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Από το πρακτικό της 7/12-5-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 116/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το
Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Σήμερα, 12-5-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 9723/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένα (41) μέλη, συμμετείχαν τα τριάντα τέσσερα (34), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Βαρσάμης Νικόλαος
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
23. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
3. Σαουλίδης Αντώνιος
25. Καλλινικίδης Νικόλαος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
26. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
5. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
27. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Ζιγκερίδης Δημήτριος
28. Πάππου Μιχαήλ
7. Γκατζές Στέλιος
29. Ζησάκος Χρήστος
8. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
30. Ακριτίδης Δημήτριος
9. Καγιαμπίνη Ειρήνη
31. Σαγινίδης Αναστάσιος
10. Συμεωνίδης Απόστολος
32. Σταματίου Χρήστος
11. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
33. Λαθήρας Ιωάννης
12. Τερζίδου Αλεξάνδρα
34. Κυπραίου Μαρία
13. Τσακιρίδης Αναστάσιος
14. Ανδριανίδου Σοφία
ΑΠΟΝΤΕΣ
15. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
1. Κυζιρίδης Θεόδωρος
16. Ασβεστά Σοφία
2. Ζάχαρης Ηλίας
17. Καλτσίκας Αθανάσιος
3. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
18. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Ασβεστάς Βασίλειος
19. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
5. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
Απόστολος
6. Μασλαρινός Δημήτριος
20. Καδίκας Αθανάσιος
7. Βέλλης Χαράλαμπος
21. Ζαρίφης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Αποσύρθηκαν τα 2ο και 3ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 1o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o,
10o, 11o, 12o, 13o, 14o και 15o θέμα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Αντωνιάδου Ελένη, Ζουμπουλίδης Μιχαήλ, Καλλινικίδης Νικόλαος, Πάππου
Μιχαήλ, Ζαρίφης Ιωάννης.
Πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος και Ασβεστά Σοφία.
Κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ.
Μασλαρινός Δημήτριος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος.
Μετά την ψήφιση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ.
κα Τελιορίδου Νικολέττα.
Κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Απατσίδης Δημήτριος, Σαουλίδης Αντώνιος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Γαλανός
Αριστείδη, Ζιγκερίδης Δημήτριος, Συμεωνίδης Απόστολος, Ανδριανίδου Σοφία,
Καλτσίκας Αθανάσιος και Ακριτίδης Δημήτριος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και

λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ψήφισμα που
κατέθεσε ο Δ.Σ. κ. Λαθήρας Ιωάννης
Ο Δήμαρχος κατέθεσε το σχέδιο ψηφίσματος της διοίκησης.
Ο Δ.Σ. κος Ωραιόπουλος Λάζαρος ψηφίζει το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η
παράταξη του Δ.Σ. κου Λαθήρα Ιωάννη, παρότι συμφωνεί σε κάποια σημεία με το
ψήφισμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος και καλεί τη Διοίκηση να ανοίξει συζήτηση για
την Παιδεία.
Ο Δ.Σ. κος Σταματίου Χρήστος δήλωσε ότι είναι υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε
η παράταξη του Δ.Σ. κου Λαθήρα Ιωάννη, όχι μόνο γιατί το σχέδιο ψηφίσματος της
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διοίκησης ήρθε στο Δ.Σ. τελευταία στιγμή, αλλά και γιατί τους χωρίζει χάσμα
ιδεολογικό. Προτείνει οι προτάσεις για την Παιδεία να συζητηθούν σε επόμενη
συνεδρίαση.
Ο Δ.Σ. κος Λαθήρας Ιωάννης είπε ότι το σχέδιο ψηφίσματος της διοίκησης
αναφέρεται σε προτάσεις για την Παιδεία, οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν σε μια
άλλη συνεδρίαση. Το σημερινό θέμα αφορά την καταδίκη του Πολυνομοσχεδίου του
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει καταδικάσει στο σύνολο της η εκπαιδευτική
κοινότητα, γονείς και μαθητές. Η παράταξή του επιμένει και ψηφίζει το δικό της
ψήφισμα.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και
τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν, 2) το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η παράταξη του
Δ.Σ. κου Λαθήρα Ιωάννη, 3) το σχέδιο ψηφίσματος της διοίκησης και 3) τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει με πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας: Πίσω ολοταχώς
Η κυβέρνηση κατέθεσε, εν μέσω κορωναϊού, ένα νομοσχέδιο για την Παιδεία που
γυρίζει την χώρα στο «χθες».
Χωρίς όραμα, δίχως σχέδιο, με παλιές ή αναχρονιστικές ιδέες, επιχειρείται μια
συντηρητική επίθεση στην παιδεία με κύριο χαρακτηριστικό έναν άκρατο διοικητισμό.
• Αντί να ακυρωθούν οι αναχρονιστικές διατάξεις για την προσχολική αγωγή, οι
οποίες απαξιώνουν, συρρικνώνουν και αποδομούν ένα νευραλγικό κομμάτι της
τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι οι παιδικοί σταθμοί (στελεχωμένοι με εξειδικευμένο
παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες),
επιχειρείται η σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου γεγονός που δείχνει την πλήρη άγνοια
του Υπουργείου για το περιεχόμενο του τόσο σημαντικού θεσμού της προσχολικής
αγωγής.
• Αντί να αναδιαρθρωθεί και να αναβαθμιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση εισάγεται
ένα άκρως αναχρονιστικό και αντιεκπαιδευτικό μέτρο στην εγγραφή των μαθητών
στα ΕΠΑ.Λ. θέτοντας όριο ηλικίας τα 17 έτη! Είναι προφανές ότι η Ν.Δ. ωθεί ένα
μέρος των νέων προς την κατάρτιση και την ιδιωτική εκπαίδευση.
• Αντί να θεσπιστεί ο μετασχηματισμός της τελευταίας τάξης Λυκείου σε
προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και να
θεσπιστεί το Εθνικό Απολυτήριο με χρήση τράπεζας θεμάτων για την ενιαία
αξιολόγηση των μαθητών, ως προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, επιβεβαιώνονται για ακόμα μια φορά οι δέσμες, ως σύστημα πρόσβασης,
οι οποίες προκαλούν πολλές στρεβλώσεις στο λύκειο και υπονομεύουν την κύρια
μορφωτική αποστολή του επιβάλλοντας στους μαθητές ένα μονομερές περιεχόμενο
ημιτελούς γενικής εκπαίδευσης.
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• Αντί να χαραχθεί μια εθνική πολιτική για την εκπαίδευση και την έρευνα επιλέγονται
«νομοθετικά πασαλείμματα» για την ανώτατη εκπαίδευση.
• Αντί το εκπαιδευτικό σύστημα να αλλάξει, να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στα
σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και ιδιαίτερα εκείνα των σκανδιναβικών χωρών,
επιλέγεται η στασιμότητα και η ακινησία.
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν προσφέρει τίποτα. Είναι προϊόν μιας στενής
κομματικής επεξεργασίας και όχι μιας ουσιαστικής και γόνιμης διαβούλευσης. Η
κυβέρνηση συμπεριφέρεται στην παιδεία ωσάν ένα διοικητικό μηχανισμό που κατά
την γνώμη της έχει ανάγκη από τεχνικές διευθετήσεις.
Όμως η παιδεία είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα σύστημα ανθρώπων και
υποδομών. Είναι κοινωνικός και πολιτικός, μορφωτικός και παιδαγωγικός θεσμός με
επιρροή στο μέλλον της χώρας. Θέλει σχέδιο και όραμα. Θέλει πολιτική πρόταση, που
να διαποτίζεται από τις σύγχρονες αλλαγές και να δημιουργεί το αύριο.
Αυτή η αντίληψη δεν υπάρχει στην κυβέρνηση και δεν αποτυπώνεται στο
νομοσχέδιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης – Συκεών ζητά την απόσυρση του
νομοσχεδίου και την διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου με γνώμονα τη χάραξη
μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και τη δημιουργία συναινέσεων, που θα ενώνουν τους
εκπαιδευτικούς, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους μαθητές και τις οικογένειές
τους, που θα διαμορφώνουν ένα συλλογικό όραμα για το τι σχολείο θέλουμε σε μια
κοινωνία, σε έναν κόσμο που αλλάζουν.
Σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξελιχθεί, στο πλαίσιο μιας
ριζικής αναδιάρθρωσης του σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, στο διοικητικό, στο
παιδαγωγικό, στο ερευνητικό κλπ.
Ως αυτοδιοίκηση οφείλουμε να διεκδικήσουμε αλλαγές στην παιδεία και την
εκπαίδευση στη χώρα μας. Θεωρούμε πως η εκπαίδευση είναι από τους τομείς που
θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα των αρμοδιοτήτων των δήμων.
Η διεθνής εμπειρία και ιδιαίτερα των σκανδιναβικών χωρών (Φιλανδία, Σουηδία),
δείχνει πως το μοντέλο της διαχείρισης του συστήματος εκπαίδευσης από την
αυτοδιοίκηση, μπορεί να αποδώσει και να προσφέρει ποιοτικές συνθήκες μόρφωσης.
Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης στη χώρα μας, με τον κατακερματισμό των
αρμοδιοτήτων, λειτουργεί δυστυχώς εις βάρος της ποιότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης – Συκεών προτείνει τα σχολεία και η
λειτουργία τους να είναι αρμοδιότητα της εγγύτερης στον πολίτη εξουσίας, δηλαδή
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρακάτω τομείς πρέπει να ανάγονται στον κύκλο των
αρμοδιοτήτων των δήμων.
• Χωροθέτηση σχολείων – Εκπόνηση και υλοποίηση δημοτικού προγράμματος
σχολικής στέγης (απαλλοτριώσεις, κατασκευή σχολείων)
• Κατανομή μαθητικού δυναμικού
• Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
• Φύλαξη σχολικών εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός και εποπτικό υλικό
• Όργανα διοίκησης σχολικών μονάδων (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,
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Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο)
• Ανθρώπινο δυναμικό (Εκπαιδευτικό προσωπικό, Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό, Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό)
• Προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού, οικολογίας, προαγωγής υγείας κλπ
• Κοινωνικός έλεγχος, δημόσια λογοδοσία και αξιολόγηση
Προτείνουμε δηλαδή, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της αυτοδιοίκησης, την
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα σημαίνει παροχή
υπηρεσιών παιδείας υπό την άμεση εποπτεία της τοπικής κοινωνίας, την προσαρμογή
του προγράμματος σπουδών και τον εμπλουτισμό της ύλης με θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος και την πρόσληψη εκπαιδευτικών.
Οι αλλαγές που προτείνουμε θα διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα που θα στηρίζεται
στην τοπική διοίκηση και διαχείριση, στον κεντρικό συντονισμό και εποπτεία, στη
δημόσια λογοδοσία και τον τοπικό κοινωνικό έλεγχο.
Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται μια γενναία μεταρρύθμιση, με όραμα,
στηριγμένη στην αποκέντρωση και τον κοινωνικό έλεγχο.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ωραιόπουλος Λάζαρος, Ζησάκος Χρήστος, Σαγινίδης
Αναστάσιος, Σταματίου Χρήστος, Λαθήρας Ιωάννης και Κυπραίου Μαρία οι οποίοι
ψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η παράταξη του Δ.Σ. κου Λαθήρα
Ιωάννη
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 116/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γκατζές Στέλιος
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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