ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 386
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 21688/20-10-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Απουσίαζαν
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Σκληρός Φίλιππος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11.
12.
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13.
14.
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15.
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16.
16.
17.
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18.
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19.
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20.
21.
21. της Η.∆.
22.
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23.
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24.
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25.
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26.
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Έκδοση ψηφίσµατος για την άµεση έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων
Προσανατολισµού της Β τάξης Λυκείου των λυκειακών τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Φίλιππου Κούρτη και την σύµφωνη γνώµη του
∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονατειδή, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους
αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε έκδοση ψηφίσµατος για
την άµεση έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων Προσανατολισµού της Β τάξης
Λυκείου των λυκειακών τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο κ. Κούρτης κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης Νικόλαος µε την υπ αριθµ. 174432/∆2/19-10-2016 απόφαση µε
θέµα «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγοµελών τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων
Προσανατολισµού», ενέκρινε τη λειτουργία 231 τµηµάτων στα Γενικά Λύκεια της χώρας.
Στο σχετικό πίνακα σχολείων της ανωτέρω απόφασης ∆ΕΝ περιλαµβάνεται η έγκριση των δύο
ολιγοµελών τµηµάτων της δευτέρας ( β ) τάξης λυκείου των Λυκειακών Τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς
Λευκάδας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την αντίθεσή του για τη µη έγκριση των δύο
ολιγοµελών τµηµάτων της δευτέρας ( β ) τάξης λυκείου των Λυκειακών Τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς
Λευκάδας, επειδή:
∆εν αποδέχεται οικονοµικά – λογιστικά κριτήρια στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης που
θέτουν φραγµούς στην εκπαίδευση των µαθητών.
Η άρνηση λειτουργίας των δύο τµηµάτων της Β τάξης ουσιαστικά ισοδυναµεί µε κατάργηση
όλης της τάξης για φέτος και της Γ τάξης την επόµενη σχολική χρονιά. Επί της ουσίας αρχίζει το
ξήλωµα όλων των λυκειακών τάξεων.
Το Γυµνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καρυάς είναι η µόνη σχολική µονάδα δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ορεινής Λευκάδας. Εξυπηρετεί µαθητές 13 κοινοτήτων, ευρισκόµενων σε µεγάλο
υψόµετρο µε δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο του χειµώνα. Αποτελεί βασικό δοµικό
άξονα εκπαίδευσης και πολιτιστικής δηµιουργίας, ανάσα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Η ευρύτερη περιοχή έχει απογυµνωθεί τα τελευταία χρόνια από υπηρεσίες (κλείσιµο του
∆ηµοτικού Σχολείου Καρυάς, υποβάθµιση του Λυκείου σε Λυκειακές Τάξεις, σχεδιαζόµενη κατάργηση
του Αστυνοµικού Τµήµατος). Η προϊούσα κατάργηση των λυκειακών τάξεων θα εντείνει την περαιτέρω
υποβάθµιση της ορεινής Λευκάδας.
Η µη έγκριση λειτουργίας της Β τάξης λυκείου, µεσούσης της σχολικής χρονιάς δηµιουργεί
αναστάτωση στους µαθητές και στις οικογένειές τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα είτε την
εγκατάλειψη του σχολείου, είτε ακόµα επιπρόσθετα οικονοµικά βάρη για τις οικογένειες που θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το τόπο τους και να µετακοµίσουν στην πόλη.
Η έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων Προσανατολισµού της Β τάξης
λυκείου δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό εφόσον από την αρχή του σχολικού έτους υπάρχει
εκπαιδευτικό προσωπικό για όλα τα µαθήµατα και τις τάξεις της σχολικής µονάδας.
Αντιλαµβανόµαστε την εκπαιδευτική διαδικασία ως αναπόσπαστο τµήµα ενός ευρύτερου
αναπτυξιακού σχεδιασµού συνολικά και τοπικά. Η λειτουργία της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας
είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των επενδυτικών σχεδιασµών για την ενίσχυση της
ορεινής Λευκάδας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάµε:
1)
Την άµεση έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων Προσανατολισµού της Β τάξης
Λυκείου των λυκειακών τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς Λευκάδας.
2)
Την οριστική λύση του ζητήµατος για τη συνεχή, απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία του
σχολείου, µε την κατάταξη της σχολικής µονάδας του Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων Καρυάς στην
Τρίτη κατηγορία µοριοδότησης σχολείων , ούτως ώστε να τύχει της πρόνοιας του νόµου για τα
αποµονωµένα λύκεια της νησιώτικης και ορεινής χώρας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει:
Την έκδοση ψηφίσµατος για την άµεση έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων
Προσανατολισµού της Β τάξης Λυκείου των λυκειακών τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς Λευκάδας και
την άµεση διαβίβασή του στο αρµόδιο Υπουργείο, ως εξής:
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας

-

-

-

-

-

-

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την αντίθεσή του για τη µη έγκριση των δύο
ολιγοµελών τµηµάτων της δευτέρας ( β ) τάξης λυκείου των Λυκειακών Τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς
Λευκάδας, επειδή:
∆εν αποδέχεται οικονοµικά – λογιστικά κριτήρια στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης που
θέτουν φραγµούς στην εκπαίδευση των µαθητών.
Η άρνηση λειτουργίας των δύο τµηµάτων της Β τάξης ουσιαστικά ισοδυναµεί µε κατάργηση
όλης της τάξης για φέτος και της Γ τάξης την επόµενη σχολική χρονιά. Επί της ουσίας αρχίζει το
ξήλωµα όλων των λυκειακών τάξεων.
Το Γυµνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καρυάς είναι η µόνη σχολική µονάδα δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ορεινής Λευκάδας. Εξυπηρετεί µαθητές 13 κοινοτήτων, ευρισκόµενων σε µεγάλο
υψόµετρο µε δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο του χειµώνα. Αποτελεί βασικό δοµικό
άξονα εκπαίδευσης και πολιτιστικής δηµιουργίας, ανάσα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Η ευρύτερη περιοχή έχει απογυµνωθεί τα τελευταία χρόνια από υπηρεσίες (κλείσιµο του
∆ηµοτικού Σχολείου Καρυάς, υποβάθµιση του Λυκείου σε Λυκειακές τάξεις, σχεδιαζόµενη κατάργηση
του Αστυνοµικού Τµήµατος). Η προϊούσα κατάργηση των λυκειακών τάξεων θα εντείνει την περαιτέρω
υποβάθµιση της ορεινής Λευκάδας.
Η µη έγκριση λειτουργίας της Β Τάξης λυκείου, µεσούσης της σχολικής χρονιάς δηµιουργεί
αναστάτωση στους µαθητές και στις οικογένειές τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα είτε την
εγκατάλειψη του σχολείου, είτε ακόµα επιπρόσθετα οικονοµικά βάρη για τις οικογένειες που θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το τόπο τους και να µετακοµίσουν στην πόλη.
Η έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων Προσανατολισµού της Β τάξης
λυκείου δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό εφόσον από την αρχή του σχολικού έτους υπάρχει
εκπαιδευτικό προσωπικό για όλα τα µαθήµατα και τις τάξεις της σχολικής µονάδας.
Αντιλαµβανόµαστε την εκπαιδευτική διαδικασία ως αναπόσπαστο τµήµα ενός ευρύτερου
αναπτυξιακού σχεδιασµού συνολικά και τοπικά. Η λειτουργία της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας
είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των επενδυτικών σχεδιασµών για την ενίσχυση της
ορεινής Λευκάδας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάµε:
1) Την άµεση έγκριση λειτουργίας των τµηµάτων Οµάδων µαθηµάτων Προσανατολισµού
της Β τάξης Λυκείου των λυκειακών τάξεων του Γυµνασίου Καρυάς Λευκάδας.
2) Την οριστική λύση του ζητήµατος για τη συνεχή, απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία
του σχολείου, µε την κατάταξη της σχολικής µονάδας του Γυµνασίου και Λυκειακών
τάξεων Καρυάς στην Τρίτη κατηγορία µοριοδότησης σχολείων , ούτως ώστε να τύχει της
πρόνοιας του νόµου για τα αποµονωµένα λύκεια της νησιώτικης και ορεινής χώρας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 386/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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