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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  4

της 13ης Φεβρουαρίου 2017
Αριθμός Απόφασης 23

Θ Ε Μ Α 5ο:   Γνωμοδότηση επί της μετατροπής του Ειδικού
 Επαγγελματικού Γυμνασίου  Λουτρακίου - Περαχώρας -
 Αγ. Θεοδώρων σε  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
 Γυμνάσιο - Λύκειο και του καθορισμού Τομέων και
 Ειδικοτήτων του.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός 
Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' 
αριθμ. 2223/9-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, 
η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 
6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 9.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 10.Μουζάκης Αθανάσιος, 11.Πέτρου Θεόδωρος, 12.Λογοθέτης 
Κων/νος, 13.Ασημακόπουλος Χρήστος, 14.Θυμής Μιχαήλ, 15.Κορδαλή 
Σωτηρία, 16.Παντελέου Κων/νος, 17.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 18.Κοφινάς 
Ηλίας.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων & 
Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης 
και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) κ.κ. Βαρελάς 
Παναγιώτης & Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησε (κατά τη διάρκεια των προ 
ημερησίας συζητήσεων) ο δ.σ. κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος και δεν επανήλθε.

Επίσης πριν τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, κι αφού το Σώμα είχε 
αποφασίσει να συζητηθούν, προσήλθε ο δ.σ κ. Ράτης, ο οποίος παρέμεινε 
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.   

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση δύο έκτακτων), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
εξής:

1.Οι διατάξεις του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008 τ. Α’), περί 
“Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες” και ειδικότερα αυτές των άρθρων 8 και 34.

2.Η υπ’ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1489/τ.Β/26-5-2016) 
Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού 
των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) του 
Ν. 4386/2016 και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

3.Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/91 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/26-9-
1991), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 
3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α/24-5-2011) (με έναρξη ισχύος αυτών την 1/1/2011, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 61 παρ. 4 του ιδίου νόμου), αναφορικά με 
την ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για όλα τα ανωτέρω θέματα 
γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.  

4.Οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 
167/τ.Α’/30-9-1985) καθώς κι αυτές της υπ’ αριθμ. Δ4/86/11-02-87 Απόφασης 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Β/1987),  
αναφορικά με τις Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας, σύμφωνα με τις 
οποίες η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
θέματα σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων. 

5.Η υπ’ αριθμ. 131360/Δ3/9-8-2016 Κ.Υ.Α. Οικονομικών & Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την 
οποία, μεταξύ άλλων ιδρύθηκε από το σχολικό έτος 2016-2017 το Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων 
(σχετικές οι υπ’ αριθμ. 177/2013 και 144/2016 Αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου μας).  

6.Η με αριθμ. πρωτ. 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα “Μεταβολές σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό 
έτος 2017 - 2018”, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί.

7.Το υπ’ αριθμ. 15713/Δ3/31-1-2017 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα “Λειτουργία Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων για το σχολικό έτος 2017 – 2018 και 
καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων”, με το οποίο καλούνται οι 
Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως τις 
24/2/2017, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις για:

α) τη μετατροπή των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών 
Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς τους σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια – Λύκεια και 



β) τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων των ανωτέρω Σχολείων  
8.Το υπ’ αριθ. 891/6-2-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 2236/8-2-2016) 

έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων), με το οποίο αφενός μας κοινοποιείται η πρότασή 
της επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνει:

α) τη μετατροπή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο και

β) τον καθορισμό – προτεινόμενων Τομέων και Ειδικοτήτων της 
ανωτέρω Σχολικής Μονάδας ως εξής:

στη Β’ τάξη τους τομείς:
- Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
- Τομέα Πληροφορικής
- Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
στη Γ’ τάξη τις ειδικότητες:
-    Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
-    Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
-    Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
-    Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
και αφετέρου μας ζητείται άμεσα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 

20/2/2017 να αποστείλουμε τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου μας 
επί του θέματος, συνοδευόμενη από βεβαίωση ανάληψης δαπάνης 
λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσει η οικεία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η ανωτέρω πρόταση απεστάλη από την εν λόγω Δ/νση (σχετ. το 
αριθμ. 939/6-2-2017 έγγραφό της) και στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου και κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στο ΚΕΔΔΥ 
Κορινθίας.

9.Το υπ’ αριθμ. 30/6-2-2017 (ανακοινοποίηση στο ορθό) έγγραφο του 
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) του Δήμου μας, σε χώρους του οποίου στεγάζεται ήδη το  Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, με το 
οποίο η Δ/ντριά του βεβαιώνει την ύπαρξη βασικού εξοπλισμού εργαστηρίων, 
και στο οποίο επισυνάπτεται η αριθμ. 13/6-2-2017 Πράξη του Συλλόγου 
διδασκόντων του περί ίδρυσης Τομέων και Ειδικοτήτων.

Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μας με το προαναφερθέν 
έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

10. Το υπ’ αριθμ. 2275/9-2-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας, 
που εκδόθηκε κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι λειτουργικές  
δαπάνες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου θα 
καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή από 
τους ΚΑΠ, μέσω του Δήμου, και το ύψος τους ανέρχεται κατ’ ελάχιστο α) για 
τη χρονική περίοδο από 1/9/2017 έως 31/12/2017 σε 1.600,00 € και β) για 
κάθε ένα από τα επόμενα σχολικά έτη σε 3.400,00 €.

11.Η υπ’ αριθμ. 4/10-2-2017 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
με την οποία εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με το θέμα και σύμφωνα με την 
υποβληθείσα από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 
πρόταση.

Ακολούθως πήρε τον λόγο ο δ.σ. κ. Ασημακόπουλος, ο οποίος 
πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση και η λήψη Απόφασης επί του θέματος, 
προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα επί των αλλαγών που προωθεί το 
αρμόδιο Υπουργείο στα θέματα Παιδείας, ώστε το Σώμα να έχει μια πιο 



ολοκληρωμένη άποψη. Η πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφορία, ψηφίστηκε 
μόνο από τον κ. Ασημακόπουλο και συνεπώς απορρίφθηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί θετικά προς την αρμόδια Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας για: 

α) μετατροπή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο και

β) τον καθορισμό – προτεινόμενων Τομέων και Ειδικοτήτων της 
ανωτέρω Σχολικής Μονάδας ως εξής:

στη Β’ τάξη τους τομείς:
- Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
- Τομέα Πληροφορικής
- Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
στη Γ’ τάξη τις ειδικότητες:
-    Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
-    Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
-    Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
-    Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων,

για το σχολικό έτος 2017 - 2018, σύμφωνα με την υποβληθείσα από 
την προαναφερθείσα Δ/νση πρόταση και την υπ’ αριθμ. 4/2017 Απόφαση - 
εισήγηση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ακολούθως, δυνάμει της παρούσας, η Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου θα εκδώσει βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η οικεία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων του προτεινόμενου προς ίδρυση Σχολείου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  23/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                                             (΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 


