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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012 
    Στην  Ελαφόνησο  σήμερα  την  17η του  μηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του  έτους  2012,  ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  10:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1529/12-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο 
ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ. 
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.  Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:     
  
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                              ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                        
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  
συνεδρίασης  και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το  3ο   θέμα:

Αριθ. Απόφ.  62/2012
 ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2013-2014
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε: 
«Με το υπ. αριθ. Φ.2.1./7108/09-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκ/σης Λακωνίας, 

Τμήμα  Εκπαιδευτικών  Θεμάτων  Γενικής  Κατεύθυνσης,  καθώς  και  το  συνημμένο 
υπ’αριθμ.121857/Δ4-09/10/2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  με  θέμα  «Μεταβολές  Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθµιας  και 
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2013-2014»,  το  Υπουργείο  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης  προχωρά  από  την  προβλεπόμενη  εκπαιδευτική  νομοθεσία  μεταβολές  σχολικών 
μονάδων  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  (ίδρυση,  προαγωγή,  συγχώνευση, 
υποβιβασμό, κατάργηση και μετατροπές), για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι Δ/ντες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων 
επί   των  προτάσεων  τους  για  κάθε  είδους  σχολική  μεταβολή.  Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  Δήμοι  της  
επικράτειας,  σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  15  του  άρθρου  59  του  Ν.  3966/2011  (118  Α΄), 
καλούνται  να  καταθέσουν  στους  Διευθυντές  Πρωτοβάθµιας  και  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 
έγγραφη  γνωμοδότηση  των  Δημοτικών  τους  Συμβουλίων  επί  των  προτάσεων  για  κάθε  είδους 
σχολική μεταβολή με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  τη  θέση  της  Δ/νση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λακωνίας 
σύμφωνα με  την  οποία καμία αλλαγή-μετατροπή δεν  προτείνεται  στα σχολεία της  Ελαφονήσου 
γνωμοδότησε ως εξής:
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Η Ελαφόνησος αποτελεί το μοναδικό νησιωτικό Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η 
συγκοινωνία με την απέναντι ξηρά (Πούντα Ελαφονήσου) των κατοίκων και των επισκεπτών του 
νησιού  πραγματοποιείται  με  Ε/Γ  επιβατηγά  πλοία  και  καΐκια  -  λάντζες.  Τουλάχιστον  220 
προγραμματισμένα  δρομολόγια  ετησίως  δεν  εκτελούνται  λόγω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών 
ιδιαίτερα τους χειμερινούς, άρα και σχολικούς, μήνες.

Στην  Ελαφόνησο  λειτουργούν  Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό  Σχολείο  και  Γυμνάσιο  αλλά  όχι 
Λύκειο.  Οι  μαθητές  του  Λυκείου  είναι  αναγκασμένοι  να  μετακινούνται  καθημερινά  στο 
πλησιέστερο  σχολείο  Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών  του  όμορου  Δήμου  Μονεμβασίας 
χρησιμοποιώντας  τα  κυρίως  τις  λάντζες  και  στη  συνέχεια  να επιβιβάζονται  στα  λεωφορεία  της 
τοπικής συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ). 

Τα ανεκτέλεστα δρομολόγια και η χρονοβόρα μετακίνηση δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια 
στους  μαθητές  του  Λυκείου  στη  μετάβαση  τους  στο  σχολείο,  γεγονός  που  επιβαρύνει  την 
καθημερινότητα τους και βέβαια έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχολικές επιδόσεις τους. Το θέμα της 
δύσκολης πρόσβασης στο σχολείο-Λύκειο  αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και ανασταλτική αιτία στην 
επιθυμία  οικογενειών  να  εγκατασταθούν  μόνιμα  στην  Ελαφόνησο.  Ενίοτε  οικογένειες 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη φοίτησης των παιδιών τους στις τάξεις του Λυκείου.  
Να  σημειωθεί  ότι  παρά της  συνεχή  αύξηση  του  πληθυσμού  της  Ελαφονήσου  (περί  το  40  %)  η  
έλλειψη Λυκείου από την Ελαφόνησο και η μη παροχή ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας παιδείας 
στο νησί αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αιτίες μη μόνιμης εγκατάστασης νέων οικογενειών στην 
Ελαφόνησο.

Με  δεδομένα  τα  παραπάνω  και  σε  συνδυασμό  με  την  υπ’αριθμ.  136  -16/10/12  σχετική 
αίτηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων της Ελαφονήσου σύμφωνα με την οποία ο 
Σύλλογος  αιτείται  τη  δημιουργία  στην  Ελαφόνησο  Ενιαίου  Λυκείου  Γενικής  Παιδείας,  
επικαλούμενος  τις  δυσμενείς  συνθήκες  τις  οποίες  υφίστανται  οι  μαθητές  του  Λυκείου  οι  οποίοι 
μένουν στην Ελαφόνησο, με επίπτωση τόσο στην επίδοση τους όσο και στη σωματική τους υγείας 
εφόσον μετακινούνται εκτεθειμένοι, στο κρύο, στη βροχή και στον αέρα. Επίσης αντιμετωπίζουν και 
τα  απαγορευτικά  με  αποτέλεσμα  να  κάνουν  πολλές  απουσίες  και  να  έχουν  ελλιπή  μόρφωση. 
Κατανοώντας  τις  δυσχερείς  οικονομίες  συνθήκες  και  στον τομέα της  Παιδείας  προτείνουμε  σαν 
λύση την ίδρυση Γενικού Λυκείου που θα συστεγαστεί με το Γυμνάσιο.   

 Λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα λειτουργίας σχολικών μονάδων,  σχολικών ωραρίων, κτλ 
προτείνω τη μη μεταβολή στις σχολικές μανάδες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και την 
ίδρυση  Γενικού  Λυκείου  στην  Ελαφόνησο  και  την  δημιουργία  σχολείου  διπλής  βάρδιας  -  
κυλιόμενου ωραρίου για το υπάρχον Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Το  προτεινόμενο  Λύκειο  μπορεί  να  στεγαστεί  στις  αίθουσες  του  υφιστάμενου  Σχολικού 
Συγκροτήματος  της  Ελαφονήσου  (Γυμνάσιο-Δημοτικό).  Καθότι  οι  αίθουσες  του  σχολείου  δεν 
επαρκούν  για  την  παράλληλη  διδασκαλία  όλων  των  σχολείων,  προτείνεται  η  εβδομαδιαία  εκ 
περιτροπής (πρωί-απόγευμα) διεξαγωγή  των μαθημάτων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου. 
Η πρόταση αυτή διευκολύνει και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού επιλύει το 
μείζον πρόβλημα της συμπλήρωσης διδακτικών ωρών που αναγκάζει τους αναπληρωτές και τους 
εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου να διδάσκουν σε  πλέον του ενός σχολεία.  

Θυμίζουμε επίσης πως βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης και ωρίμανσης η μελέτη για το έργο 
«Ανέγερση  σχολικών  κτιρίων  στην  Ελαφόνησο»  έργο  στο  οποίο  προβλέπεται  η  φιλοξενία  και 
εγκατάσταση όλων των σχολικών μονάδων της  Ελαφονήσου (Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό,  Γυμνάσιο 
και Λύκειο). 

Ο αριθμός των μαθητών κατά προσέγγιση που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2013-2014 στο 
Λύκειο της  όμορης Δημοτικής  Ενότητας είναι 26 περίπου (πιν.1).  Να συνυπολογιστεί  η συνεχής 
αύξηση του πληθυσμού και ως εκ τούτου η πιθανή αύξηση των μαθητών.

Σχολείο Αριθμός Μαθητών 
μόνιμα  διαμενόντων  στην 
Ελαφόνησο

Γυμνάσιο 24
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Λύκειο 18

Πίνακας 1: Αριθμός μαθητών-κατοίκων Ελαφονήσου 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε  το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και αυτό, 
  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε απάντηση στο υπ’αριθμ. Φ.2.1./7108/09-10-2012 

έγγραφο  της  Δ/νσης  Δ/βάθμιας  Εκ/σης  Λακωνίας,  Τμήμα  Εκπαιδευτικών  Θεμάτων  Γενικής 
Κατεύθυνσης, έκανε διαλογική συζήτηση και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Προτείνει  για  το  σχολικό  έτος  2013-2014  τη  μη  μεταβολή  στις  σχολικές  μονάδες 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και την ίδρυση Γενικού Λυκείου στην Ελαφόνησο που 
θα  στεγαστεί  στο  υπάρχον  κτίριο  και  ως  εκ  τούτου  τη  δημιουργία  σχολείου  διπλής  βάρδιας  -  
κυλιόμενου ωραρίου για τα σχολεία Γυμνάσιο και Λύκειο Ελαφονήσου. 

Η απόφαση έλαβε α.α.  62/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  13]  17-10-
2012 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο
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