
Αρηζκός 130 

11
ε
 σλεδρίαζε 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέωλ 

ηες 1
ες

 Θοσλίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 1
ε
 Θοσλίοσ  2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώρα 17:30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 11/28-5-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω 

ηειεδηάζθεψες ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 

55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα 

μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο 

Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 

11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα 

νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 28) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 30) Καπθάο Γεώξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληώληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 33) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 34) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 35) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 36) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 37) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 38) Παηνύραο Υξήζηνο, 39) Ρώξνο 

Γεώξγηνο, 40) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 41) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 42) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 43) 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, 44) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 45) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 46) 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  47) Φσκάο Πέηξνο.  

 Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε  αλ θαη θιήζεθαλ. 

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, απνρώξεζε ν θ. ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο.  

 

ηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Έθδνζε 

ςεθίζκαηνο  ζηήξημεο ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αγώλσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο»  

 

Σο ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε ν θ. 

Κνπλάβεο Αληώλεο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, εθπξνζώπνπο ηεο ΔΛΜΔ Αραΐαο, ηνπ πιιόγνπ Γαζθάισλ θαη 

Νεπηαγσγώλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη είδε ην ζρέδην 

ςεθίζκαηνο.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηεο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηά ηελ 

νπνία θαηαγξάθεθαλ όιεο νη απόςεηο θαη νη παξαηεξήζεηο, κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ 

ςεθνθνξία νη θ.θ. Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο δήισζαλ 
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«απνρή», ν θ. βόιεο Κσλ/λνο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 

3852/2010, «αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή ψήθο, ιογίδεηαη ως 

παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, 

όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ 

ςήθσλ» ηο ώκα: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Εθδίδεη ψήθηζκα σο θαησηέξσ: 

  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηεξίδεη θαη ζπκπαξαηάζζεηαη κε ην 

δίθαην αγώλα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ, καζεηώλ θαη θνηηεηώλ. 

 

Να απνζύξεη ε θπβέξλεζε ην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ Παηδεία ην νπνίν 

δεκνζηνπνίεζε  ελ κέζσ θαξαληίλαο κε ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα θιεηζηά.  

 

Γειώλνπκε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη κε ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ καζεηώλ αλά ηάμε, 

κε ηελ επαλαθνξά ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ, κε ηηο παλειιαδηθνύ ηύπνπ εμεηάζεηο ζε όιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, κε ηελ απαγόξεπζε ζε καζεηέο άλσ ησλ 17 εηώλ λα εγγξαθνύλ ζηα 

ΔΠΑΛ θαη κε άιιεο αληηεθπαηδεπηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πνιπλνκνζρέδην θαη 

ππνβαζκίδνπλ εξγαζηαθά θαη κνξθσηηθά δηθαηώκαηα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 

 

Ζ θπβέξλεζε λα απνζύξεη ηε ξύζκηζε πνπ επηηξέπεη ηε δσληαλή αλακεηάδνζε 

καζεκάησλ από ηηο ηάμεηο θαη κεηαηξέπεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ξηάιηηη ζόνπ. 

 

Αύμεζε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

 

Κάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηα ζρνιεία κε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Πξνζιήςεηο θαη κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζρνιηθή 

θαζαξηόηεηα. 

 

ηεξίδνπκε ηνλ αγώλα θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο γηα:  

- Αλαβαζκηζκέλεο ζπνπδέο πςεινύ επηπέδνπ, ρσξίο δίδαθηξα 

- ύγρξνλεο θξαηηθέο ππνδνκέο ζηέγαζεο, ζίηηζεο γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο, ζε ΑΔΗ κε 

εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

- Πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό κε ηελ άκεζε πξνθήξπμε όισλ 

ησλ απαηηνύκελσλ ζέζεσλ ΓΔΠ, εξγαζηεξηαθνύ, ηερληθνύ θαη δηνηθεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 

 

 
                    Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γρακκαηέας 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ                             ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
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