ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 450/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 28427/7-12-2017
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
Νικητάκης Μάρκος
2
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Βικέντιος Νικόλαος
4
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαµάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Γιαννιώτης Οδυσσέας
16
17
Τριλίβας Χρήστος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Καρφάκη Μαριάννα
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Κατωπόδη Ευανθία
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Παπαδόπουλος Ανδρέας
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησαν κατά την έναρξη του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 2ο Εκτός Η.∆. της αρ. 33ης/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Λευκάδα.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης του θέµατος σχετικά µε την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Λευκάδα, λόγω του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος είπε τα εξής:
Όλο το προηγούµενο διάστηµα αλλά και κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συνεδρίου υπήρξαν
αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, µε τον Υπουργό, τον
Υφυπουργό, το Γ. Γραµµατέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας (στην
τελευταία συνάντηση παρουσία και του κ. Αντιπεριφερειάρχη) σχετικά µε τις εξελίξεις, ενόψει της
ενοποίησης του Ιόνιου Πανεπιστηµίου µε το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την παρουσία σχολών στη
Λευκάδα.
Στο διάλογο που έγινε υπήρξε, εκ µέρους της ηγεσίας του Υπουργείου, αναλυτική ενηµέρωση
σχετικά µε την ενοποίηση, εκτιµήθηκε η σηµερινή κατάσταση, αναφέρθηκαν οι προοπτικές που
υπάρχουν ή διαµορφώνονται και κατατέθηκαν προτάσεις για την παρουσία αναβαθµισµένων και
βιώσιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Από την ∆ηµοτική Αρχή κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις:
α) Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι θετικός, µόνο σε προτάσεις ενίσχυσης – ενδυνάµωσης της παρουσίας και
του ρόλου των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µη αποδεχόµενος την λογική της προχειρότητας του
παρελθόντος για τόσο σοβαρά θέµατα.
β) Η αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, δεν γίνεται
δεκτή, αν εκτός των όποιων άλλων προτάσεων, δεν περιλαµβάνει και την ίδρυση σχολής του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου στη Λευκάδα, µε στόχο πάντα την ουσιαστική επιστηµονική, πολιτισµική και
οικονοµική στήριξη της τοπικής κοινωνίας.
Στα πλαίσια αυτά, προτείναµε η σχολή να είναι σχετική µε τη θαλάσσια οικονοµία, λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των τεράστιων δυνατοτήτων του ∆ήµου µας. Για τη στήριξη της
πρότασής µας, δεσµευτήκαµε να υποβάλουµε άµεσα τη µελέτη υλοποίησης της Ο.Χ.Ε. του ∆ήµου
Λευκάδας µε µελετητικό αντικείµενο τη θαλάσσια οικονοµία που συντάχθηκε από το Πανεπιστήµιο
Πειραιά και εγκρίθηκε για ένταξη στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
γ) Επιµείναµε η Λευκάδα να είναι κέντρο των ∆ιετών Προγραµµάτων Σπουδών του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου και να υπάρξει η δέσµευση εξασφάλισης πόρων για τη λειτουργία αυτών των δοµών.
δ) Είναι γνωστό ότι η Λευκάδα έχει µια µεγάλη παράδοση ιστορικών (Ν. Σβορώνος, Σπ. Ζαµπέλιος,
Κων. Μαχαιράς, Σπ. Βλαντής, Σπ. Ασδραχάς, Π. Ροντογιάννης, κ.α.). Θεωρούµε ότι είναι
επιβαλλόµενη η δηµιουργία στη Λευκάδα ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου Ιστορίας που θα µπορούσε
να γίνει σηµείο αναφοράς για τον τόπο µας.
ε) Να διασφαλισθεί η χρηµατοδότηση που υφίσταται στο Υπουργείο Παιδείας για την ανακατασκευή
του Κέντρο Νεότητας και τη χρήση του ως Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, µε δεδοµένο ότι σύντοµα θα έχουµε
τη λύση στο ιδιοκτησιακό πρόβληµα.
Ο Υπουργός Κ. Γαβρόγλου αποδέχθηκε τις προτάσεις του ∆ήµου, δεσµεύθηκε για την
υλοποίηση όλων των παραπάνω, ανακοινώνοντας την πρόταση αυτή στο Συνέδριο, καθώς
και µε δηµόσιες δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε.. Τόνισε ότι για τις ∆ιετείς ∆οµές έχουν ήδη εξασφαλισθεί
οι πόροι και ότι οι απόφοιτοι θα λαµβάνουν Επαγγελµατικά Πιστοποιητικά Τεχνικών Προσόντων.
Θεώρησε σηµαντική την πρόταση για σχολή θαλάσσιας οικονοµίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου και
ζήτησε την άµεση υποβολή της µελέτης για την Ο.Χ.Ε. (η µελέτη ήδη απεστάλη στον Υπουργό κ. Κ.
Γαβρόγλου), αναφέροντας ότι το θέµα για την ίδρυσή της στη Λευκάδα θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το
τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, σύµφωνα και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Τοποθετήθηκε θετικά για την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ιστορίας, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. Τέλος, αναφέρθηκε στη διασφάλιση της σχετικής
πίστωσης που υπάρχει στο Υπουργείο για την ανακατασκευή του Κέντρου Νεότητας.
Στο κλείσιµο του Συνεδρίου και στην οµιλία του ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας αναφερόµενος
στην ενσωµάτωση του ΤΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο :
► ∆εσµεύτηκε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, θα αγκαλιάσει µε τις δοµές του όλη την Περιφέρεια και
όχι το µεγαλύτερο νησί, λαµβάνοντας υπόψη το στοιχείο της τοπικότητας και τονίζοντας ότι αυτό θα
είναι πολύ σηµαντικό.
► Ανακοίνωσε την άµεση ενίσχυσή του µε επιπλέον 1.000.000 ευρώ.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρούµε ότι είναι θετική η εξέλιξη που προκύπτει για τη
Λευκάδα, στα πλαίσια της αναδιάταξης του ακαδηµαϊκού χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης στην
Περιφέρειά µας, εφ’ όσον υλοποιηθούν τα συµφωνηθέντα.
Εκτιµούµε ότι έχουµε τη δυνατότητα να επανακάµψουµε αλλά αυτή τη φορά µε θετικό πρόσηµο
και την ευκαιρία ώστε µέσα από τη βιωσιµότητα των νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δοµών, να
υπάρξει και η ζητούµενη επιστηµονική, πολιτισµική και οικονοµική στήριξη της τοπικής µας κοινωνίας.
Εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω απόφαση η οποία θα σταλεί στο Γραφείο
του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Παιδείας, στην Πρυτανεία του Ιόνιου Πανεπιστηµίου και στην
∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι.:
Στα πλαίσια της διαµόρφωσης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Περιφέρεια
ο
Ιονίων Νήσων και ύστερα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στο 7 Περιφερειακό Συνέδριο για την
Παραγωγική Ανασυγκρότηση των Ιονίων Νήσων και την αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Η αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά είναι
αποδεκτή µόνο, αν εκτός των όποιων άλλων προτάσεων, περιλαµβάνει και την ίδρυση
σχολής του Ιόνιου Πανεπιστηµίου στη Λευκάδα µε στόχο πάντα την ουσιαστική
επιστηµονική, πολιτισµική και οικονοµική στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το προτεινόµενο
αντικείµενο σπουδών είναι η θαλάσσια οικονοµία (π.χ. Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών), λόγω των
υπαρχόντων υποδοµών (µαρίνα, τουριστικό καταφύγιο, λιµάνια, κ.λπ.), των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών (η Λευκάδα είναι µικρό αρχιπέλαγος, βρίσκεται στο κέντρο των Ιονίων, γειτνιάζει µε
την ηπειρωτική Ελλάδα) και των τεράστιων δυνατοτήτων του ∆ήµου µας (τα τελευταία χρόνια η ετήσια
αύξηση του εισοδήµατος από τη θαλάσσια οικονοµία είναι εντυπωσιακή).
2. Η Λευκάδα να είναι το κέντρο των ∆ιετών Προγραµµάτων Σπουδών του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου, µε τουλάχιστον τέσσερα αντικείµενα και µε παράλληλη εξασφάλιση των πόρων
για τη λειτουργία αυτών των δοµών.
3. Να δηµιουργηθεί στη Λευκάδα Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιστορίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα
Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου.
4. Να διασφαλισθεί η χρηµατοδότηση που υφίσταται στο Υπουργείο Παιδείας για την
ανακατασκευή του Κέντρου Νεότητας και τη χρήση του στα πλαίσια των νέων εκπαιδευτικών –
ερευνητικών δοµών που θα δηµιουργηθούν στη Λευκάδα.
5. Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας, στην
Πρυτανεία του Ιόνιου Πανεπιστήµιου και στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι..»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Ζουριδάκης ψηφίζει την πρόταση της εισήγησης όπως διαµορφώθηκε και καταθέτει
συµπληρωµατική πρόταση µε τα ακόλουθα: Α) Η Λευκάδα να παραµείνει στον χάρτη της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Β) Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων να παραµείνει στη Λευκάδα και να
αναβαθµιστεί. Γ) Ίδρυση Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών όπως και η πρόταση του κ. ∆ηµάρχου. ∆) Οι
προτάσεις του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κ. Αθ. Καλαφάτη στην επταµελή Επιτροπή του
Υπουργείου Παιδείας.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης όπως διαµορφώθηκε από την συζήτηση και τις τροποποιήσεις του κ. Κων/νου
Γληγόρη, ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) , οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Η αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά είναι αποδεκτή
µόνο, αν εκτός των όποιων άλλων προτάσεων, περιλαµβάνει και την ίδρυση τµήµατος του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου στη Λευκάδα µε στόχο πάντα την ουσιαστική επιστηµονική, πολιτισµική και
οικονοµική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Το προτεινόµενο αντικείµενο σπουδών είναι η θαλάσσια οικονοµία (π.χ. Σχολή Ναυτιλιακών
Σπουδών), λόγω των υπαρχόντων υποδοµών (µαρίνα, τουριστικό καταφύγιο, λιµάνια, κ.λ.π.), των

3

2.

3.
4.

5.

6.

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (η Λευκάδα είναι µικρό αρχιπέλαγος, βρίσκεται στο κέντρο των
Ιονίων, γειτνιάζει µε την Ηπειρωτική Ελλάδα) και των τεράστιων δυνατοτήτων του ∆ήµου µας ( τα
τελευταία χρόνια η ετήσια αύξηση του εισοδήµατος από τη θαλάσσια οικονοµία είναι
εντυπωσιακή).
Η Λευκάδα να είναι το κέντρο των ∆ιετών Προγραµµάτων Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστηµίου µε
τουλάχιστον τέσσερα αντικείµενα, εκ των οποίων τα περισσότερα συναφή µε τη θαλάσσια
οικονοµία και µε παράλληλη εξασφάλιση των πόρων για τη λειτουργία αυτών των δοµών.
Να δηµιουργηθεί στη Λευκάδα Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιστορίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα
Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου.
Να διασφαλισθεί η χρηµατοδότηση που υφίσταται στο Υπουργείο Παιδείας για την ανακατασκευή
του Κέντρου Νεότητας και τη χρήση του στα πλαίσια των νέων εκπαιδευτικών – ερευνητικών
δοµών που θα δηµιουργηθούν στη Λευκάδα.
Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είναι η ουσιαστική
οικονοµική υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών δοµών, µε την αντίστοιχη στελέχωση και
δηµιουργία υποδοµών (κτηριακό, εστία, σίτιση, κ.λπ.).
Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, στην Πρυτανεία του Ιόνιου Πανεπιστηµίου και στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του
ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 450/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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