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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

  Στην Ελαφόνησο σήμερα την  20η του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους  2013 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα

10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από

την με αριθμό 1791/13-12-2013 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

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και

ζήτησε  από  το  ΔΣ  να  συζητηθεί  εκτός  ημερησίας  διάταξης  το  θέμα  «ΠΡΟΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» λέγοντας:

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε λάβει το 169106/7-11-2013 έγγραφο σύμφωνα

με το οποίο πρέπει εντός προθεσμίας να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για τις μεταβολές των σχολικών

μονάδων του Δήμου μας και σας καλώ να εξετάσουμε ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα.

Το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του θέματος αυτού,

ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 75 / 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

και ο λόγος εδόθη στην Αντιδήμαρχο να το εισηγηθεί.

Η Αντιδήμαρχος εισηγούμενη το θέμα είπε:

«Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προχωρά στις προβλεπόµενες από την εκπαιδευτική
νομοθεσία  μεταβολές  (ιδρύσεις,  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις,  προαγωγές,  υποβιβασµοί  και
µετατροπές) σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15
µε στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ζητά την αποστολή
των σχετικών προτάσεων του Δήμου Ελαφονήσου ως την Παρασκευή 20-12-2014.

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΡ4-ΜΘΨ



Η αναπτυξιακή πορεία της Ελαφονήσου έχει οδηγήσει σε μία σταδιακή και σταθερή αύξηση του
πληθυσμού της. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τις δύο τελευταίες απογραφές. 
Οι νέες οικογένειες  που επιλέγουν το νησί ως  τόπο μόνιμης  κατοικίας  διαρκώς πληθύνονται,
οδηγώντας  αντίστοιχα  σε  αύξηση  των  μαθητών  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
[Να σημειωθεί ότι μόνο για το τρέχον έτος μεταγράφηκαν πέντε μαθητές στα σχολεία μας]
Στην Ελαφόνησο λειτουργεί  Νηπιαγωγείο,  3θέσιο Δημοτικό σχολείο,  Γυμνάσιο και τη φετινή
σχολική χρονιά ιδρύθηκε και λειτουργεί Α' Λυκειακή Τάξη.
Οι προϋποθέσεις  σε  πληθυσμιακά κριτήρια  (αριθμός  μαθητών)  που οφείλουν  να πληρούν τα
4θέσια Δημοτικά Σχολεία, πλέον καλύπτονται για το Δήμο Ελαφονήσου.
Επιπλέον,  οφείλουμε  να  δώσουμε  το  δικαίωμα  στους  μαθητές  που  αυτή  τη  σχολική  χρονιά
φοιτούν στην Α' Λυκείου της Ελαφονήσου, να συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές τους στο νησί.
Οι  προτάσεις  μας  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ελαφονήσου είναι οι εξής:
α) Ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου με έναν επιπλέον δάσκαλο, δηλαδή μετατροπή του από
3θέσιο σε 4θέσιο και
β) Η ίδρυση Β' Λυκειακής Τάξης προσαρτημένης στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου
σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οι προτάσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ελαφονήσου είναι οι εξής:

α) Ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου με έναν επιπλέον δάσκαλο, δηλαδή μετατροπή του από 
3θέσιο σε 4θέσιο και

β) Η ίδρυση Β' Λυκειακής Τάξης προσαρτημένης στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου

Επί της απόφασης η Δημοτική Σύμβουλος Ευσταθία Λιάρου, υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί
η α΄/θμια εκπαίδευση με την διεκδίκηση 4ου δάσκαλου αλλά για το θέμα της β΄/θμιας διαφωνεί
και προτείνει να προηγηθεί συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου με την διευθύντρια του Γυμνα-
σίου προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική και εξελικτική ανάπτυξη των μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΡ4-ΜΘΨ


