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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

179/2016 

από το πρακτικό της 17
ης

/ 23.12.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 23.12.2016, ώρα 16:00 

(4:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 12256/19.12.2016 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαπέτης Αντώνιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 25. Μασούρας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 1
ο
:  Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Πριν τη έναρξη συζήτησης του θέματος το λόγο ζήτησε και πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής 
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος Τριανταφύλλου αναφέροντας τα εξής:  
«Κύριε πρόεδρε, 
Πριν  προχωρήσουμε  στη συζήτηση θεωρώ απαραίτητο να διορθώσετε τον τίτλο του θέματος και την 
εισήγησή σας σύμφωνα με το υπ αρ πρωτ 11634/ 23-11-2016  και το υπ αρ 184954/ΓΔ4 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ επιταγήν των οποίων έρχεται προς συζήτηση το 
θέμα. 
 
Σύμφωνα , λοιπόν, με τα παραπάνω ορίζεται σαφώς ότι οι Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καταχωρούν προτάσεις- εισηγήσεις …………… και ζητούν την γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επί αυτών. 
 
Δεν μπορούμε επομένως να τροποποιήσουμε ή ακυρώσουμε τις προτάσεις αυτών και να υποβάλλουμε 
δικές μας. Ας κρατήσει επομένως την πρότασή του ο εισηγητής και να μας την υποβάλλει όταν γίνει 
Δ/ντης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μας προκαλεί πάντως εντύπωση ότι το έγγραφο της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης από 23-11-2016  πρωτοκολλήθηκε στο δήμο μας μόλις στις 20-12-2016 και πάντως μετά την 
εισαγωγή του θέματος στην πρόσκληση και στην ημερήσια διάταξη που μας κοινοποιήθηκε από 18-12-
2016. Ποιος κρατούσε αυτό το έγγραφο και γιατί; 
 
Θέλω επίσης να ρωτήσω: 

- Ποιος σας ζήτησε να γνωμοδοτήσετε για το Δημοτικό Σχολείο Σωτηρίτσας; 
- Ποιόν ρωτήσατε, με ποιους το συζητήσατε ώστε να διαμορφώσετε την πρόταση  την οποία 

εισηγείσθε; 
- Ποια είναι η άποψη του τοπικού συμβουλίου Σωτηρίτσας , της σχολικής επιτροπής, του συλλόγου 

γονέων, των διδασκάλων του σχολείου». 
 
Επίσης το λόγο ζήτηση και πήρε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που είπε τα εξής:   
«Αγαπητέ κ. Τριανταφύλλου δεν προσέξατε το εξής. Σε ότι έχει σχέση με το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι 
πράγματι θέμα της Π.Ε. και όχι δικό μας, άρα θα γνωμοδοτήσουμε στη βάση της πρότασης. Σε ότι έχει 
όμως να κάνει με τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας του Δήμου και 
κατ’ επέκταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα θα συζητηθεί».  
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Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα 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. 

 

Σύμφωνα με το υπ. αριθ.184954/ΓΔ4/02.11.2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρούν προτάσεις - εισηγήσεις στο 

πληροφοριακό σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή(ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, 

υποβιβασμό κλπ) για το σχολικό έτος 2017-2018 και ζητούν την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων 

επί αυτών. 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11634/23-11-2016 έγγραφό της, σχετικά  με 

τις προτάσεις για μεταβολές των σχολικών μονάδων Π.Ε Λάρισας για το σχολικό Έτος 2017-2018, και πιο 

συγκεκριμένα για το Δήμος μας προτείνει την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας το οποίο βρίσκεται σε 

αναστολή. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κτιριακές υποδομές του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας οι οποίες κρίνονται 

ανεπαρκής δεδομένης της δυναμικότητας των μαθητών με την απαραίτητη λειτουργία τεσσάρων αιθουσών,  

προτείνεται - εισηγούμαστε την μεταφορά του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας στο Δημοτικό Σχολείο 

Μελιβοίας  στο οποίο υπάρχει επάρκεια αιθουσών.  

 

Το Δημοτικό Σχολείο Σωτηρίτσας προήλθε από τη συγχώνευση, περίπου το 2000, των σχολείων 
Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου σε μισθωμένο κτίριο. Αυτό έγινε χωρίς να υπάρχει εισήγηση από την Π.Ε. ή 
το Υπουργείο, αλλά επειδή η θέση της δημοτικής αρχής ήταν η άρτια εκπαίδευση των μαθητών. Στην 
πορεία προέκυψε και νέα συγχώνευση με την ένταξη του δημοτικού σχολείου Σκήτης, στο δημοτικό 
σχολείο Σωτηρίτσας με την προσθήκη μιας λυόμενης κατασκευής και την αναβάθμισή του σε τριθέσιο. 
Στη διάρκεια αυτών των χρόνων και επειδή το κτίριο ήταν μισθωμένο, προσπαθήσαμε σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κατασκευάσουμε κτίριο για στέγαση του δημοτικού σχολείου 
Σωτηρίτσας. Το δημοτικό συμβούλιο, του τότε δήμου Μελιβοίας, πρότεινε δύο γήπεδα των 5 
στρεμμάτων, ένα στη θέση «Ξάνοιγμα» κι ένα στη θέση «Άγιος Ιωάννης», έκανε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες και σε συνεργασία με την Νομαρχία Λάρισας συντάχθηκε μελέτη για να κατασκευασθεί το 
κτίριο, ώστε να στεγαστεί 6θέσιο σχολείο. Το κόστος κατασκευής  έφτανε στο 1.200.000€ και για να 
προχωρούσε η κατασκευή του έπρεπε να κατατεθεί στον ΟΣΚ και η 5ετή δυναμικότητα του σχολείου. 
Αυτά όλα έγιναν, αλλά όταν απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο Υπουργείο να υποστηρίξει το έργο, 
διαπιστώθηκε ότι η αναλογία γηγενών μαθητών και μαθητών που ήταν οικονομικοί μετανάστες ήταν 
αρχικά ποσοστό 50-50 και χρόνο με τον χρόνο έφτανε στο 30-70 αντίστοιχα.  Αυτό ήταν κι ο κυρίαρχος 
λόγος που δεν εγκρίθηκε η δαπάνη, αφού οι οικονομικοί μετανάστες δεν θεωρούνταν μόνιμοι κάτοικοι, 
ώστε να δίνουν δυναμική και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία σχολείου σε βάθος χρόνου. Συνεπώς η 
χρηματοδότηση δεν δόθηκε και συνέχισε το σχολείο να λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο μέχρι σήμερα. 
Οι ανάγκες που προκύψαν, στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι σήμερα, μας 
ανάγκασαν να ερευνήσουμε για ένα κτίριο που να διαθέτει τέσσερις αίθουσες για να στεγάσει το 
σχολείο. Στην παραλιακή ζώνη δεν βρέθηκε κάποιο κτίριο διαθέσιμο που να πληροί τις προϋποθέσεις 
αυτές. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει το δημοτικό σχολείο Μελιβοίας που διαθέτει έξι 
διδακτικές αίθουσες, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μια αίθουσα πληροφορικής, προτείνουμε τη 
μεταφορά του δημοτικού σχολείου Σωτηρίτσας στο δημοτικό σχολείο Μελιβοίας, από την επόμενη 
σχολική χρονιά και τη λειτουργία του ως 6θέσιου. Αυτή η μεταφορά θα εξασφαλίσει στους μαθητές 
άρτιο διδακτικό περιβάλλον, θα απαντά στις σύγχρονες συνθήκες και τα σύγχρονα προγράμματα που 
έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά για την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας. 

Επίσης προτείνουμε τη μεταφορά του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας στο 

οποίο υπάρχει  επάρκεια αιθουσών». 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Πρόεδρε λυπάμαι μ’ αυτά που ακούω και βλέπω.  
Καταρχάς νιώθω ότι είμαι ηθοποιός σε ένα έργο με ακροατές και θεατές τους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές, τους γονείς που δεν τους δόθηκε ο λόγος. Αυτοί έχουν το πρόβλημα.  
Εσείς που διοικείτε αυτόν τον τόπο είκοσι χρόνια, έχετε πάρει μια τεράστια σχολική περιουσία και δεν 
καταφέρατε να έχετε έσοδα απ’ αυτή. Υπήρχαν δωρητές που έδωσαν κτίριο για δημοτικό σχολείο στον 
Αγιόκαμπο και πήγατε και το γκρεμίσατε. Υπάρχουν κτήματα που νοικιάζονται κι αντί τα χρήματα να 
πάνε στις σχολικές επιτροπές τα παίρνει ο δήμος. Κρίνετε το εκπαιδευτικό έργο λες και είστε ειδικοί και 
εκπαιδευτικοί. Χίλια μέτρα παραπάνω από το σχολείο που θέλετε να καταργήσετε βρέθηκαν 165.000€ 
για να κατασκευάσετε κτίριο της ΔΕΥΑ. Τόσα χρόνια δεν βρήκατε τα χρήματα να κατασκευάσετε ένα 
σύγχρονο σχολείο στα παράλια. Σήμερα παραδέχεστε την ολοκληρωτική έλλειψη οράματος για 
ανάπτυξη του τόπου. Δεν κάνατε τίποτα. Το μόνο που σας έμεινε είναι ο βιολογικός των παραλίων. 
Δεν ξέρω εάν όλα αυτά γίνονται γιατί κινδυνεύει να κλείσει το σχολείο της Μελιβοίας.  
Εγώ είμαι κατά της κατάργησης οποιουδήποτε σχολείου και καταψηφίζω». 
 
 
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην παρέμβασή του: «Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της 
Σωτηρίτσας δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ούτε σε όγκο ούτε σε ποιότητα τα παιδιά. Τελεία και παύλα. 
Αυτό συζητάμε και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο». 
 
 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Στην εισήγηση της Π.Ε. επικολλήθηκε και το κομμάτι που αφορά τη 
μεταφορά του σχολείου της Σωτηρίτσας. Στις εισηγήσεις που ήρθαν ηλεκτρονικά δεν υπήρχε αυτό. Δεν 
μπορούμε να διαχωρίζουμε τις υποδομές από το εκπαιδευτικό, όλα αυτά είναι μαζί δεν είναι 
αποκομμένα. Αλήθεια πέρυσι οι ίδιες υποδομές δεν ήταν; Πρόπερσι οι ίδιες δεν ήταν; Εδώ και χρόνια οι 
ίδιες υποδομές δεν ήταν και ξαφνικά σας ήρθε η επιφοίτηση ότι φέτος αυτές δεν κάνουν; Αυτό είναι 
πολιτική υποκρισία, που υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες. Θα το λέμε στα ίσια και σταράτα. Ναι οι 
υποδομές της Σωτηρίτσας δεν φτάνουν, δεν είναι σωστές, όμως αντί να διεκδικήσετε να υπάρξουν 
άλλες, εσείς λέτε κλείνω το σχολείο. Έλεος. Αυτό είναι σε πλήρη συνέπεια και με τον προϋπολογισμό 
που πριν λίγο ψηφίσατε. Αποδέχεστε τα τελευταία χρόνια συνεχείς περικοπές στις κρατικές 
χρηματοδοτήσεις, υποβαθμίζετε τις παροχές στους κατοίκους της περιοχής. 
Να μην κλείσει κανένα σχολείο κύριοι. Αντίθετα να δημιουργήσετε το κίνημα για να διεκδικήσετε 
χρηματοδοτήσεις και λειτουργώντας το σχολείο της Σωτηρίτσας, να υπάρξουν κατάλληλες υποδομές. 
Τα αίολα επιχειρήματα που ακούραστα δέχεστε, περί αναλογίας οικονομικών μεταναστών μας, σας 
προσβάλλουν ως Έλληνες. Η Ελλάδα, πριν από αρκετές δεκαετίες είχε κι αυτή οικονομικούς και 
πολιτικούς μετανάστες. Όπως και τώρα συνεχίζει να έχει οικονομικούς μετανάστες. Ξεχνάτε την 
ιστορία μας; Ανοίγετε τις πόρτες σε Κυβερνήσεις άλλων χωρών να υποβαθμίσουν την παιδεία των 
δικών μας οικονομικών μεταναστών; Ναι υπάρχει υποβαθμισμένη παιδεία, αλλά δεν είναι θέμα των 
μεταναστών. Είναι θέμα των μειωμένων χρηματοδοτήσεων του κράτους για την παιδεία, τις οποίες και 
μέσα από τους προϋπολογισμούς αποδέχεστε και σεις ως δημοτική αρχή. Γι’ αυτό είστε συνένοχοι και 
προσπαθείτε με τερτίπια να καλύψετε τέτοιες αποφάσεις. Κανένα κλείσιμο σχολείου. Καμιά σχολική 
μονάδα να μη σταματήσει να λειτουργεί. 
Και θα καλέσω και τους κατοίκους των περιοχών. Δεν θα σας δώσουν λύση οι δημοτικές αρχές. 
Καταρχήν να μάθετε και όταν ψηφίζετε να σκέπτεστε τις αναλογίες που βγάζετε στα δημοτικά 
συμβούλια και δεύτερον και επειδή αυτοί αλλάζουν σαν τα πουκάμισα τις πολιτικές τους απόψεις, άλλα 
σας έλεγαν χθες κι άλλα σήμερα, πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Μόνο εάν οργανωθείτε και πιάσετε 
από τον λαιμό, όλους αυτούς που ασκούν διοίκηση και έχουν την εξουσία, μόνο έτσι θα ανατραπούν κι 
αυτές οι πολιτικές. Πάρτε το απόφαση. Σωτήρες δεν θα υπάρξουν για σας, εάν δεν οργανωθείτε οι ίδιοι 
για τη σωτηρία σας. Οι δημοτικές αρχές είναι πολιτικοί υπάλληλοι του συστήματος. Το κράτος 
αποφασίζει για περικοπές σε υγεία και παιδεία και τα σπασμένα έρχονται σε εμάς. Οργανωθείτε να 
αντιπαλέψουμε και τοπικά και κεντρικά αυτές τις πολιτικές. Καταψηφίζουμε την εισήγηση». 
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του:  
«Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν εμμένω στις θέσεις μου που καταγράφηκαν στην εισαγωγή της συζήτησης. 
Μιλώντας για το Σχολείο Σωτηρίτσας ο κ. Λέτσιος έφτασε μέχρι το 2000. Πρέπει όμως να κάνουμε 
γνωστά στο Σώμα μας  και  τα εξής: 
Στη Σωτηρίτσα, σύμφωνα με μαρτυρίες γεροντοτέρων,  πριν ή αναγνωριστεί ή δημιουργηθεί οικισμός , 
όταν ακόμα κυριαρχούσαν ομάδες κτηνοτρόφων, ντόπιων , σαρακατσαναίων, βλάχων, δάσκαλος με 
μέριμνα των παραπάνω αναλάμβανε να μάθει τα παιδιά τα γράμματα. Αυτά στην προπολεμική περίοδο. 
Στην περίοδο της κατοχής ακόμα και της πονεμένης περιόδου του εμφυλίου , δάσκαλος παρείχε τις 
υπηρεσίες στην περιοχή , με άγνωστο, περιορισμένο φαντάζομαι πρόγραμμα. Μεταπολεμικά σχολεία 
στα παράλια λειτούργησαν στον Αγιόκαμπο, στη Σωτηρίτσα και στη Βελίκα.  Απόφοιτος του σχολείου 
που προτείνει την κατάργησή του είναι και ο εισηγητής! 
Κύριοι, η σημερινή εισήγηση δεν αποτελεί μνημείο απύθμενου θράσους και ντροπής. Αποτελεί και 
ομολογία της αποτυχίας της διοίκησης  του τόπου μας . 
Απέτυχαν οι κρατούντες και διαχειρισθέντες για δύο- τρεις ολόκληρες δεκαετίες τα τοπικά, κοινοτικά 
και δημοτικά μας πράγματα σε βασικούς τομείς. Απέτυχαν να κρατήσουν τον κόσμο στα σπίτια τους. 
Αφήρεσαν τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, αχρηστεύοντας χιλιάδες στρέμματα παραγωγικής 
γης , από την οποία έζησαν αξιοπρεπώς γενεές αμέτρητες χωρίς να καταφέρουν να προσδώσουν στην 
περιοχή μια άλλη μορφή και χαρακτήρα, ας πούμε τουριστικό. Έκαψαν χρόνια, ισάριθμους 
προϋπολογισμούς και ευκαιρίες ανεπανάληπτες. Και για να κλείσω με τις προτεινόμενες μεταβολές. 
Επειδή είναι εκτός θέματος. 
Επειδή δεν ρωτήθηκε η τοπική κοινότητα, η σχολική επιτροπή, ο σύλλογος γονέων, οι δάσκαλοι του 
σχολείου. 
Επειδή δεν υπάρχει κάτοικος της Σωτηρίτσας που να συμφωνεί με τον κ. Λέτσιο, τον εισηγητή. 
Καταψηφίζω. 
Ωστόσο να εύχεστε και να προσεύχεσθε μέχρι τέλους του χρόνου μην συμβεί κανένα παρατράγουδο από 
την παράνομη μεταφορά των μαθητών στην Μελιβοία. Φροντίστε να έχετε εκεί την αλατιέρα 
καθημερινά, να αρμυρίσετε κυριολεκτικά  τον τόπο. 
Να εύχεσθε και να προσεύχεσθε μην συμβεί τίποτα στους δύσμοιρους μαθητές του δημοτικού Σχολείου 
Σωτηρίτσας, που ταλαιπωρούνται άδικα στο κρύο και στη βροχή, περιμένοντας το λεωφορείο από την 
Μελιβοία για την μεταφορά τους. 
Γιατί αλλιώς την έχετε άσχημα και εσείς και όσοι παραπάνω και παρακάτω κάνουν πως δεν βλέπουν, 
δεν ακούν αλλά εγκρίνουν». 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης 

Αναστασίου είπε στην τοποθέτησή του: «Το είπατε και το κάνατε. 
Κάνετε σήμερα πράξη την απειλή σας για το κλείσιμο του σχολείου Σωτηρίτσας. 
Αν συμφωνήσουμε σ’ αυτή την πρόταση τότε ο Δήμος Αγιάς για μια ακόμη φορά πρωτοτυπεί: Ζητά από 
μόνος του να κλείσουν σχολικές μονάδες. 
Και μάλιστα μονάδες που δεν έχουν πρόβλημα σε μαθητές όπως συνήθως γίνεται. 
Πριν από λίγες ημέρες ο γειτονικός μας δήμος, ο Δήμος Τεμπών ζήτησε να ανασταλεί η κατάργηση  ενός 
νηπιαγωγείου (της Ελάτειας αν δεν κάνω λάθος) αν και το συγκεκριμένο σχολείο είναι σε αναστολή εδώ 
και τρία χρόνια. Σας θυμίζει τίποτα; Πριν από ένα χρόνο ζητούσα να πράξουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα 
κι εμείς για το νηπιαγωγείο Καρίτσας αλλά επιμείνατε τόσο έντονα που τελικά πραγματικά δεν 
γνωρίζω γιατί είναι ακόμη  σε αναστολή και μας ζητάει ο Δ/ντης Α/βθμιας να το κλείσουμε ξανά τώρα 
με το έγγραφό του.  Ένα έγγραφο που έχει ημερομηνία 23/11, πριν ένα μήνα δηλαδή ακριβώς και 
ημερομηνία   πρωτοκόλλου στο Δήμο Αγιάς  20/12. 
Αλήθεια, πως έρχεται στο δήμο μας η αλληλογραφία; Με γαϊδουράκι; Γιατί σε άλλους δήμους πήγε 
ταχύτατα και πήραν απόφαση οι άνθρωποι τέλος Νοεμβρίου και όχι Δεκεμβρίου όπως εμείς 
Μ’ αυτό το έγγραφο το κράτος μας ζητάει να κλείσουμε μόνο ένα νηπιαγωγείο, κι αυτό γιατί εδώ και 4 
χρόνια είναι σε αναστολή. ΔΕΝ μας ζητάει όμως να κλείσουμε το σχολείο της Σωτηρίτσας. Γιατί και το 
κράτος προτιμά να κρατάει ανοιχτά τα σχολεία που έχουν πάνω από 40 μαθητές και  που είναι 
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ελπιδοφόρα για περισσότερους στο μέλλον. Κάτι θα ξέρουν οι νομοθέτες, εκτός κι αν εσείς ξέρετε 
καλύτερα για όλους. 
Η εγκύκλιος που επικαλείστε στην εισήγηση αναφέρει ότι το Δ.Σ. πρέπει να γνωμοδοτήσει μόνο για τις 
προτάσεις της Α/βάθμιας, όχι να κάνει δικές της προτάσεις. 
Το κράτος  σας είχε ζητήσει να βελτιώσετε τις αίθουσες. Δεν το κάνατε. Γιατί; Το είχατε σχεδιάσει; 
Δεν ρωτήσατε κανέναν.  Οι γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι στο σχολείο, δεν ρωτήθηκαν ή αν 
ρωτήθηκαν δεν συμφώνησαν οι περισσότεροι  ( Ο νόμος λέει πως πρέπει να παρθεί ομόφωνη απόφαση 
από τους γονείς) . Κι όταν δεν πάρθηκε αυτή η απόφαση με ένα σωρό ενέργειες που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ακόμη και παράνομες αρχίσατε να τιμωρείτε αυτούς που δεν συμφώνησαν. 
 Η τοπική κοινότητα, δεν ρωτήθηκε.  Δεν της πέφτει λόγος προφανώς… Πληροφορίες μου λένε ότι δεν 
συμφωνούν αλλά δεν έχουν και το θάρρος να βγουν μπροστά και να το πουν 
Δεν ρωτήθηκε ούτε η Α/βάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου, που είναι η αρμόδια να αποφασίσει κάτι 
τέτοιο. Δεν συνεδρίασε καν. Άλλωστε δεν είχε συνεδριάσει ούτε τον Ιούνιο όταν θα μπορούσε να πάρει 
απόφαση για βελτίωση του σχολείου. Προφανώς δεν βόλευε τα σχέδιά σας. 
Αλήθεια δεν είναι υποχρεωτικό να συνεδριάσει; Ποιος ακριβώς πήρε την απόφαση; Ο κος Λέτσιος;  Ως 
τι; Μπορεί απλά ένας αντιδήμαρχος να αποφασίζει τέτοια πράγματα χωρίς να ρωτά κανέναν; 
 Έτσι γίνεται και σε άλλους δήμους; Και μην μου πείτε ναι γιατί θα διαψευστείτε. 
 Επομένως ποιανού την βούληση μας ζητάτε να αποδεχτούμε τώρα; Όλοι αυτοί που λένε όχι, είναι 
αναρμόδιοι; Μήπως είναι οι πιο σχετικοί με το θέμα; 
Πως σας φαίνεται το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν συνάδερφοι άλλων δήμων που παραξενεύονται από την 
στάση σας; 
Και  για να απαντήσω στο ερώτημα αν θέλω ένα καλύτερο σχολείο στην περιοχή, η απάντηση είναι ναι. 
Το θέλω, αλλά είστε σίγουρος ότι έτσι θα κάνετε σίγουρα ένα καλύτερο σχολείο; Μήπως ήδη πολλά από 
τα παιδιά (όπως από τη Σκήτη)  έχουν πάει στην Αγιά αντί για την Μελιβοία; Μήπως κι άλλοι γονείς 
είναι αποφασισμένοι να κάνουν το ίδιο; 
Δεν είναι καθόλου βέβαιο επομένως ότι θα πετύχετε αυτό που λέτε. Μάλλον το ακριβώς αντίθετο θα 
πετύχετε. Δηλαδή να κλείσετε και τα 
δύο σχολεία 
Στο πρώτο σκέλος της εισήγησης που αφορά στην κατάργηση του νηπιαγωγείου ψηφίζω όχι και ζητάω 
να παραταθεί η αναστολή λειτουργίας του. 
Στο δεύτερο σκέλος όχι απλά το καταψηφίζω αλλά τονίζω ότι είναι εντελώς παράνομο αυτό που 
ζητάτε».  
 
Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος είπε στην δευτερολογία του: «Θα μιλήσω προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις σε κάποια πράγματα: Οι οικονομικοί μετανάστες 
δεν αναφέρθηκαν ούτε για να τους θίξουμε, ούτε για να υποβαθμίσουμε τη μαθησιακή δυνατότητα και 
ικανότητα τους. Απλά τότε ο ΟΣΚ τους συμπεριλάμβανε ως κριτήριο στους οικονομικούς δείκτες του. Αν 
και από τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, πράγματι η πρώτη δημοτικού έχει μια μαθησιακή 
δυσκολία στην ελληνική γλώσσα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. 
Στην παραλία έγιναν πολλές προσπάθειες να κατασκευαστεί σχολείο, αλλά από τον Νόμο η κατασκευή 
σχολικών κτιρίων δεν ήταν και δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου. Αυτό ήταν αποκλειστικότητα του ΟΣΚ 
και σήμερα του Υπουργείου. Εμείς αυτό που μπορούσαμε και το κάναμε, ήταν να δώσουμε τα οικόπεδα. 
Πήραμε και τις απαραίτητες εγκρίσεις, αλλά από κει και πέρα δεν προχώρησε η κατασκευή και τους 
λόγους σας τους εξήγησα. Εάν είχαμε την αρμοδιότητα ως δήμος να κατασκευάσουμε σχολικό κτίριο, 
σας πληροφορώ ότι θα το είχαμε κάνει τότε γιατί υπήρχε η δυνατότητα». 
 

Επίσης έχουν καταγραφεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά οι απόψεις του Αντιπροέδρου του Συμβούλιου 
της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας Ηλία Στεφανάρα και του Νικόλαου Ντάγκα που 
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα παράλια του Δήμου Αγιάς. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Βασίλειου Λέτσιου, Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 (Α' 118): «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 184954/ΓΔ4/02.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11634/23-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων με θέμα : «Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Π.Ε για το σχ. έτος 

2017-2018», 

- τις τοποθετήσεις των παρισταμένων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Καρίτσας, που βρίσκεται σε αναστολή, για 

το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Β. Προτείνει τη μεταφορά του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας αφού οι κτιριακές υποδομές του 

ανεπαρκής, στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας στο οποίο υπάρχει ο ικανός αριθμός αιθουσών, για το 

σχολικό έτος 2017-2018 και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Βατζιάς Αντίγονος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Ολύμπιος 

Αθανάσιος και Σκαπέτης Αντώνιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


