκέπτες ετησίων. 

- Η απόσταση που συνδέει τα κτίρια των δύο συγχωνευμένων ΚΠΕ ξεπερνά τα 80 χιλιόμετρα 

καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ΚΠΕ με έδρα την 

Ελασσόνα να εξυπηρετούν και τις ανάγκες του συγχωνευμένου κέντρου στην Αγιά.  

- Η περιοχή δράσης του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (από Λιβάδι Ελασσόνας που αποτελεί πεδίο 

του ΚΠΕ μέχρι και τα παράλια του Νομού Λάρισας που επίσης αποτελεί πεδίο του ΚΠΕ) ξεπερνούν 

τα 130 χιλιόμετρα και τις δύο (2) ώρες οδήγησης καθώς πρόκειται για επαρχιακούς δρόμους. Αυτό 

καθιστά αδύνατο για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ΚΠΕ να καλύπτουν αξιοπρεπώς τα 

πεδία του Νομού.  

- Όλη η περιβαλλοντική αξία της ακτογραμμής του Νομού Λάρισας με το μοναδικής φυσικής 

ομορφιάς οικοσύστημα του Κισσάβου που καταλήγει στο Αιγαίο Πέλαγος δεν μπορεί να προβληθεί 

με δράσεις και βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την έδρα του ΚΠΕ.  
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- Οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στην Αγιά και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο 

Αγιάς που φιλοξενεί το συγχνωνευμένο ΚΠΕ παρακμάζουν και δεν λειτουργούν δεσμεύοντας χώρο 

και μηχανήματα τα οποία φθίρονται με το χρόνο και καταστρέφονται. 

- Ο Νομός Λάρισας αποτελεί κεντρικό και κομβικό σημείο εξυπηρετώντας σχολεία από όλη την 

Ελλάδα που μπορούν να τον προσεγγίζουν εύκολα και γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ένα 

Κέντρο να καλύψει όλες τις συγκεκριμένες ανάγκες. Παράλληλα ο Νομός φιλοξενεί πρόσβαση σε 

μοναδικά σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τα οποία με την συγχώνευση των ΚΠΕ δεν είναι 

δυνατόν να προβληθούν επαρκώς όπως:  Όλυμπος, Κίσσαβος, Μαυροβούνιο, Δέλτα του Πηνειού, 

Κοιλάδα των Τεμπών, Θεσσαλικός κάμπος και καλλιέργειες, Λίμνη Κάρλα, Πόλη της Λάρισας, 

Ακτογραμμή Αιγαίου, Παραδοσιακοί Οικισμοί (Αμπελάκια, Λιβάδι, Κοκκινοπηλός, Μεγαλόβρυσο, 

κ.α.). 

Για όλους αυτούς και αρκετούς ακόμα λόγους κρίνεται απαραίτητη και ζωτικής σημασίας η διάσπαση των 

δύο ΚΠΕ και η επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου - Μαυροβουνίου ανεξάρτητα από το ΚΠΕ Ελασσόνας 

προκειμένου να οφεληθούν προτίστως οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών του Νομού 

αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να επισκεφτούν τον τόπο.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,  

- την ανάγκη επαναλειτουργίας του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Κρίνουμε απαραίτητη και ζωτικής σημασίας την επαναλειτουργία του Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κισσάβου - Μαυροβουνίου ανεξάρτητα από το Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Ελασσόνας 

προκειμένου να ωφεληθούν προτίστως οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών του Νομού 

Λάρισας, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να επισκεφτούν τον τόπο, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Εγκρίνουμε την αποστολή της παρούσας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αίτημα για την 

επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου. Το αίτημα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας 

- Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και την Αειφορία, στους βουλευτές Ν. Λάρισας, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθώς και 

στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε τον Νικόλαο Ντάγκα, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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