ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 367/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαζής Πάνος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο
θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του
18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας για την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Δρακονταειδής Κων/νος, Δήμαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, Κων/νου Δρακονταειδή, το Δημοτικό Συμβούλιο
κατά πλειοψηφία, με είκοσι οκτώ (28) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκά των κ.κ. Καββαδά Θωμά
και Φρεμεντίτη Χριστόφορου, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος: Απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας για την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, είπε τα εξής:
«Στα πλαίσια της ανακοίνωσης, από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, της
ενοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και της επικείμενης συνάντησης των
Δημάρχων των Ιονίων Νήσων με τον Υπουργό
προτείνεται
η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να επισημαίνονται τα εξής:
1. Οι όποιες αλλαγές για το μέλλον των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται
και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση και διάλογο (και) με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
2. Ο Δήμος Λευκάδας είναι θετικός σε προτάσεις και προσπάθειες στην κατεύθυνση ενίσχυσης ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου με στόχο πάντα την επιστημονική, πολιτισμική και
οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας.
3. Για το Δήμο μας είναι σαφές ότι τα Τμήματα που λειτουργούν στη Λευκάδα παραμένουν,
ενισχύονται και αναβαθμίζονται.
4. Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του νέου
φορέα με νέο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση και δέσμευση του
Υπουργού για ωφέλεια όλων των νησιών.
5. Είμαστε ανοικτοί, σε αλλαγές που ενισχύουν και αναβαθμίζουν την παρουσία των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Δήμο μας.
6. Τέλος θεωρούμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, είναι η ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού φορέα.
Μόνο έτσι θα προκύψουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που προήλθαν από την προχειρότητα με την
οποία δημιουργήθηκαν τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα και από την μετέπειτα ανεπαρκή
υποστήριξή τους (στελέχωση, κτιριακό, σίτιση, Εστία, κ.λπ.).»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση η παρακάτω πρόταση:
1. Οι όποιες αλλαγές για το μέλλον των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται
και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση και διάλογο (και) με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και όχι μονομερώς.
2. Ο Δήμος Λευκάδας είναι θετικός μόνο σε προτάσεις και προσπάθειες στην κατεύθυνση
ενίσχυσης - ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου με στόχο πάντα την επιστημονική,
πολιτισμική και οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας.
3. Για το Δήμο μας είναι σαφές: Απαιτούμε τα Τμήματα που λειτουργούν στη Λευκάδα να
παραμείνουν- να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν.
4. Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του νέου
φορέα με νέο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση και δέσμευση του
Υπουργού για ωφέλεια όλων των νησιών.
5. Είμαστε ανοικτοί, σε αλλαγές που ενισχύουν και αναβαθμίζουν την παρουσία των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Δήμο μας.
6. Ζητάμε άμεσα την επίλυση των κτιριακών προβλημάτων του ΤΕΙ στο Δήμο μας.
7. Ζητάμε την ισότιμη μεταχείριση, συμμετοχή και αντιμετώπιση όλων των νησιών του Ιονίου
στην κατανομή των Σχολών.
8. Τέλος θεωρούμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, είναι η ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού φορέα.
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Μόνο έτσι θα προκύψουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που προήλθαν από την προχειρότητα με την
οποία δημιουργήθηκαν τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και από την μετέπειτα ανεπαρκή
υποστήριξή τους (στελέχωση, κτιριακό, σίτιση, Εστία, κ.λπ.).
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της ανωτέρω διαμορφωμένης πρότασης, ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς και Φρεμεντίτης Χριστόφορος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Φίλιππας Γεώργιος και Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Οι όποιες αλλαγές για το μέλλον των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται
και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση και διάλογο (και) με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και όχι μονομερώς.
2. Ο Δήμος Λευκάδας είναι θετικός μόνο σε προτάσεις και προσπάθειες στην κατεύθυνση
ενίσχυσης - ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου με στόχο πάντα την επιστημονική,
πολιτισμική και οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας.
3. Για το Δήμο μας είναι σαφές: Απαιτούμε τα Τμήματα που λειτουργούν στη Λευκάδα να
παραμείνουν- να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν.
4. Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του νέου
φορέα με νέο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση και δέσμευση του
Υπουργού για ωφέλεια όλων των νησιών.
5. Είμαστε ανοικτοί, σε αλλαγές που ενισχύουν και αναβαθμίζουν την παρουσία των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Δήμο μας.
6. Ζητάμε άμεσα την επίλυση των κτιριακών προβλημάτων του ΤΕΙ στο Δήμο μας.
7. Ζητάμε την ισότιμη μεταχείριση, συμμετοχή και αντιμετώπιση όλων των νησιών του Ιονίου
στην κατανομή των Σχολών.
8. Τέλος θεωρούμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, είναι η ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού φορέα.
Μόνο έτσι θα προκύψουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που προήλθαν από την προχειρότητα με την
οποία δημιουργήθηκαν τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και από την μετέπειτα ανεπαρκή
υποστήριξή τους (στελέχωση, κτιριακό, σίτιση, Εστία, κ.λπ.).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 367/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

