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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  160  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/28.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 28/7/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:30 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.8443 /22.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δεκαεννέα (19) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  3. Καραβασίλης Εµµανουήλ 3. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  4. Χριστοφής Μιχαήλ 4. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Κολοβού Κων/να 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  6. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 6. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  7. Παπαγιάννης Ιωάννης 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Αξιώτης Χρήστος 8. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  9. Βεχλίδη Μαρία  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
13. Καµπάκας Αντώνης  
14. Λυκούδης Αλεβίζος  
15. Βοσκόπουλος Χρήστος  
16. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
17. Μαζαράκη Έλλη  
18. Αλεξοπούλου Μαρία  
19  
20.   
21.   



22  
23.   
24.   
25.   
26.   
  
    Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Αίτηµα για την ίδρυση και λειτουργία δηµόσιου Ι.Ε.Κ. στο ∆ήµο 
Καισαριανής και στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής ( 
αρ.πρωτ.7252/28.06.2016). 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
Αντιδηµάρχου Παιδείας- Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. 
Γεωργοπούλου Κανέλλας   η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/7/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:8489   
 
        Προς 
        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ & ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (αρ.πρωτ. 
7252/28.06.2016) 

Η ανάγκη για Τεχνική Εκπαίδευση ως συγκροτηµένη εκπαιδευτική διαδικασία, και όχι 
ως τυχαία ή εµπειρική διαδικασία, γεννήθηκε τον 18ο αιώνα και γενικεύτηκε στα µέσα 
του 19ου αιώνα, βάση και της τεχνολογικής ανάπτυξης της κάθε χώρας. Έτσι στην 
χώρα µας εµφανίστηκε µόλις το 1964 όταν προωθήθηκε ένα πρώτο σύστηµα 
κρατικής τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αποτελούσε διέξοδο 
για παιδιά προερχόµενα από την εργατική τάξη, που µέχρι τότε στρέφονταν στις 
ιδιωτικές τεχνικές σχολές, στις σχολές µαθητείας ή εξωεργοστασιακές καταρτίσεις µε 
προοπτική τη γρήγορη ένταξη στην παραγωγή µε µεροκάµατο ανώτερο του µέσου 
εκείνης της περιόδου. Βέβαια τα πολλά και ισχυρά ταξικά εµπόδια και φίλτρα 
(προαγωγικές εξετάσεις σε ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο), το µικρό δίκτυο σχολικών 
µονάδων δεν επέτρεπαν ούτε την στοιχειώδη φοίτηση όχι την επαγγελµατική 
κατάρτιση.  
Στα τέλη του 1970 γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για να ενταχθεί η τεχνική 
εκπαίδευση στις επίσηµες δοµές της εκπαίδευσης, στους τοµείς ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσονται ήδη από τη δεκαετία του 1960 ή σε βασικούς 
κλάδους όπως η ναυτιλία, ο τουρισµός, η υγεία, οι κατασκευές. Ιδρύονται η ΣΕΛΕΤΕ, 
η Σιβιτανίδειος, η Παπαστράτειος, ο Ηράκλειτος, οι τουριστικές σχολές κ.ά. µετά τα 
ΚΑΤΕΕ κ.ο.κ. 
Και βέβαια το 1980 προκύπτει η ανάγκη από τον χαρακτήρα της ανάπτυξης για την 
ίδρυση νέων γνωστικών αντικειµένων και τα ΚΑΤΕΕ έγιναν Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 



Ιδρύµατα (ΤΕΙ). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδρύθηκαν και τα Ινστιτούτα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δηµόσια και ιδιωτικά, τα οποία σηµατοδοτούν την 
αµεσότερη πια διασύνδεση της µεταλυκειακής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τους 
καπιταλιστές που συχνά είναι και εργοδότες και ιδιοκτήτες τέτοιων σχολών.  
Τόσο ο σκοπός ίδρυσης των ΙΕΚ (ταχεία και µονοµερής εξειδίκευση για γρήγορη 
είσοδο στην παραγωγή µε εισαγωγή και νέων ειδικοτήτων για να ακουµπήσουν και 
τις επαγγελµατικές προσδοκίες των γυναικών) όσο και το βάθεµα της 
εµπορευµατοποίησης της µεταλυκειακής εκπαίδευσης µε τα λεγόµενα «κολέγια της 
Κάνιγγος» οδήγησε την ΤΕΕ σε φτηνή ψευτοκατάρτιση, µε υποβαθµισµένους όρους 
σπουδών, χωρίς εργαστήρια, υποδοµές, κατάλληλα βιβλία, ειδικευµένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Ένα κοµµάτι τους απαξιώθηκε και οδηγήθηκε σε κλείσιµο π.χ. ΕΠΑΣ και 
βεβαίως µια σειρά ειδικότητες µε ζήτηση στα Ι. ΙΕΚ χαρίστηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης γενικά της 
ΤΕΕ αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της σύνδεσης του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (άναρχο και µε κέντρο το κέρδος) µε την 
εκπαίδευση. Αφορά τα παιδιά των πιο λαϊκών οικογενειών εργατών ή 
ελευθεροεπαγγελµατιών. 

 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, όλες οι κυβερνήσεις έδωσαν ώθηση στους 
κοινοτικά επεξεργασµένους σχεδιασµούς για προσέλκυση στην ΤΕΕ της µαθητικής 
νεολαίας από τις λαϊκές-εργατικές οικογένειες (ακόµα και ως στοιχείο απορρόφησης 
της σχολικής διαρροής και µέιωσή της από 15% σε 10%). Πλήθος ΕυρωΕνωσιακών 
προγραµµάτων φτιάχτηκαν για την προώθηση αυτού του σκοπού: 
 «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ) 2008» τονίζεται: «Πρέπει η ΕΕΚ να αντιδρά στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας: αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν τα εργαλεία που θα προβλέπουν 
τις ανάγκες σε νέες δεξιότητες. Να προλαβαίνουµε τον ταχύ ρυθµό των προσόντων 
που γίνονται απαρχαιωµένα. Πρέπει να αναπτυχθούν γέφυρες ανάµεσα στη γενική 
εκπαίδευση, την ΕΕΚ και την ανώτατη εκπαίδευση, να αναπτυχθούν ατοµικά 
µονοπάτια εκπαίδευσης». 

Άπειρα φυλλάδια και ιντερνετικές διαβουλεύσεις (βλέπε τις πιο πρόσφατη 2013, 
2016) δεν µπόρεσαν να κρύψουν καταρχήν τους σκοπούς της κατάρτισης στο αστικό 
σύστηµα -που είναι αποκλειστικά και µόνο η γρήγορη εργασιακή εναλλαγή 
(ευασφάλεια) µε το λιγότερο κόστος για τον εργοδότη και η εµπορευµατοποίηση της 
κατάρτισης- και κατά δεύτερον µια σειρά σοβαρά προβλήµατα που µαστίζουν την 
ΤΕΕ και τα ∆.ΙΕΚ για τα οποία το σπουδαστικό κίνηµα έχει αναδείξει αλλά και το ΚΚΕ 
έχει καταθέσει ως ερωτήµατα στη Βουλή, ζητώντας: 

• Την άµεση εξασφάλιση πλήρους χρηµατοδότησης των δηµόσιων ΙΕΚ από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

• ∆ιανοµή δωρεάν, από το υπουργείο Παιδείας, όλων των αναλώσιµων (σηµειώσεις 
κ.ά.) καθώς και δηµιουργία υποδοµών µε σύγχρονα εργαστήρια, βιβλία κ.λπ. 

• Μαζικούς ∆ιορισµούς Κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για την 
επόµενη χρονιά. Έως και τον 11/2015 δεν είχε προσληφθεί κανείς από τους 
περίπου 8.000 εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για την έναρξη των 
µαθηµάτων. Αιτία η µη έγκαιρη εξασφάλιση περίπου 30 εκατ. ευρώ που 
απαιτούνται για τα λειτουργικά έξοδα των ΙΕΚ, ενώ δεν έχουν πληρωθεί και 
τα δεδουλευµένα του προηγούµενου εξαµήνου. 



• Αµοιβή όλων των σπουδαστών των ΙΕΚ για την άσκηση εργασίας τους µε το βασικό 
µισθό, καθώς και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιµος χρόνος, πλήρης 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη). Και όχι κόψιµο και της ανεργίας τους ή επιστροφή 
των επιδοµάτων ανεργίας του ΟΑΕ∆, όπως ζητήθηκε φέτος. 

• ∆ωρεάν στέγαση µετακίνηση µε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.ο.κ. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Στον 21ο αιώνα υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής κατάρτισης µε βάση την ολόπλευρη διαµόρφωση 
του νέου ανθρώπου µέσα από ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο που δε θα αναπτύσσει µόνο µια 
ικανότητα των νέων για απασχόληση, αλλά όλες τις ικανότητές τους. Θα µορφώνει 
πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και θα διαπλάθει ανθρώπους ικανούς ν' αντιµετωπίσουν 
δηµιουργικά την εργασία τους και τη ζωή τους, σε όποιο ή όποια επαγγέλµατα µελλοντικά θα 
υπηρετήσουν. 
Αυτό το σχολείο δε διώχνει από το πρόγραµµά του την τεχνική, σαν «κατώτερη» ενασχόληση 
των φτωχότερων κοινωνικών στρωµάτων, ούτε θεωρεί την τεχνολογία, την επιστήµη των 
µέσων παραγωγής, προνόµιο κάποιων υψηλά καταρτισµένων ειδικών, που οι πολλοί δεν 
µπορούν να κατανοήσουν. 

Η επαγγελµατική εκπαίδευση θα ξεκινά µετά το ενιαίο δωδεκάχρονο είτε ως 
ανώτατη είτε µέσα από επαγγελµατικές σχολές, θα δίνει πτυχίο µε επαγγελµατική 
επάρκεια. Η συµµετοχή σε αυτές τις σχολές θα είναι ελεύθερη και στο πλαίσιό τους θα 
ολοκληρώνεται η επαγγελµατική ειδίκευση για εκείνες τις δραστηριότητες που δεν απαιτούν 
επιστηµονική ειδίκευση και πανεπιστηµιακού επιπέδου σπουδές και πτυχίο. Η απόκτηση του 
πτυχίου εξασφαλίζει το δικαίωµα στο επάγγελµα και την ένταξη του αποφοίτου στην 
παραγωγική διαδικασία µέσω ενός κεντρικού σχεδιασµού που αντικειµενικά δεν επιθυµεί ούτε 
µπορεί να εφαρµόσει το παρόν παραγωγικό µοντέλο. 

ΣΗΜΕΡΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑΣ 

Σήµερα στα ∆. ΙΕΚ βρίσκουν καταφύγιο ή εναποθέτουν τις τελευταίες τους 
ελπίδες τα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα (νεολαία και γονείς) σε ένα εχθρικό -
γι’ αυτά- βαθιά ταξικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Απ την άλλη το δίκτυο των ∆. 
ΙΕΚ είναι φτωχό και σε πλήθος, πέραν των υπολοίπων θεµάτων που 
άπτονται της λειτουργίας τους. Η ίδρυση ενός ακόµα ∆. ΙΕΚ µπορεί να 
δώσει µια πρόσκαιρη αίσθηση διεξόδου στον σπουδαστή (που πιθανόν να 
πήγαινε σε ιδιωτικά ΙΕΚ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και την 
οικογένειά του) και το σεβόµαστε, γνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν απαντά 
στο βασικό αίτηµα που είναι η εργασιακή και κοινωνική αποκατάσταση των 
νέων ανθρώπων. 
Παράλληλα µε την ίδρυση ενός δηµόσιου ΙΕΚ, η µάχη για άµεση 
ικανοποίηση διαφόρων θεµάτων που αφορούν την καθηµερινότητα των 
σπουδών πρέπει να είναι και στην πολιτική αντζέντα των δηµοτικών αρχών 
που αφουγκράζονται τα προβλήµατα των δηµοτών τους. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

 
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ Γ.Γ. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: «Αντικείµενο δραστηριότητας των 
Ι.Ε.Κ., αρµοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και 
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 
του ν.3879/2010, όπως ισχύει, διάρκειας έως τεσσάρων (4) εξαµήνων, σε 
αποφοίτους Λυκείου (µεταλυκειακές ειδικότητες) ή / και Γυµνασίου (µεταγυµνασιακές 
ειδικότητες), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ισχύον 



κάθε φορά θεσµικό πλαίσιο. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, µε κύρια αρµοδιότητα τη 
διαµόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου  
Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδοµής των Ι.Ε.Κ. 
και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρτιζόµενων (πάσο), έχει 
ανατεθεί στο Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), από τη 
Γ.Γ.∆.Β.Μ., µε εθνική χρηµατοδότηση. Η επιδότηση της επιταγής αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης (voucher) και της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, 
συγχρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο. 
Παράλληλα, το σύστηµα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των 
Ι.Ε.Κ. εφαρµόζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρµοδιότητα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 
Από τις 30.6.2013, τα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. µεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες. Η αρµοδιότητα 
της οργάνωσης και λειτουργίας τους θα ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ η αρµοδιότητα 
διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού τους πλαισίου παραµένει στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. 
Η κατάρτιση στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. πραγµατοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά 
στεγάζονται (σχολικές µονάδες ή ενοικιαζόµενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκοµεία, παιδικούς σταθµούς, τράπεζες, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και αλλού. .» 

Προτείνεται σύνταξη επιστολής προς 
 
Τµήµα ∆ηµοσίων ΙΕΚ της Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης, Την 
Περιφέρεια Αττικής 
Με κοινοποίηση προς  
τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων & Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Με Θέµα: Τρόπος και βήµατα για την ίδρυση και λειτουργία δηµοσίου ΙΕΚ 
στο ΕΠΑΛ Καισαριανής – εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων, εκπαιδευτικού 
προσωπικού. 

Που θα συνοδεύει το κατατεθειµένο κείµενο και στην οποία θα µεταφέρεται η 
απόφαση του ∆.Σ. να κάνει δεχτό το αίτηµα του κειµένου υπογραφών και 
στην οποία παράλληλα θα ζητούνται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τον 
τρόπο λειτουργίας και τη δυνατότητα άρτιας λειτουργίας του. 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

    
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
 
 
 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την σύνταξη επιστολής προς το Τµήµα ∆ηµοσίων ΙΕΚ της Γενική Γραµµατεία 
∆ιά Βίου Μάθησης, Την Περιφέρεια Αττικής, µε κοινοποίηση προς  
τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων & Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Με Θέµα:  Ίδρυση και λειτουργία δηµοσίου ΙΕΚ στο ∆ήµο Καισαριανής και 
στο χώρο του  1ου  ΕΠΑΛ Καισαριανής – εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων, 
εκπαιδευτικού προσωπικού -  αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τον τρόπο 
λειτουργίας και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν. 
 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 5) Χριστοφής Μιχαήλ   6)  Κολοβού Κων/να 7) 
Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   8) Παπαγιάννης Ιωσήφ 9) Αξιώτης Χρήστος 10) Βεχλίδη 
Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)  
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 14)Καµπάκας Αντώνιος  15) Λυκούδης Αλεβίζος 
16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 18) Μαζαράκη 
Έλλη 19) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    29/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


