
                                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ         10/12/2020 
                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:             12349 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η    07/12/2020 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  180 

 
Πρακτικό της με αριθμό 20ης/07.12.2020,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 7η του 
μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 07/12/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ.12104/03.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά Δέσποινα  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως ίδρυσης Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου 
Καισαριανής  

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  εισήγηση με 
αριθμ.πρωτ.: 11315/13-11-20 του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Κιτσέλλη 
Εμμανουήλ  όπου  έχει ως εξής:    
 
 
 
    Έχοντας υπόψη τον σημαίνοντα ρόλο της εκπαίδευσης για την προσωπική, 
κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προκλήσεων από την τρέχουσα κρίση, η ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού συστήματος για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση με τον θεσμό του Φροντιστηρίου είναι ουσιαστική. Σε συνδυασμό 
με την ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων ετών, η ενίσχυση της Ελληνικής 
οικογένειας με την απαλοιφή των Φροντιστηριακών εξόδων μέσω του θεσμού 
του δωρεάν Κοινωνικού Φροντιστηρίου που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε 
όλη τη χώρα κυρίως μέσω των Δήμων, είναι καθοριστική για την εξάλειψη των 
κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές. 
Στο πλαίσιο αυτό ως Δημοτική Αρχή χαρτογραφήσαμε και διακρίναμε την 
ανάγκη σύστασης μιας τέτοιας δομής και στο Δήμο Καισαριανής, η οποία θα 
εξυπηρετεί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που προέρχονται από οικογένειες με 
κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα, ελληνικής ή αλλοδαπής καταγωγής ώστε 
να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις και αυξάνοντας τις πιθανότητες 
εισόδου τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2020 – ’21. 
Η δομή θα φιλοξενείται στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής και θα δέχεται μαθητές 
από όλο το Δήμο ενώ σε περίπτωση κενών θέσεων θα μπορεί να υποδέχεται και 
μαθητές όμορων δήμων. Η διδακτική στήριξη θα προσφέρεται δωρεάν για όλους 
τους μαθητές και εξ’ ολοκλήρου από εθελοντές. 
Στόχος του προγράμματος είναι η γεφύρωση των ανισοτήτων στη διδακτική 
στήριξη όλων των μαθητών ενώ ειδικότεροι στόχοι είναι η υποστήριξη της 
εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της δικτύωσης όλων των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας μέσω της 
ενίσχυσης της ψηφιακής εκπαίδευσης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
της υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, της ευρύτερης μόρφωσης 



και καλλιέργειας των μαθητών αλλά και την ενδυνάμωση του εθελοντικού 
πνεύματος. 
 
Πιο συγκεκριμένα μέσω της πρωτοβουλίας στοχεύουμε: 

 στην ανάδειξη του εθελοντισμού ως ενεργού πυλώνα κοινωνικής 
αλλαγής στον τόπο μας,  

 στην ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της ολόπλευρης 
μόρφωσης,  

 στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών. 

 
Η πρωτοβουλία θα συνδράμει τους μαθητές μέσω μαθημάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας που θα υποστηρίζονται από εγχειρίδια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, 
αλλά και παροχή τηλεκπαίδευσης όταν απαιτείται.  
Εκτός όμως από το αμιγώς εκπαιδευτικό μέρος, το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα 
προσφέρει συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές 
Λυκείου, με σκοπό να συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση και ομαλότερη 
και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  
Επιπλέον, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
διδακτικής στήριξης. 
Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, ο Δήμος Καισαριανής θα 
ορίσει τα σχετικά κριτήρια και θα θεσμοθετήσει, μέσω Κανονισμού Λειτουργίας 
του Φροντιστηρίου σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται, Οργανωτική Επιτροπή 
στελεχωμένη  από αιρετούς αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες, που θα είναι 
υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της δομής. 
Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα είναι το οικογενειακό εισόδημα, ενώ 
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία 
γονέων, προβλήματα υγείας και αναπηρίες γονέων. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη απόφασης ίδρυσηςτου 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμο Καισαριανής και έγκρισης του κανονισμού 
λειτουργίας αυτού. 
 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 Αφού άκουσε τον  Αντιδήμαρχο παιδείας , αφού έλαβε υπόψη τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και την σχετική νομοθεσία, μετά 
από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου κ. Μιλτσακάκη Μιχάλη ο οποίος 
ψηφίζει  ΚΑΤΑ. 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1)Την έγκριση  ίδρυσης Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου  
2)Την σύσταση οργανωτικής επιτροπής για την λειτουργία του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου η οποία θα αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους όλων 
των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλους των υπηρεσιών 
του Δήμου 
 
 

 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  07/12/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


