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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  261 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης/15.12.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 15ης του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 15/12/2016, ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 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.13301 /09.12.2016, 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 είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Μαζαράκη Έλλη  
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: Έγκριση απόφασης σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο αρ.πρωτ.: 
184954/Γ∆4 στις 2/11 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς τους ∆ιευθυντές Π/θµιας και 
∆/θµιας  Εκπαίδευσης  
 

 
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 Κανέλλα  η   οποία έχει ως εξής:    
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 
Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. 184954/Γ∆4 στις 2/11 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς 
τους ∆ιευθυντές Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης :  
«σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), µε τις 
οποίες πρέπει εγγράφως οι διευθύνσεις να αποστείλουν προς τους ∆ήµους τις 
προτάσεις που καταχώρισαν στο Πληροφοριακό Σύστηµα Myschool για κάθε 
είδους σχολική µεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασµό, κατάργηση, 
µετατροπή, προσθήκες/ καταργήσεις τοµέων στα ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2017-
2018 και να ζητήσουν τη γνωµοδότηση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων επί αυτών. 
Επισηµαίνεται ότι οι ∆ιευθυντές Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης πρέπει να 
αποστείλουν προς τους ∆ήµους έγγραφο µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας, ακόµα και 
στην περίπτωση που δεν προτείνουν καµία σχολική µεταβολή». Η έγγραφη 
διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 25/11/2016 και κατόπιν οι 
∆ιευθυντές Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης, «αφού συγκεντρώσουν τις 
γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων θα τις διαβιβάσουν µέχρι 09-12-2016 στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις.» 

Ως εκ τούτου και καθώς -µέχρι τώρα- δεν έχουµε λάβει σχετικό έγγραφο από τη 
∆ιεύθυνση Α’ Αθήνας όπου ανήκουν τα σχολεία µας προτείνουµε να αποφασίσουµε 
τη µη µεταβολή του υφιστάµενου σχολικού δικτύου.  
Με αφορµή την εν λόγω εγκύκλιο πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η απόφασή µας έχει 
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και επί της ουσίας η όποια αρνητική µεταβολή 
αποφασιστεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., θα γνωστοποιηθεί στην πόλη µας ώστε µαζί µε τους 
φορείς και το κίνηµα να δώσουµε τη µάχη που τυχόν χρειαστεί. 



Επίσης συζητώντας µε αφορµή την εγκύκλιο αυτή πρέπει να σηµειώσουµε και 
να αποφασίσουµε ότι: 
1ον Η πόλη µας επιµένει στο πάγιο αίτηµα για την ίδρυση ενός ακόµα Γυµνασίου 
έτσι όπως είχε σχεδιαστεί να φτιαχτεί στο τρίγωνο (παλιά ιδιοκτησία της ∆ΕΠΟΣ) 
που µε τις οργανωτικές αλλαγές και την πολιτική µη οικοδόµησης νέων σχολείων από 
το κράτος και τον ΟΣΚ Α.Ε., σηµερινή ΚΤΥΠ Α.Ε. έµεινε στα χαρτιά. 
Επισηµαίνουµε ότι θα προταθεί ξανά παρόλο που δεν µπορούµε τυπικά να το 
καταθέσουµε στη συγκεκριµένη διαδικασία καθώς απαιτείται για τα προτεινόµενα 
προς ίδρυση σχολεία µαζί µε τις γνωµοδοτήσεις και βεβαιώσεις για την δέσµευση 
οικονοµικών πιστώσεων που θα εξασφαλίζουν το χτίσιµο του νέου σχολείου. 
2ον Η έλλειψη επαρκούς και σύγχρονου σχολικού δικτύου για ΑµεΑ πρέπει να 
ενισχυθεί -όσο αφορά στη γειτονιά µας- µε την επανίδρυση του ειδικού σχολείου 
στο Βύρωνα όπως ήταν πάγιο αίτηµα του κινήµατος και το οποίο έχει ιδρυθεί και 
παραµένει - αν δεν καταργήθηκε - στα χαρτιά επί χρόνια. Ήδη το ειδικό σχολείο 
«Ροζα Ιµβριώτη» είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες στην ειδική αγωγή µιας 
τόσο µεγάλης περιφέρειας, ευρύτερης ακόµα και από όλες τις ανατολικές συνοικίες 
και απαιτούνται παρεµβάσεις όχι µόνο κτηριακής αποκατάστασής του αλλά και 
ανακούφισής του από τα υπεράριθµα τµήµατα που σταθερά παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια καθώς µέσα στην κρίση οι οικογένειες στρέφονται στις δηµόσιες 
δοµές. 
 
 
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 
 

Τη µη µεταβολή του υφιστάµενου σχολικού δικτύου καθώς -µέχρι τώρα- δεν 
έχουµε λάβει σχετικό έγγραφο από τη ∆ιεύθυνση Α’ Αθήνας όπου ανήκουν τα 
σχολεία µας. 

Με αφορµή την εν λόγω εγκύκλιο πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η απόφασή 
µας έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και επί της ουσίας η όποια αρνητική 
µεταβολή αποφασιστεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., πρέπει να  γνωστοποιηθεί στην 
πόλη µας ώστε µαζί µε τους φορείς και το κίνηµα να δώσουµε τη µάχη 
που τυχόν χρειαστεί. 

Αποφασίζουµε ακόµη : 
 

1ον Η πόλη µας επιµένει στο πάγιο αίτηµα για την ίδρυση ενός ακόµα 
Γυµνασίου έτσι όπως είχε σχεδιαστεί να φτιαχτεί στο τρίγωνο (παλιά 
ιδιοκτησία της ∆ΕΠΟΣ) που µε τις οργανωτικές αλλαγές και την πολιτική µη 
οικοδόµησης νέων σχολείων από το κράτος και τον ΟΣΚ Α.Ε., σηµερινή 
ΚΤΥΠ Α.Ε. έµεινε στα χαρτιά. Επισηµαίνουµε ότι θα προταθεί ξανά παρόλο 
που δεν µπορούµε τυπικά να το καταθέσουµε στη συγκεκριµένη διαδικασία 



καθώς απαιτείται για τα προτεινόµενα προς ίδρυση σχολεία µαζί µε τις 
γνωµοδοτήσεις και βεβαιώσεις για την δέσµευση οικονοµικών πιστώσεων 
που θα εξασφαλίζουν το χτίσιµο του νέου σχολείου. 
 
2ον Η έλλειψη επαρκούς και σύγχρονου σχολικού δικτύου για ΑµεΑ πρέπει να 
ενισχυθεί -όσο αφορά στη γειτονιά µας- µε την επανίδρυση του ειδικού 
σχολείου στο Βύρωνα όπως ήταν πάγιο αίτηµα του κινήµατος και το οποίο 
έχει ιδρυθεί και παραµένει - αν δεν καταργήθηκε - στα χαρτιά επί χρόνια. Ήδη 
το ειδικό σχολείο «Ροζα Ιµβριώτη» είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες 
στην ειδική αγωγή µιας τόσο µεγάλης περιφέρειας, ευρύτερης ακόµα και από 
όλες τις ανατολικές συνοικίες και απαιτούνται παρεµβάσεις όχι µόνο 
κτηριακής αποκατάστασής του αλλά και ανακούφισής του από τα υπεράριθµα 
τµήµατα που σταθερά παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια καθώς µέσα στην 
κρίση οι οικογένειες στρέφονται στις δηµόσιες δοµές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιο 18) Γαβρίλης Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) 
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος  22) Μαζαράκη Έλλη  .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  16 /12/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 


