
Αριθμός 56 

6
η
 σνεδρίαζη 

Δημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων 

ηης 4
ης

 Μαρηίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίριο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 4
η
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη  θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, κε αριθμό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (11) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

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

Αλδξέαο- Γξακκαηεύσλ, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – 

Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο 

Γηνλύζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- 

Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή 

Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παηνύραο Υξήζηνο, 31) Ρώξνο Γεώξγηνο, 32) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 36) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεώξγηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύονηος 

ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Παπανικήηας.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία 

δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

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

Παηξέσλ. 

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

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

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Αίηεκα ζηήξημεο ηνπ 

15κεινύο πκβνπιίνπ ηνπ 5
νπ

 Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Πάηξαο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθόηεηαο 

βξεθνλεπηνθόκσλ ή βνεζώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ» (ην νπνίν θεξύρζεθε θαηεπείγνλ κε ηελ 

αξηζ. 55/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ). 

 

 Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, εθπξνζώπνπο ηνπ 

15κεινύο πκβνπιίνπ ηνπ 5
νπ

 Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Πάηξαο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ 

παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην από 28/2/2020 έγγξαθν ηνπ 15κεινύο πκβνπιίνπ ηνπ 5
νπ

 

Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Πάηξαο, σο θάησζη: 

 «Με ην παξόλ ππόκλεκα, δεηάκε ηε βνήζεηά ζαο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθόηεηαο βνεζώλ 

βξεθνλεπηνθόκσλ ή βνεζώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζην ζρνιείν καο. Ζ εηδηθόηεηα απηή εθ’ όζνλ 
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δεκηνπξγεζεί ζα απνηειέζεη ηε δεύηεξε εηδηθόηεηα ηνπ ηνκέα Τγείαο – Πξόλνηαο θαη επεμίαο, ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή κόλν κε ηελ εηδηθόηεηαο ηεο Κνκκσηηθήο.  

Σν αίηεκά καο απηό πξνέθπςε ύζηεξα από ηνλ νινέλα απμαλόκελν αξηζκό καζεηώλ ζηελ Α’ 

θαη Β’ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ππνζηεξίδεηαη από ηα παξαθάησ επηρεηξήκαηα. 

1. ην 2
ν
 Δξγαζηεξηαθό Κέληξν πνπ ζπζηεγάδεηαη κε ην ζρνιείν καο, ππάξρνπλ ήδε  

εμνπιηζκέλα θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά εξγαζηήξηα θαη ησλ δύν παξαπάλσ εηδηθνηήησλ, πνπ 

ιεηηνπξγνύλ πνιιά ρξόληα εμππεξεηώληαο ην 6
ν
 πξσηλό ΔΠΑ.Λ. θαη ην ΓΗΔΚ. 

2. Οη εηδηθόηεηεο  πνπ δεηάκε, δελ ππάξρνπλ νύηε θαη πνηέ ππήξραλ ζε θαλέλα εζπεξηλό  

ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ννκνύ Αραΐαο. 

3. ε όια ηα ΔΠΑ.Λ. ηεο Πάηξαο όινη νη ηνκείο Τγείαο-Πξόλνηαο θαη Δπεμίαο ιεηηνπξγνύλ κε  

ηνπιάρηζηνλ δύν εηδηθόηεηεο ελώ ζην δηθό καο κόλν κε κία, απηήλ ηεο Κνκκσηηθήο. 

4. Δίλαη εηδηθόηεηεο δεκνθηιείο θαη ππάξρεη δήηεζε γηα απηέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη θάζε ρξόλν ζην λνκό Αραΐαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

όζσλ είλαη ζηε δηάζεζε ΠΤΓΔ ή απνζπαζκέλνη, επαξθνύλ γηα ηε ζηήξημή ηνπο. 

6. Ζ δεκηνπξγία ηνπο δελ ζα πξνθαιέζεη επηπιένλ έμνδα ή πηζηώζεηο γηα ηελ ζηήξημε θαη ηε  

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ζ αίηεζή καο έρεη ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ν 

νπνίνο έρεη ζεηηθά θαη νκόθσλα εηζεγεζεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κέζσ ηεο Γηεύζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηε δεκηνπξγία λέαο εηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα Τγείαο-Πξόλνηαο θαη 

Δπεμίαο κε ηελ κε αξηζκό 50/27-2
νπ

-2020 πξάμε ηνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ θαη εηδηθόηεξα απηή ησλ βξεθνλεπηνθόκσλ ήηαλ 

ζηαζεξό αίηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θαη αλάινγν έγγξαθν έρεη ζηαιεί γηα ηελ πεξπζηλή ρξνληά 

ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Αραΐαο. 

Σέινο, ε δεκηνπξγία ηνπο ζπλάδεη πιήξσο κε ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ Δζπεξηλώλ 

ΔΠΑ.Λ., πνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ καζεηώλ θαη ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηώλ γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνσζήζεηε ην αίηεκά καο ζηνπο 

θαηάιιεινπο θνξείο ώζηε λα πινπνηεζεί. 

πλεκκέλα ζαο ππνβάιινπκε ηα πελήληα επηά (57) νλνκαηεπώλπκα ησλ ζπκκαζεηώλ πνπ 

έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία λέαο εηδηθόηεηαο ζηνλ Σνκέα – Πξόλνηαο θαη 

Δπεμίαο πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα εγγξαθνύλ ζε απηήλ εθόζνλ δεκηνπξγεζεί».  

 

Σο Δημοηικό σμβούλιο ζηηρίζει ην αίηεκα ηνπ 15κεινύο πκβνπιίνπ ηνπ 5
νπ

 

Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Πάηξαο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθόηεηαο βνεζώλ βξεθνλεπηνθόκσλ ή 

βνεζώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζην ρνιείν, σο 2
ε
 εηδηθόηεηα ηνπ Σνκέα Τγείαο – Πξόλνηαο 

θαη Δπεμίαο.  

 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμμαηεύων 

 

 

          ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ     ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ  
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