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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  23 
της  23ης Οκτωβρίου 2017 
Αριθμός Απόφασης 234 

 

Θ Ε Μ Α  8ο: Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών 
  μονάδων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 
21874/19-10-2017 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  
δεκαπέντε (15), 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.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 
6.Παντελέου Κων/νος, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Θυμής Φίλιππος, 
9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Βλάσσης Ευάγγελος, 11.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 12.Κορδαλή Σωτηρία, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου 
Θεόδωρος, 15.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 
& κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 
 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Σπύρου Κων/νος, 
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Λογοθέτης Κων/νος, 
10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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 Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος 
αποχώρησε πριν τη λήψη Απόφασης επί του 7ου θέματος, και ο κ. Θυμής 
Μιχαήλ ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
 Επίσης πριν τη λήψη Απόφασης επί του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. 
Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος δεν επανήλθε μέχρι την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης. 
 
 Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
εξής: 

1.Οι διατάξεις του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α/30-9-1985), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2.Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α’/30-1-
2013) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των τριών πρώτων 
εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985. 

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). 

5.Η με αριθμ. πρωτ. 154110/Δ1/18-9-2017 (με ΑΔΑ 6ΩΩΒ4653ΠΣ-
ΒΞΣ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα “Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019”, σύμφωνα με την οποία οι 
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει 
μεταξύ άλλων, μέχρι 6/11/2017, να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Myschool  τις οριστικές προτάσεις τους  για τις μεταβολές των 
σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους και να ζητήσουν εγγράφως τη 
γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων αυτών, για 
κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, 
υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και 
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια) 
και εν συνεχεία να τις διαβιβάσουν μέχρι τις 20/11/2017  στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 
στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.  

Στην ίδια εγκύκλιο, εκτός από τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί, αναφέρονται και τα κριτήρια για τις τυχόν μεταβολές. 

6.Το υπ’ αριθ. Φ.2/5025/09-10-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
21112/10-10-2017) έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας, το οποίο ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 19/10/2017 (με αριθμ. 
πρωτ. Δήμου 22003/19-10-2017), από το οποίο προκύπτει ότι από την εν 
λόγω Διεύθυνση δεν προτάθηκε καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2018 - 2019.  

7.Το υπ’ αριθ. 8225/9-10-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 21141/10-10-
2017) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, από το 
οποίο προκύπτει ότι από την εν λόγω Διεύθυνση δεν προτάθηκε καμία 

ΑΔΑ: 61ΩΑΩΛ3-Ν7Δ



μεταβολή στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
μας για το σχολικό έτος 2018 - 2019.  

8.Το υπ' αριθμ. 9091/17-10-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 21830/18-
10-2017) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το 
οποίο, κατόπιν του υπ' αριθμ. 834/10-10-2017 (ανακοινοποίηση στο ορθό) 
εγγράφου του 2ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου και της υπ' αριθμ. 7/10-10-2017 
Πράξης του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων του, μας  κοινοποιείται η πρόταση 
της Δ/νσης για προσθήκη στην Γ' Τάξη του εν λόγω Σχολείου των εξής 
ειδικοτήτων: α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και β) Τεχνικός Θερμικών και 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου, για το σχολικό έτος 2018-2019, καθότι: 
α) ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος διαθέτει δύο 
εργαστήρια. ήτοι φυτικής παραγωγής και τεχνολογίας τροφίμων, προαύλιο 
χώρο με θερμοκήπιο έκτασης περίπου 1,5 στρεμ., αμπελώνα με δεκαπέντε 
διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού, δενδρώνα με δέκα διαφορετικά είδη 
καρποφόρων δέντρων καθώς και υποδομή για άσκηση των μαθητών στην 
αρχιτεκτονική τοπίου και 
β) στην Γ' Τάξη λειτουργεί ο Τομέας Μηχανολογίας με τρεις ειδικότητες: 1) 
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, 2) Τεχνικός 
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, 3) Τεχνικός Οχημάτων και 
στην Β' Τάξη τη σχολική χρονιά 2017-2018 λειτουργούν τρία τμήματα με 
σύνολο μαθητών πενήντα πέντε.  

Με το ίδιο έγγραφο μάς ζητείται να αποστείλουμε άμεσα τη 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου μας επί του θέματος. 

9.Το υπ' αριθμ. 9193/20-10-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 22128/23-
10-2017) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το 
οποίο, κατόπιν του υπ' αριθμ. 166/13-10-2017 εγγράφου του Εργαστηρίου 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ν. Κορινθίας 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και της υπ' αριθμ. 4/20-10-2017 Πράξης του οικείου Συλλόγου 
Διδασκόντων του, μας  κοινοποιείται η πρόταση της Δ/νσης για α) τη 
μετατροπή λειτουργίας της εξειδίκευσης "Προεπαγγελματικών Εργαστηρίων" 
σε "Εργαστήριο Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής", καθότι υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας του σχετικά με την κτιριακή και υλικοτεχνική 
υποδομή της ανωτέρω Σχολικής Μονάδας, και β) την ίδρυση της εξειδίκευσης 
"Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης", καθώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας του σχετικά με την εξασφάλιση της στέγασης, του προβλεπόμενου 
μαθητικού δυναμικού και της μετακίνησης των μαθητών, για το σχολικό έτος 
2018-2019. 

Με το ίδιο έγγραφο μάς ζητείται να αποστείλουμε άμεσα τη 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου μας επί του θέματος, 
συνοδευόμενη, όσον αφορά την ανωτέρω προτεινόμενη ίδρυση, 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. 

10.Το με αριθμ. πρωτ. Δήμου 22198/23-10-2017 έγγραφο του 
Αντιδημάρχου Παιδείας, που εκδόθηκε κατόπιν συνεννόησης με την οικεία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι 
λειτουργικές  δαπάνες (ήτοι τα έξοδα καθαριστικών) που θα προκύψουν από 
την προτεινόμενη ίδρυση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας της εξειδίκευσης 
"Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης" θα καλύπτονται από την επιχορήγηση 
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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 1/9/2018 
έως 31/12/2018 σε 70,00 € και β) για κάθε ένα από τα επόμενα σχολικά έτη 
σε 100,00 €. 

11.Το γεγονός ότι, λόγω του προγραμματισμού της παρούσας 
συνεδρίασης και δεδομένου ότι το Σώμα ενδέχεται να μην συνεδριάσει ξανά 
εντός του Οκτωβρίου, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δεν έκανε σχετική 
εισήγηση. 

Ακολούθως ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, ως 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος, εισηγήθηκε στο Σώμα να γνωμοδοτήσει θετικά επί 
των προαναφερομένων προτάσεων. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 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 
  

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

 
α) την προσθήκη στην Γ' Τάξη του 2ου ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου των εξής 

ειδικοτήτων:  
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και  
- Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 
 
β) τη μετατροπή λειτουργίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας της 

εξειδίκευσης "Προεπαγγελματικών Εργαστηρίων" σε "Εργαστήριο Μαγειρικής 
Ζαχαροπλαστικής" και  

γ) την ίδρυση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας της εξειδίκευσης 
"Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης",  

 
για το σχολικό έτος 2018 - 2019, σύμφωνα με τις υποβληθείσες από 

την προαναφερθείσα Δ/νση προτάσεις.. 
 
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 της προτεινόμενης προς ίδρυση Εξειδίκευσης. 

 
2.Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου μας, το Σώμα απέχει της γνωμοδότησης, καθότι από την αρμόδια 
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας δεν έχει προταθεί καμία 
μεταβολή αυτών για το σχολικό έτος 2018 - 2019.   
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  234/2017. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
                                             (΄Επονται υπογραφές ) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 25 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
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