ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο ππακηικό ηηρ απ. 5/13 ςνεδπίαζηρ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34
ηε Λεπθάδα ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
14.30΄ ήξζε ζε ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λεπθάδαο, χζηεξα απφ
ηελ αξηζκ. 2842/1-2-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5
ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87).
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Αξαβαλήο
Πξφεδξνο

Διεπζέξηνο

Αποςζίαζαν
-

Πεηνχζε-θηαδά Εσίηζα
Αξαβαλήο Αλδξέαο
Ρφθθνο ηπιηαλφο
Βηθέληηνο Νηθφιανο
νχλδηαο Πξαμηηέιεο
Γαδήο Αλαζηάζηνο
ψινο Φψηηνο
Αξαβαλήο ππξίδσλ
άληα Μαθξή Αηθαηεξίλε
Ενπξηδάθεο Δπηχρηνο
Φίιηππαο Γεψξγηνο
Καξβνχλεο ππξίδσλ
Μαθξπγηψξγνπ Νίθε
Γεσξγάθεο Βαζίιεηνο
Βεξγίλεο Ξελνθψλ
Αξαβαλήο Γεξάζηκνο
Γξαθνληαεηδήο Κσλ/λνο
Νηθεηάθεο Μάξθνο
Πεληεζπίηεο Νηθφιανο
Μειάο Βαζίιεηνο
Βιάρνο ππξίδσλ
Μεζζήλε Κεξαζνχια
Μεζζήλεο Ησάλλεο
Καββαδάο Αζαλάζηνο
Λάδαξε Πελειφπε
Γαβξίιεο Γεκήηξηνο
ηξαγαιηλφο Βαζίιεηνο
ίδεξεο Αληψληνο
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Γηαλλνχηζνο Πέηξνο
Μπξαληδνπθάθεο Νηθφιανο
Μαξγέιεο Γεψξγηνο

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ζ πξφζθιεζε δφζεθε ζην Γήκαξρν
θ.Κψζηα Αξαβαλή, πνπ ήηαλ παξψλ.
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο βξέζεθαλ
παξφληα 29 κέιε.

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ :
Ο Βνπιεπηήο Λεπθάδαο θ.Θεφδσξνο νιδάηνο
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Θεφδσξνο Βεξχθηνο
Ο θ.Ησάλλεο Ληβηηζάλνο, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ.
Απφ ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε ν Αηδεζηκφηαηνο Δπάγγεινο Αξψλεο.
Ο θ.σηήξεο θηαδαξέζεο, Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ.
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Ο θ.Αζαλάζηνο Καθαξνχληαο, Πξντζηάκελνο ηνπ ΣΔΗ.
Ο θ.Νηθφιανο ηακαηέινο, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ.
Ο θ.Υξήζηνο Παπαδφπνπινο απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ.
Ο θ.ηέθαλνο Μαηξψδνο, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ ΣΔΗ.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, ε Πξφεδξνο άξρηζε ηελ ζπλεδξίαζε.
ΘΔΜΑ 1ο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηηρ απ. 5/13 ςνεδπίαζηρ ηος Γ..
Δλεκέξσζε θαη απφθαζε Γ.. ζρεηηθά κε ην ζρέδην “ΑΘΖΝΑ” γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ
ηνπ ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα.
Δηζεγεηήο: Κψζηαο Α.Αξαβαλήο, Γήκαξρνο

Σν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ επεηδή απαηηείηαη άκεζνο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ πξηλ ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ “ΑΘΖΝΑ”.
Οκφθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο θ.Κψζηαο Αξαβαλήο, εηζεγνχκελνο ην ζέκα, είπε ζην Γ..:
Ο Γήκνο θαηά πιεηνςεθία πήξε απφθαζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ Κέληξνπ Νεφηεηαο
θαη ηνπ παξαθείκελνπ νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ
Λεπθάδαο. Παξάιιεια, κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δεκηνπξγήζεθε ε λέα
εζηία ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εζηίαζεο ησλ ζπνπδαζηψλ.
Ζ πξφηαζή καο είλαη:
- Να παξακείλεη ην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ πξννπηηθή ηνπ ηερλνινγηθνχ βξαρίνλα
ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ.
- Να δηαηεξεζεί ην ΣΔΗ Λεπθάδαο κε ηε δεκηνπξγία κφληκεο ππνδνκήο ζην θηίξην ηνπ
Κέληξνπ Νεφηεηαο πνπ παξαρψξεζε ν Γήκνο.
- Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ “ΑΘΖΝΑ” απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο.
Μηιάκε γηα δεκφζηα δσξεάλ παηδεία κε ππνδνκέο.
ηε ζπλέρεηα πήξε ηνλ ιφγν ν θ.Μαιηζηφβαο Νηθφιανο, κέινο ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, ν νπνίνο δηαηχπσζε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο, ε νπνία είλαη λα παξακείλεη ην ΣΔΗ Λεπθάδαο, λα ζπγρσλεπζνχλ ηα δχν ηκήκαηα
θαη λα ππάξρεη κία θαηεχζπλζε γηα ην δεχηεξν ηκήκα, ην νπνίν, ιφγσ ηεο βάζεο ηνπ 10 ή
ιφγσ έιιεηςεο θνηηεηψλ, δελ πξνρψξεζε.
Ξ.ΒΔΡΓΗΝΖ: Σν ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη αθνξά νιφθιεξε
ηε Λεπθάδα θαη φιν ην Ννκφ. Γελ αθνξά κφλν ην Γήκν Λεπθάδαο, αθνξά θαη ην Γήκν
Μεγαλεζίνπ θαη ηελ Πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. Αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ.
Αθνξά ηελ ηζηνξία καο. Αθνξά ηελ παηδεία καο. Αθνξά ηελ θαηαγσγή καο. Αθνξά ηελ
παξάδνζή καο. Καη έρνπλ ππνβαζκίζεη πνιιέο θπβεξλήζεηο ησλ ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ
θαη' επαλάιεςε. Όκσο ηα Ηφληα Νεζηά ήηαλ θνηηίδα πνιηηηζκνχ θαη απφ εδψ μεθηλνχζαλ θαη
εδψ θαηέβαηλαλ φινη απηνί πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδνο.
ε φ,ηη αθνξά ηα ΣΔΗ έγηλε αγψλαο θαη έγηλε ην πξψην ηκήκα θαη έγηλε δεχηεξνο
αγψλαο θαη είλαη γλσζηφ φηη δεηήζακε θαη έγηλε θαη ην δεχηεξν ηκήκα.
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Πξνρσξήζακε ζε ελέξγεηεο πνιχ ζνβαξέο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε πιήξε ζπλεξγαζία
ηφηε κε ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, πνπ ήηαλ ν θ.Καιθάλεο Πξφεδξνο, θαηαθέξακε θαη
πξαγκαηνπνηήζακε πξνκειέηε θαη πήγαηλε γηα λα γίλεη ελ ζπλερεία δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ
γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππνδνκέο.
Έλα Παλεπηζηήκην ρξεηάδεηαη ππνδνκή πιηθνηερληθή θαη αλζξψπηλε. Αλζξψπηλε θαη
απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη δηνηθεηηθνχ. Καη είρακε πεη ηφηε φηη, γηα λα
ζηαζεί θαη λα αλαπηπρζεί αιιά θαη λα κελ ην θνπλήζεη θαλέλαο, ρξεηάδεηαη ζηέγε. Καη είρακε
ηα

10 ζηξέκκαηα απέλαληη απφ ην Νεθξνηαθείν, πεγαίλνληαο πξνο ηελ Απφιπαηλα θαη

δεκηνπξγήζακε φιε εθείλε ηελ ππνδνκή θαη κπήθε ην ζρεηηθφ πξφγξακκα απηφ ηεο
δεκηνπξγίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ΣΔΗ ζε ΓΗΣ.
Έγηλαλ νη έξεπλεο γεσηερληθέο θαη γεσηξήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν θαη
παξάιιεια είρακε ηελ έγθξηζε ηνπ ΥΟΠ θαη δηνξζψζεηο γηα ηερληθέο παξαηεξήζεηο θαη ηειηθά
ππνβιήζεθε κέζσ ΥΟΠ ζηνλ ΟΚ γηα λα πινπνηήζεη ην έξγν.
Ζ πξφηαζή κνπ είλαη:
Πξέπεη λα απαηηήζνπκε θαη κάιηζηα κε επηρεηξήκαηα:
1) Να γίλεη επηηξνπή θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
2) Σα

επηρεηξήκαηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζχκθσλα κε ην ζρέδην

“ΑΘΖΝΑ”, είλαη ε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ζχκθσλα κε
απηά πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ εδψ. Καη απηά ηη ιέλε; Όηη ην ΣΔΗ ηεο Άξηαο λα 'ξζεη εδψ, ην
ηκήκα λα 'ξζεη εδψ, θαη φρη ην δηθφ καο εθεί. Ζ αγνξά ηεο Λεπθάδαο θαη ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ
ιφγσ ηνπξηζκνχ είλαη γηα ην ζέκα ηεο πιεξνθνξηθήο.
3) Σν ζέκα ηνπ αξηζκνχ πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηψλ. Μφλν ζηε Λεπθάδα ν αξηζκφο ησλ
θνηηεηψλ πνπ δεηάεη λα θνηηήζεη εδψ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ ζέινπλ λα εγγξαθνχλ.
4) Ζ πξνηίκεζε ηεο αγνξάο ιέεη φηη ζήκεξα απφ ηα 800 εγγεγξακκέλα κέιε - θνηηεηέο
νη 700 παξαθνινπζνχλ. Καη ζην δεχηεξν ηκήκα, πνπ δπζηπρψο δελ ιεηηνχξγεζε γηα δχν
ρξφληα, απφ ηνπο 170 νη 100 είλαη εδψ θαη ιεηηνπξγνχλ.
Κ.ΓΡΑΚΟΝΣΑΔΗΓΖ: Δδψ έρνπκε ην ρξνληθφ ελφο πξναλαγγειζέληνο ζαλάηνπ. Γελ
αληηιακβάλνκαη ηελ έθπιεμε θαη ηνλ νξπκαγδφ ησλ αλαθνηλψζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη
ε έθπιεμε απηή γηα ηελ εμέιημε εηνχηε. Δίλαη κία απνιχησο “θπζηνινγηθή” εμέιημε θαη ππφ απηή
ηελ έλλνηα ηνπνζεηήζεηο ηνπ ηχπνπ “παξαπιαλεζήθακε”, “εμαπαηεζήθακε” , δελ κπνξνχκε
λα ηηο θαηαλνήζνπκε.
Δδψ έρνπκε κηα πνιηηηθή πνπ βήκα-βήκα θηίδεηαη ζηε βάζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ινγηθήο, ηε ινγηθή ηνπ κλεκνλίνπ. Γηα λα παο ζε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα δεηο ηηο
αηηίεο ηνπ θαη δπζηπρψο εζείο δελ πάηε λα δείηε ηηο αηηίεο ηνπ. Σν πξφβιεκα ησλ θπβεξλψλησλ
δελ είλαη νη άλζξσπνη (θνηηεηέο, ζπνπδέο, πξνγξάκκαηα), είλαη νη αξηζκνί. Τπάξρεη έλα πνιχ
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, αξηζκεηηθφ θαη απηφ πξέπεη λα βγάινπκε
θαη απηφ πινπνηνχκε. Ζ θαηεχζπλζε έξρεηαη απφ έμσ, ε πινπνίεζε γίλεηαη εδψ κέζα.
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Ωο Γεκνηηθή Κίλεζε δηεθδηθνχκε ην δηθαίσκα ηεο δεκφζηαο θαη δσξεάλ παηδείαο. Δίλαη
έλα δήηεκα πνπ είλαη πιήξσο ακθηζβεηήζηκν απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο. ε απηά ηα πιαίζηα
εκείο ζηεξίδνπκε ηελ χπαξμε ηνπ ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα, ην νπνίν δελ θηάλεη κφλν λα παξακείλεη
αιιά θαη λα αλαβαζκηζηεί. Γηαηί αθφκα θαη αλ πεηχρνπκε ηελ παξακνλή ηνπ ζήκεξα, ζε έμη
κήλεο ζα μαλαθάλνπκε ηελ ίδηα θνπβέληα.
Δκείο είρακε θαηεγνξεζεί θαη εγψ πξνζσπηθά, φηαλ θηηαρλφηαλ ην ΣΔΗ, γηαηί είρα πεη
δεκφζηα ζε ζπλέληεπμε ξαδηνθσληθή φηη εκείο ζέινπκε ην ΣΔΗ πξηλ θαη πέξα απ' φια γηαηί
ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα αλαβαζκίζνπκε θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη απφ θάζε άπνςε ηνλ ηφπν
καο θαη κηιήζακε γηα ζνβαξφ ΣΔΗ. αο πιεξνθνξψ ινηπφλ φηη νπδέπνηε κπήθε αίηεκα γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ησλ ππνδνκψλ. Βεβαίσο, αλ θχγεη ζήκεξα
ην ΣΔΗ, ζα δεκηνπξγεζεί πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ.
Εεηάκε ηελ παξακνλή ηνπ ΣΔΗ θαη απηή είλαη ε πξφηαζή καο, κε πξνυπνζέζεηο θαη
φξνπο επί ηεο νπζίαο ηξηηνβάζκηνπ ηδξχκαηνο πνπ ζα παξέρεη πξαγκαηηθή, αλαβαζκηζκέλε
θαη γλψζε θαη κφξθσζε θαη δηθαηψκαηα. Δπνκέλσο θαη νη πνιίηεο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη
ε κάρε γηα ελφο επί ηεο νπζίαο αλαβαζκηζκέλνπ ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο ζηε Λεπθάδα
πεξλάεη κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ. Δάλ απηφ δελ ην αληηιεθζνχλ, θηίδνπκε
πάλσ ζηελ άκκν. Ζ κάρε ζ' απηή ηε ιαίιαπα, πνπ δελ γίλεηαη κφλν ζηελ Παηδεία αιιά γίλεηαη
θαη ζηελ Τγεία θαη γίλεηαη θαη αιινχ, αλ δελ αλαθνπεί, απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ
θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα ζα ηα μαλαβξνχκε κπξνζηά καο ζε κεξηθνχο κήλεο.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΖ: Πξέπεη λα απαληήζνπκε γηαηί θιείλεη ην ΣΔΗ. Δίλαη ε θάζε πνπ
αλαδηαξζξψλεηαη ζηα κέηξα ηνπο φιε ε βάζε ηεο Παηδείαο. Θέινπλ άιιε Παηδεία, κε άιια
θξηηήξηα, άιινπο φξνπο, λα θάλεη άιιε δνπιεηά. Πνηνη θιείλνπλ ηα ΣΔΗ θαη ηα ΑΔΗ; Απηνί πνπ ηα
έζπεηξαλ. Απηνί πνπ κνίξαδαλ αθεηδψο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζε 63 πφιεηο.
Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ θάλνπλ ην ζρέδην “ΑΘΖΝΑ”; Οη επηπηψζεηο απφ ην θιείζηκν
ηνπ ΣΔΗ Λεπθάδαο είλαη πνιχ κεγάιεο. Έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ζα αλαγθαζηεί λα
δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Δίλαη ε ψξα λα βγάινπκε γχξσ απφ ην πψο δηαρεηξηδφκαζηε θάπνηα
πξάγκαηα, κηθξά ή κεγάια, νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Με ηνπο εθβηαζκνχο πνπ καο έβαιε ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ δελ γίλεηαη παηδεία.
Ζ Λεπθάδα ΣΔΗ πξέπεη λα έρεη θαη πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπκε κε φιεο καο ηηο
δπλάκεηο. Αιιά πξαγκαηηθφ ΣΔΗ. χζζσκν ην λεζί θαη φρη κφλν ε Γεκνηηθή Αξρή πξέπεη λα
δψζεη ην δπλακηθφ παξφλ κε επηρεηξήκαηα γηα ηελ παξακνλή θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΣΔΗ
Λεπθάδαο. Μαδί καο θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνχλ ζ' απηφ.
ηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνλ ιφγνλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ο θ.Θεφδσξνο νιδάηνο, Βνπιεπηήο Λεπθάδαο.
Ο Αηδεζηκφηαηνο Δπάγγεινο Αξψλεο.
Ο θ.Θεφδσξνο Βεξχθηνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο.
Ο θ.Αζαλάζηνο Καθαξνχληαο, Πξντζηάκελνο ΣΔΗ.
Ο θ.Νίθνο ηακαηέινο, εθ κέξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ.
Ο θ.Υξήζηνο Παπαδφπνπινο, εθ κέξνπο ηνπ ΤΡΗΕΑ.
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Ο θ.ηέθαλνο Μαηξψδνο, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ ΣΔΗ.
Ο θ.σηήξεο θηαδαξέζεο, εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.
Ξ.ΣΡΑΓΑΛΗΝΟ: Αληηκεησπίδνπκε έλα πξφβιεκα ζνβαξφ γηα ην ιαφ ηεο Λεπθάδαο θαη ηε
λενιαία. Γελ αθνχζακε ζήκεξα γηαηί απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα δελ δεκηνπξγήζεθαλ νη
θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΗ Λεπθάδαο.
Α.ΚΑΒΒΑΓΑ: Έρνπκε ηεξάζηηεο επζχλεο θαη νη πνιηηηθνί θαη νη ηνπηθνί παξάγνληεο. Εεηάγακε
ηκήκαηα ΣΔΗ αιιά δελ θάλακε ηίπνηα, εθηφο απφ κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο. Πξηλ ιίγεο κέξεο
παξαδφζεθε έλα θαηλνχξγην θηίξην γηα ην ΣΔΗ ζηε Εάθπλζν θαη ν Μεηξνπνιίηεο Εαθχλζνπ δίλεη
νηθφπεδν γηα ηελ αλέγεξζε θνηηεηηθήο εζηίαο. Απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ δελ θεχγεη θαλέλα
ηκήκα. Ο Γήκνο Λεπθάδαο καδί κε ηνπο Γήκνπο Κεθαιινληάο θαη Εαθχλζνπ απφ θνηλνχ λα
δηεθδηθήζνπλ ην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ.
Ε.ΚΗΑΓΑ: Γελ δηθαηνινγψ θαλέλα πνπ ζπλεηδεηά ηνξπηιίδεη ηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία. Απφ ην
2003 έρεη δνζεί νηθφπεδν γηα ην ΣΔΗ αιιά ε Απηνδηνίθεζε δελ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη
πξφηαζε γηα αλέγεξζε ΣΔΗ. Απηφ είλαη ζέκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ο Γήκνο καο, κέζα
ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, βνήζεζε ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηηεηηθήο εζηίαο.
Θα είλαη θξίκα λα ραζεί ην ΣΔΗ απφ ηε Λεπθάδα. Έλα ίδξπκα πάληα έρεη λα πξνζθέξεη
ζ' απηφλ ηνλ ηφπν. Ζ θαρππνςία δελ είλαη θαιή. Όινη καδί πξέπεη λα πάκε.
Α.ΑΝΣΑ: Σν ζρέδην “ΑΘΖΝΑ” είλαη κία απνζπαζκαηηθή θαη ζπαζκσδηθή θίλεζε θίλεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. πκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηεο εηζήγεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ΣΔΗ
Ηνλίσλ Νήζσλ.
Μ.ΝΗΚΖΣΑΚΖ: ήκεξα δνχκε έλα ζαχκα. Όζνη θπβέξλεζαλ απηφ ηνλ ηφπν ηα ηειεπηαία νθηψ
ρξφληα ηα έθαλαλ φια ηέιεηα αιιά ην ΣΔΗ έρεη πεζάλεη.
.ΦΗΛΗΠΠΑ: Υξεηάδεηαη κηα “ΑΘΖΝΑ” ζηελ Παηδεία αιιά αληάμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο. Να
θνηηάμνπκε θαη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνο ην Τπνπξγείν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπ ζεκεξηλνχ ΣΔΗ.
Α.ΓΑΕΖ: Γελ αηζζάλνκαη φηη θηαίεη ε θνηλσλία. Ζ επαξρία πνιεκηέηαη απφ πνιιέο πιεπξέο.
.ΚΑΡΒΟΤΝΖ: Ωο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΣΔΗ ηελ επζχλε ηελ έρεη ε Γηνηθνχζα. Οη
ηνπηθνί παξάγνληεο έρνπλ επζχλε αλ αγθαιηάζαλε ην ΣΔΗ. Έρνπκε επζχλε κεγάιε γηα ην
ζπγθνηλσληαθφ αζηηθφ δίθηπν. Πηζηεχσ φηη ην ΣΔΗ, φπσο ιεηηνπξγεί ηα 10 ηειεπηαία ρξφληα, δελ
πξνζθέξεη γλψζεηο θαη δελ πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηνπο θνηηεηέο. Αλ είλαη
λα γίλεη κηα αλακφξθσζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζπιινγηθά.
Ν.ΠΔΝΣΔΠΗΣΖ: Δκέλα πξνζσπηθά δελ κε ελδηαθέξεη ην πξηλ θαη ην πνηνο θηαίεη, κε
ελδηαθέξεη ην ηψξα θαη ην αχξην. Θα ήζεια λα θάλσ κηα επζέσο εξψηεζε ζηνλ θ. Γήκαξρν,
ηνλ θ. Βνπιεπηή, ζηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε θαη φινπο ηνπο θνξείο: Σελ Σεηάξηε πνπ ζα έρεηε
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα, ηη ζα θάλεηε
απφ ηελ Πέκπηε φρη κε ιφγηα, κε δξάζεηο , ψζηε λα δνχκε κέζα ζε 45 εκέξεο αλ ζα έρνπκε
απνηέιεζκα.
Ξ.ΒΔΡΓΗΝΖ: Γελ ππάξρεη ιφγνο κεηαθνξάο ηνπ ΣΔΗ Λεπθάδαο ζηελ Άξηα. Τπάξρεη παξφκνην
ζηελ Πάηξα.
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Κ.ΓΡΑΚΟΝΣΑΔΗΓΖ: Τπάξρεη ην δήηεκα ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηα άιια Ηφληα Νεζηά. Γελ
κπνξεί ην Γ.. λα κελ ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζρεδίνπ “ΑΘΖΝΑ”. Άξα, εθηφο απφ ην ζέκα ηεο
Λεπθάδαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε θαη γεληθφηεξα γηα ην πξφγξακκα “ΑΘΖΝΑ”. Δίκαζηε
ζεζκηθφ φξγαλν. Γηεθδηθνχκε ην ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαβάζκηζεο θαη
κε ην πξφγξακκα “ΑΘΖΝΑ” δελ πξνσζεί εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά άιια πξάγκαηα.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΖ: Ζ άπνςε πνπ ιέεη αγψλαο γηα ηελ παξακνλή ηνπ ΣΔΗ θαη κεηά αλαβάζκηζε
είλαη επηθίλδπλε. Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη Παηδεία, είλαη ππεχζπλν ην Κξάηνο.
Γηεθδηθνχκε απφ ην Κξάηνο λα θάλεη απηφ πνπ πξέπεη. Ο Γήκνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη
λα θάλεη δεπηεξεχνληα πξάγκαηα, φπσο ην ζπγθνηλσληαθφ, πνπ πξέπεη λα ην θάλεη.
Ζ πξφηαζή κνπ είλαη ε απφθαζή καο λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
“Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην Λεπθάδαο ζπδήηεζε ην ζρέδην Αζελά πνπ αλάκεζα ζηα άιια
θαηαξγεί ηηο ζρνιέο ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα θαη απνθάζηζε:
Σν ζρέδην Αζελά πνπ δηακφξθσζε θαη πξνσζεί ε θπβέξλεζε δελ γίλεηαη απνδεθηφ
δηφηη δελ έρεη σο θξηηήξην ηνπ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο λενιαίαο θαη
ηνπ ιανχ, αιιά ηα εθπνλεκέλα ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. θαη θπζηθά
ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο ζηε ρψξα καο.
Γηεθδηθνχκε ηελ παξακνλή ησλ ζρνιψλ ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα θαη γεληθφηεξα ζηα Ηφληα
λεζηά παξάιιεια φκσο κε ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε
πεξηερφκελν, θηίξηα, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πξνζσπηθφ, δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ”.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ππεξαζπηδφκαζηε δηαρξνληθά ηελ ίδξπζε ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα θαη
αληηζηαζήθακε ζε άιιεο θσλέο πνπ καο έιεγαλ φηη ζέιακε ΣΔΗ ζηε Λεπθάδα γηα άιινπο
ιφγνπο. Ζ Απηνδηνίθεζε έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηαρξνληθά έθαλε πνιιά
πξάγκαηα γηα ην ΣΔΗ. Κηίξην φκσο δελ κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη, νχηε λα κνηξάζεη βηβιία,
νχηε λα αλαβαζκίζεη ην ΣΔΗ. Απηφ είλαη ζέκα ηεο Πνιηηείαο. Ο ζηφρνο ηψξα είλαη έλαο θαη
πξέπεη λα πάκε φινη καδί. Πνηνο δηαθσλεί ε Παηδεία λα είλαη δεκφζηα θαη δσξεάλ; Πνηνο
δηαθσλεί κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Παηδείαο;
Ζ πξφηαζή καο είλαη:
Γηεθδηθνχκε ηελ παξακνλή ηνπ ΣΔΗ παξάιιεια κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
απαηηνχλ έλα πξαγκαηηθά αλαβαζκηζκέλν ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζε θηίξηα,
ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ, παξερφκελε δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε, ηερλνινγηθφ βξαρίνλα
ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Καηαηίζεηαη γηα ςήθηζε ε θνηλή πξφηαζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θ.Γξαθνληαεηδή
θαη θ.Γ.Αξαβαλή. Ο Γήκαξρνο απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε γηαηί βξίζθεηαη κέζα ζην πλεχκα ηεο
δηθήο ηνπ εηζήγεζεο.
Ζ πξφηαζε έρεη σο εμήο:
“Γηαηήξεζε ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ σο ηερλνινγηθφ βξαρίνλα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
κε δηαηήξεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηε Λεπθάδα, παξάιιεια κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα έλα πξαγκαηηθά αλαβαζκηζκέλν ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζε
πεξηερφκελν, θηίξηα, ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ.
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Σν ζρέδην “ΑΘΖΝΑ”, πνπ πξνσζεί ε Κπβέξλεζε γηα ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δελ γίλεηαη κε
θξηηήξηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά κε θξηηήξην πνπ επηβάιινπλ νη πνιηηηθέο επηινγέο θαη
νη ζρεδηαζκνί ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο”.

Τπέξ ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο ςήθηζαλ 24 Γεκνηηθνί χκβνπινη, νη θ.θ.Δι.
Αξαβαλήο, Ε.θηαδά, Α.Αξαβαλήο, .Ρφθθνο, Ν.Βηθέληηνο, Π.νχλδηαο, Α.Γαδήο, Φ.ψινο,
.Αξαβαλήο, Αηθ, άληα, Δ.Ενπξηδάθεο, .Καξβνχλεο, Ν.Μαθξπγηψξγνπ, Β.Γεσξγάθεο,
Ν.Πεληεζπίηεο,

Κ.Μεζζήλε,

Η.Μεζζήλεο,

Α.ίδεξεο,

Γ.Φίιηππαο,

Κ.Γξαθνληαεηδήο,

Μ.Νηθεηάθεο, Γ.Αξαβαλήο, .Βιάρνο, Γ.Γαβξίιεο.
Γελ ςήθηζαλ νη

Γεκνηηθνί χκβνπινη Α.Καββαδάο, Β.Μειάο, Β.ηξαγαιηλφο,

Π.Λάδαξε, νη νπνίνη βξίζθνληαλ εθηφο αηζνχζεο.
Ο θ.Ξ.Βεξγίλεο θαηέζεζε ηελ παξαθάησ πξφηαζε:
“Υσξίο λα δηαθσλψ κε ηα δχν ζεκεία πξνηείλσ:
Δπεηδή ην ζρέδην «ΑΘΖΝΑ» πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη σο
βαζηθέο αξρέο ρσξνηαμηθέο θαηαλνκέο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ: ηελ
δηαζθάιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, ηελ ελφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (θαη φρη ηε
δηαζπνξά) θαη ην θξηηήξην ηεο ζπλάθεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ

πξνο ηελ αγνξά

εξγαζίαο θαη
Δπεηδή ε Λεπθάδα ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία θαη κε ην πξφζζεην ζηνηρείν φηη ήηαλ ν
πξψηνο Ννκφο πνπ ιεηηνπξγεί δχν ηκήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν:
Εηηούμε, σο απηνλφεην, ην ΣΔΗ Λεπθάδνο λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ην
ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο κε ην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν σο: ρνιή
«Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ»
ΣΔΗ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ
κε έδξα ηε Λεπθάδα”.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Καηά πλειοψηθία αποθαζίζει
Γηαηήξεζε ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ σο ηερλνινγηθφ βξαρίνλα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
κε δηαηήξεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηε Λεπθάδα, παξάιιεια κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα έλα πξαγκαηηθά αλαβαζκηζκέλν ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζε
πεξηερφκελν, θηίξηα, ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ.
Σν ζρέδην “ΑΘΖΝΑ”, πνπ πξνσζεί ε Κπβέξλεζε γηα ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δελ γίλεηαη κε
θξηηήξηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά κε θξηηήξην πνπ επηβάιινπλ νη πνιηηηθέο επηινγέο θαη
νη ζρεδηαζκνί ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξ. 34/13.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Σα παπόνηα μέλη
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ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ
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