ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 412
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5 Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Μαργέλης Γεώργιος
17.Γαβρίλης ∆ηµήτριο
18. Φίλιππας Γεώργιος
19 Βλάχος Σπυρίδων
20
21.
22.
23
24
25
26.
27.
28.
29
30.
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.∆ρακονταειδής Κων/νος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13.Νικητάκης Μάρκος
14.Μπραντζουκάκης Νίκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύµφωνης γνώµης επί των προτάσεων-εισηγήσεων των
∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λευκάδας για
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µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2014-2015.
Εισηγητής: Γεωργάκης Βασ., Πρόεδρος ∆.Ε.Π..
Ο εισηγητής κος Γεωργάκης διαβάζει την εισήγηση:
Το Υπουργείου Παιδείας µε το έγγραφό του αριθ. 169106/∆4/7.11.2013 εζήτησε από τις
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τις προτάσεις-εισηγήσεις τους
για τις µεταβολές ( ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασµούς ) των
σχολικών Μονάδων της αρµοδιότητάς του για το επόµενο σχολικό έτος 2014-2015.
Σύµφωνα µε της παραγρ. 5 του άρθρ. 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ Α΄147/91) όπως
αντικαταστάθηκε ( παρ. 15 του άρθ. 59 του Ν. 3966/2011 – ΦΕΚ Α΄118 - ) ορίζεται « για τα
θέµατα των προηγουµένων παραγράφων γνωµοδοτεί το ∆ηµ. Συµβούλιο. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/1985» [ ∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Η ∆/νση Πθµιας Εκπαίδευσης προτείνει την προαγωγή του 6ου Νηπιαγωγείου σε
2θέσιο, καθόσον την τρέχουσα. σχολική περίοδο λειτουργούν 2 τµήµατα και εκτιµάται ότι ο
αριθµός των µαθητών θα παραµείνει και κατά το επόµενο σχολ. έτος στο ίδιο επίπεδο.
Η ∆/νση ∆θµιας Εκπαίδευσης προτείνει :
ο

Α) την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ µε έδρα τον ίδιο δηµόσιο χώρο που στεγάζεται το 1
ΕΠΑ.Λ στην πόλη της Λευκάδας.

Β) την προσθήκη ειδικότητας Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών
στον τοµέα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας στο 1ου ΕΠΑ.Λ Λευκάδας.
Ειδικότερα η ∆.νση προτείνει :
1. Το υπό ίδρυση Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο να έχει τους παρακάτω τοµείς :
Α. Μηχανολογικός Τοµέας µε ειδικότητες : 1) Τεχνικός Μηχανικός

Θερµικών

Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 2) Τεχνικός
Οχηµάτων
Β

Τοµέας ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε ειδικότητες :1) Υπάλληλος Αποθήκης

και

Συστηµάτων Εφοδιασµού 2) Υπάλληλος Εµπορίας και ∆ιαφήµισης.
Γ

Τοµέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής µε Ειδικότητα :1)

Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
∆ Τοµέας Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων µε ειδικότητα:1) Μηχανικός Εµπορικού Ναυτικού
Η ειδικότητα Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών προτείνεται γιατί στον νοµό
µας λειτουργούν δηµοτικά ιχθυοτροφεία (διβάρια) και επίσης η ειδικότητα

Μηχανικός

Εµπορικού Ναυτικού προτείνεται γιατί είµαστε τουριστικό νησί λειτουργεί η µαρίνα, έρχονται
πολλά τουριστικά σκάφη και δραστηριοποιούνται

αρκετά συνεργεία επισκευών µηχανών

θαλάσσης.
2. Την προσθήκη της ειδικότητας Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών στον
Τοµέα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας.
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Η ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ κρίνεται αναγκαία καθόσον στην ευρύτερη περιοχή µας
(νησί της Λευκάδας- ∆ήµος Ακτίου Βόνιτσας) δεν υπάρχει άλλο επαγγελµατικό ή Γενικό
Σχολείο µε ωράριο απογευµατινό ή εσπερινό.
Σε σχέση µε το προσωπικό: δεν υπάρχει ζήτηµα, αφού σχεδόν υπάρχει, πλην των
ειδικοτήτων του Γεωπονικού Τοµέα

και των Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων που θα

χρειαστούν εκπαιδευτικού για κάποια µαθήµατα.
Ως προς τα εργαστήρια : υπάρχει ήδη εξοπλισµός στον Μηχανολογικό Τοµέα και τον
ου

Τοµέα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του 1

ΕΠΑ.Λ που αν και κόστισε στο ∆ηµόσιο αρκετά θα

µείνει ανενεργός αφού από την επόµενη σχολική χρονιά η ΕΠΑ.Σ δεν θα λειτουργεί.
Το Εσπερινό ή απογευµατινό Σχολείο δίνει την δυνατότητα και στους ήδη υπάρχοντες
επαγγελµατίες να αναβαθµιστούν, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να µετεξελιχθούν.
Το Εσπερινό ή απογευµατινό Σχολείο δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους που κάποια
στιγµή εγκατέλειψαν το σχολείο για την εργασία να το ολοκληρώσουν χωρίς να αφήσουν τις
εργασιακές τους δραστηριότητες.
Ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία της κρίσης όπου όλο και περισσότερα παιδιά
εγκαταλείπουν το σχολείο για να µπουν στην αγορά εργασίας, το Εσπερινό ή Απογευµατινό
Σχολείο είναι καταφύγιο για τους µαθητές που θέλουν να είναι και εργαζόµενοι. Ιδιαίτερα
κυρίως για παιδιά φτωχών οικογενειών
Το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας µε την αριθ. 9/2013 οµόφωνη
απόφασή της προτείνει στο ∆ηµ. Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει θετικά επί των προτάσεων και
να δώσει τη Σύµφωνη Γνώµη του στις µεταβολές που προτείνουν οι ∆ιευθυντές της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Παρακαλώ για την έγκριση της πρότασης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
γνωµοδοτεί θετικά επί των προτάσεων και παρέχει σύµφωνη γνώµη στις µεταβολές
σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2014-2015, όπως αυτές προτάθηκαν από τους ∆/ντές των
∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λευκάδας και
συγκεκριµένα:
1. την προαγωγή του 6ου Νηπιαγωγείου σε 2θέσιο,
2. την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ µε έδρα τον ίδιο δηµόσιο χώρο που στεγάζεται το 1ο ΕΠΑ.Λ
στην πόλη της Λευκάδας µε τους κάτωθι τοµείς και ειδικότητες:
Α.

Μηχανολογικός

Τοµέας

µε

ειδικότητες

:

1)

Τεχνικός

Μηχανικός

Θερµικών

Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 2) Τεχνικός
Οχηµάτων
Β

Τοµέας ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε ειδικότητες :1) Υπάλληλος Αποθήκης

Συστηµάτων Εφοδιασµού 2) Υπάλληλος Εµπορίας και ∆ιαφήµισης.
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και

Γ Τοµέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής µε Ειδικότητα :1) Τεχνικός
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
∆ Τοµέας Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων µε ειδικότητα:1) Μηχανικός Εµπορικού Ναυτικού
3. Την προσθήκη της ειδικότητας Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών στον
Τοµέα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας.

−

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 412/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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