
 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

28/3-1/4/2018  

 

 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

2ο Συνέδριο 

Προσομοίωσης 

Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Γιαννιτσά | Δήμος Πέλλας 

29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018  



 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

28/3-1/4/2018  

 

 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ειρϊ : Εν Έργω | Πρϊξη Δημοκρατύασ – Προςομούωςη Δημοτικού υμβουλύου  
Σύτλοσ Εγγρϊφου : ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
υγγραφϋασ : Ελευθερύα Παπαπροδρόμου   
Επιμϋλεια : Αςημύνα Λαζαρύδου, Ελευθερύα Παπαπροδρόμου, Ελϋνη ατραζϊνη, Θωμϊσ 
εβαςτιϊδησ  
 
Coryright © 2018 
 
Aπαγορεύεται η αναδημοςύευςη, η αναπαραγωγό ολικό, μερικό ό περιληπτικό ό η 
απόδοςη κατϊ παρϊφραςη ό η διαςκευό του περιεχομϋνου με οποιοδόποτε τρόπο, 
μηχανικό ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρϊφηςησ ό ϊλλο, για εμπορικούσ ςκοπούσ. Ο 
εκδότησ επιτρϋπει τα ανωτϋρω μόνο για εκπαιδευτικούσ και μη εμπορικούσ ςκοπούσ.  
Νόμοσ 2121/1993  και κανόνεσ Διεθνούσ Δικαύου που ιςχύουν ςτην Ελλϊδα.  

 



 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

28/3-1/4/2018  

 

 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ  
 

Α΄ ΜΕΡΟ  

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Θϋμα 1ο : υγχώνευςη χολικών Μονϊδων του 11ου Δημοτικού χολεύου Γιαννι-

τςών με το 6ο Δημοτικό χολεύο Γιαννιτςών  

Β΄ ΜΕΡΟ 

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Θϋμα 2ο : Δημιουργύα και εγκατϊςταςη αερογϋφυρασ ςτο 2ο Γενικό Λύκειο Γιαν-

νιτςών. 

KOINO ΘΕΜΑ  

Θϋμα : Μεύωςη των λειτουργικών δαπανών των ςχολικών μονϊδων κατϊ το επό-

μενο ςχολικό ϋτοσ 2018-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

28/3-1/4/2018  

 

 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ  
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Θϋμα 1ο : υγχώνευςη των ςχολικών μονϊδων του 6 ου Δημοτικού χολεύου και 

του 11ου Δημοτικού χολεύου Γιαννιτςών. 

Σο Τπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων, ςτο πλαύςιο ςχε-

διαςμού λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, από 

το ςχολικό ϋτοσ 2018- 2019 δρομολογεύ μεταβολϋσ με ςτόχο την ποιοτικό ανα-

βϊθμιςη τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ, την αξιοπούηςη των υποδομών για την 

εφαρμογό των καινοτόμων μεθόδων διδαςκαλύασ για όλουσ τουσ μαθητϋσ τησ 

επικρϊτειασ και τη διευκόλυνςη των εκπαιδευτικών για την παροχό ποιοτικών 

εκπαιδευτικών υπηρεςιών. 

το παραπϊνω ςχϋδιο, εντϊςςεται και η πρόταςη για τη ςυγχώνευςη των ςχο-

λικών μονϊδων του 6ου Δημοτικού χολεύου και του 11ου Δημοτικού χολεύου 

που εδρεύουν ςτη πόλη των Γιαννιτςών. Σην πρωτοβουλύα αυτό ειςόγαγε η 

Δημοτικό Αρχό " Πρώτα η Πϋλλα" , η οπούα επιθυμώντασ να εξαςφαλύςει χώρο 

για την επικεύμενη δημιουργύα του παραρτόματοσ του Σμόματοσ Γεωπονύασ του 

Σ.Ε.Ι ύνδου, προτεύνει τη ςυςτϋγαςη - ςυγχώνευςη των δύο αυτών ςχολικών 

μονϊδων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η πρόταςη περιλαμβϊνει τη μεταφορϊ των μαθη-

τών του 11ου Δημοτικού χολεύου ςτο 6ο Δημοτικό χολεύο, με ό,τι αυτό ςυνε-

πϊγεται.  

Αναφορικϊ με το 11ο Δημοτικό χολεύο, αυτό απαρτύζεται από 90 μαθητϋσ και 

ςυνεπώσ χαρακτηρύζεται, από ϊποψη οργανικότητασ, τριθϋςιο. Από την ϊλλη 

πλευρϊ, το 11ο Δημοτικό φιλοξενεύ 163 μαθητϋσ, εύναι δηλαδό εξαθϋςιο. ύμφω-

να με το ϊρθρο 13 του Ν. 1566/1985, ςυγχωνεύονται μονοθϋςια, διθϋςια και 

τριθϋςια δημοτικϊ ςχολεύα ςε τετραθϋςια και πϊνω. Ωσ αποτϋλεςμα, δεν γύνεται 

να προωθηθεύ μια αντύςτροφη ςυγχώνευςη.  

Αναλυτικότερα, οι Δημοτικού ύμβουλοι τησ πλειοψηφύασ που εκπονούν το ςχϋ-

διο θϋτουν ωσ προτεραιότητα την αναβϊθμιςη που παρϋχεται από τον Δόμο 

Πϋλλασ καθώσ μϋςω του Παραρτόματοσ του Σ.Ε.Ι αφενόσ θα δοθεύ το κύνητρο 

ςτουσ νϋουσ τησ εποχόσ να φοιτόςουν ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, χωρύσ να 

μετακινηθούν ςε κϊποιο μεγϊλο αςτικό κϋντρο, αφετϋρου θα ευνοηθεύ η αγορϊ 

και, γενικότερα, η οικονομύα τησ πόλησ μϋςω τησ ϋλευςησ φοιτητών. 

Όπωσ όταν φυςικό και αναμενόμενο, μετϊ τη παρουςύαςη των ςχεδύων αυτών 

οι αντιδρϊςεισ εύναι ϋντονεσ και προϋρχονται από ποικύλεσ πλευρϋσ. Καταρχϊσ, η 

μεύζων αντιπολύτευςη "Αυτοδιοικητικό Κύνηςη"  εξϋφραςε παρϊπονα υπογραμ-

μύζοντασ ότι αναμφύβολα τϊςςονται υπϋρ τησ εγκατϊςταςησ του Παραρτόματοσ 
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του Σ.Ε.Ι ύνδου, ςε καμύα όμωσ περύπτωςη όχι ςτον ςχολικό αυτό χώρο. Αναφϋ-

ρουν ότι οι εγκαταςτϊςεισ του 6ου Δημοτικού χολεύου εύναι περιοριςμϋνεσ και 

ο χώροσ, επομϋνωσ, κρύνεται ακατϊλληλοσ. Κϊτω από αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, αντι-

προτεύνουν το 1ο ΓΕ.Λ Γιαννιτςών καθώσ εύναι μεγαλύτερο και πιο ςύγχρονο 

καταςκευαςτικϊ και εγκαινιϊςτηκε από τον τ. Δόμαρχο Πϋλλασ – νυν Επικεφα-

λόσ τησ Αντιπολύτευςησ.  

Μομφϋσ υπόρξαν, επιπλϋον, από Δημοτικό ύμβουλο τησ παρϊταξησ "Ενωτικό 

Δημοτικό χόμα" για ύπαρξη πολιτικών και οικονομικών ςυμφερόντων, τα ο-

πούα ωθούν την Δημοτικό Αρχό να προωθεύ με "μανύα" το ςχϋδιο αυτό. Με δό-

λωςη του ςε τοπικό εφημερύδα, ο Επικεφαλόσ ςε τοπικό εφημερύδα ανϋφερε ότι 

"Δεν θα επιτρϋψουμε τον Δόμαρχο, να αςκεύ προςωπικό πολιτικό και να θυ-

ςιϊζει το δικαύωμα των παιδιών για ακώλυτη εκπαύδευςη ςτο βωμό των ςυμφε-

ρόντων τησ παρϊταξησ του".  

τα παραπϊνω μπορεύ να προςτεθεύ η ςυζότηςη που διεξόχθη από τον ύλλογο 

Γονϋων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού, ςτη διϊρκεια τησ οπούασ τονύςτηκε 

η ϋντονη ϊρνηςη των γονϋων να αποδεχτούν την αλλαγό αυτό. Πολλού γονεύσ, 

μϊλιςτα, εκφρϊζουν την απορύα τουσ ςχετικϊ  με την μετακύνηςη των παιδιών 

τουσ ςτη νϋα ςχολικό μονϊδα, καθώσ και για το αν διατηρηθεύ το ύδιο εκ-

παιδευτικό προςωπικό ό όχι. Επιπλϋον, οι Διευθυντϋσ και τον δύο ςχολεύων εμ-

φανύζονται αρκετϊ ανόςυχοι λόγω τησ επικεύμενησ μεταβολόσ.  

Ολοκληρώνοντασ, η Δημοτικό Αρχό φαύνεται ανοιχτό ςε αντιπροτϊςεισ τησ 

αντιπολύτευςησ ςχετικϊ με τον χώρο που θα αποφαςιςτεύ και ϊλλα διαδι-

καςτικϊ θϋματα. ε κϊθε περύπτωςη, όμωσ, προβϊλλει το οικονομικό όφελοσ 

που θα προκύψει μϋςω τησ ςυγχώνευςησ αλλϊ και την αναβϊθμιςη τησ παρε-

χόμενησ εκπαύδευςησ από τον Δόμο Πϋλλασ ςε τριτοβϊθμια. Η τοπικό κοινωνύα 

εύναι διχαςμϋνη και καλεύται να αποφαςύςει για ϋνα μεύζον θϋμα.  

Προβληματιςμόσ:  

 Ποιοσ θα παραμεύνει διευθυντόσ ςτην περύπτωςη τησ ςυγχώνευςησ των 

δύο ςχολικών μονϊδων; Οι δϊςκαλοι, που περιςςεύουν, που θα κατϊλη-

ξουν; 

 Κατϊφορη αδικύα των μαθητών του 11ου Δημοτικού χολεύου, που θα 

αποχωριςτούν το ςχολεύο τουσ ό επϋνδυςη ςτη παροχό Σριτοβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ; 
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ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Θϋμα 1ο :  Δημιουργύα και εγκατϊςταςη αερογϋφυρασ ςτο 2ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτςών. 

       Σο 2ο ΓΕ.Λ Γιαννιτςών  βρύςκεται ανϊμεςα ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ των Γιαννιτςών 

που βρύςκονται ςχεδόν εκτόσ πόλεωσ. Ωσ εκ τούτου, από την αρχό όδη τησ λειτουργύασ 

του ανακύπτουν πολλϊ ζητόματα, διαφόρων φύςεων, ςχετικϊ με την λειτουργικότητα 

τησ τοποθεςύασ του. Αυτϊ αφορούν ωσ επύ το πλεύςτον προβλόματα ςχετικϊ με την με-

τακύνηςη των μαθητών και την επικινδυνότητα που αντιμετωπύζουν, καθώσ από την 

μπροςτινό πλευρϊ του κτηρύου διϋρχεται η Εγνατύα οδόσ των Γιαννιτςών, ϋνασ δρόμοσ  

που αποτελεύ  τμόμα τησ Εθνικόσ Οδού Θεςςαλονύκησ -Έδεςςασ.  

      Ειδικότερα, η μεύζων αντιπολύτευςη "Αυτοδιοικητικό Κύνηςη" κατϊ τη διϊρκεια τησ 

θητεύασ τησ(1998-2014), αγωνύςτηκε πολλϋσ φορϋσ για την προϊςπιςη τησ αςφϊλειασ 

των μαθητών του 2ου Λυκεύου. Μϊλιςτα, ςε ςυνεδριϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου 

Γιαννιτςών και μετϋπειτα Πϋλλασ προώθηςε τη καταςκευό αερογϋφυρασ, η οπούα θα 

ςυνϋδεε τη ςχολικό μονϊδα με την απϋναντι μεριϊ του δρόμου. Όμωσ, ςε κϊθε πε-

ρύπτωςη η πρόταςη απορρύφθηκε από τισ εναντιώςεισ τησ τότε αντιπολύτευςησ. Οι 

πιϋςεισ ςταμϊτηςαν και το θϋμα "θϊφτηκε" και εξαφανύςτηκε από το προςκόνιο. 

   Σο υπό ςυζότηςη θϋμα επανόλθε με αφορμό ϋνα τραγικό ςυμβϊν, το οπούο κλόνιςε 

την τοπικό κοινωνύα των Γιαννιτςών. τισ 15 Ιανουαρύου 2018 μια μαθότρια του 2ου 

ΓΕ.Λ, καθώσ κατευθυνόταν προσ το ςχολεύο τησ, παραςύρθηκε από Ι.Χ που ακολου-

θούςε τον δρόμο προσ την Έδεςςα. Ο οδηγόσ του αυτοκινότου εύχε ξεπερϊςει κατϊ 

πολύ το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητασ, αφού κινούταν με ταχύτητα 150 km/h. Σα 

αποτελϋςματα του τραγικού αυτού ςυμβϊντοσ όταν ο ακαριαύοσ θϊνατοσ του οδηγού 

και ο βαρύσ τραυματιςμόσ τησ δεκαεπτϊχρονησ κοπϋλασ, που μϋχρι και ςόμερα νοςη-

λεύεται ςε μονϊδα εντατικόσ θεραπεύασ, ςε κωματώδη κατϊςταςη.  

   Οι αντιδρϊςεισ που ακολούθηςαν όταν ποικύλεσ. Αρχικϊ, εξϋφραςε επανειλημμϋνα 

παρϊπονα ο Διευθυντόσ του 2ου ΓΕ.Λ, καθώσ ςτο παρελθόν εύχε αιτηθεύ πολλϋσ φορϋσ 

την δημιουργύα και εγκατϊςταςη μιασ αερογϋφυρασ ςτο ςχολεύο, η οπούα θα βελτύωνε 

τουσ όρουσ μετακύνηςησ των μαθητών. Ωςτόςο, τα αιτόματα του αυτϊ δεν ειςακού-

ςτηκαν ποτϋ. 

   Ο Δόμαρχοσ του Δόμου Πϋλλασ και επικεφαλόσ του ςυνδυαςμού "Πρώτα η Πϋλλα" 

απϋφευγε κατϊ καιρούσ την ςυζότηςη για την καταςκευό αυτού του ϋργου τονύζοντασ 

ότι "Οι κρατικϋσ επιχορηγόςεισ για ϋργα υποδομϋσ εύναι ελϊχιςτεσ, ϋωσ και ανύπαρκτεσ. 

Από την ϊλλη, οι οικονομικϋσ δυνατότητεσ του Δόμου δεν μασ επιτρϋπουν τϋτοιου 

εύδουσ πρωτοβουλύεσ." Ωςτόςο, παρϊ τη τόρηςη αυτόσ τησ ςτϊςησ για μεγϊλο διϊςτη-

μα, μετϊ τη γνωςτοπούηςη του ατυχόματοσ ςυνειδητοπούηςε την αναγκαιότητα τησ 

καταςκευόσ. Μϋςα ςε αυτό το πλαύςιο, προτεύνει την επϋνδυςη κϊποιου χρηματικού 

ποςού ςτο ϋργο αυτό. Σο ποςό αυτό ανϋρχεται ςτα 75.000 €.   



 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

28/3-1/4/2018  

 

 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ  
 

Προβληματιςμόσ: 

 Αναγκαιότητα ό ςπατϊλη; Να αποτελϋςει προτεραιότητα ςτα ϋργα 

υποδομόσ ό να δοθεύ βαρύτητα ςε ϊλλα; (επύ παραδεύγματι, ανϊπλαςη 

του χώρου ςτον ποταμό Λουδύα) 

 

ΚΟΙΝΟ ΘΕΜΑ  

Θϋμα : Μεύωςη των λειτουργικών δαπανών των ςχολικών μονϊδων κατϊ το επό-

μενο ςχολικό ϋτοσ 2018-2019. 

Εύναι ευρϋωσ γνωςτό και μη αμφιςβητόςιμο ότι ο Δόμοσ Πϋλλασ ανόκει ςτουσ 

πιο αγροτικούσ δόμουσ τησ επικρϊτειασ. Σο γεγονόσ αυτό οφεύλεται ςτη ςτρατη-

γικό του θϋςη, ανϊμεςα ςε πολλϋσ χιλιϊδεσ εύφορεσ εκτϊςεισ γησ. Σο παραπϊνω 

,εξϊλλου, επιβεβαιώνεται και από το τερϊςτιο αριθμό πολιτών που αςχολούνται 

με την γεωργύα.  Σα δεδομϋνα αυτϊ, ςε ςυνδυαςμό με την απουςύα Σριτοβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ ςτ Νομό μασ, οδηγούν ςτο φλϋγον ζότημα τησ δημιουργύασ του 

τμόματοσ Γεωπονύασ που θα αποτελϋςει παρϊρτημα του Αλεξϊνδρειου Σεχνολο-

γικού Ιδρύματοσ Θεςςαλονύκησ.  

      Κϊτω από αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, η Δημοτικό Αρχό προωθεύ την δημιουργύα του 

Σμόματοσ αυτού καθώσ ςτοχεύει ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη του τόπου, πρό-

ταςη την οπούα θα ζητόςει να εγκρύνει το δημοτικό ςυμβούλιο αρχϋσ Απριλύου. 

ε αντύθεςη με τα τελευταύα χρόνια και τισ εξελύξεισ που ϋλαβαν χώρα ςτη περι-

οχό των Γιαννιτςών (π.χ κατϊργηςη τοπικού ςτρατοπϋδου, απομϊκρυνςη διοι-

κητικών υπηρεςιών από μερικϊ χωριϊ) η Διούκηςη του Δόμου ϋχει θϋςει ωσ 

προτεραιότητα την αναβϊθμιςη του τόπου. Ο δόμαρχοσ με τουσ ϋμπιςτουσ ςυ-

νεργϊτεσ του ςυζητούν και ςχεδιϊζουν προςεκτικϊ τα βόματα τουσ. Διεκδύ-

κηςαν την εξαςφϊλιςη τησ ϋγκριςησ του Δημοτικού υμβουλύου για την απόφα-

ςη αυτό, ούτωσ ώςτε να προχωρόςουν ςε περαιτϋρω ςυζητόςεισ με το Τπουρ-

γεύο Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. την ςυζότηςη που ακολούθηςε, ο Τπουργόσ 

φϊνηκε να εύναι θετικόσ απϋναντι ςτο βόμα αυτό. Εξϋφραςε, ωςτόςο, κϊποιεσ 

επιφυλϊξεισ. 

     Ο προβληματιςμόσ του Τπουργού, τον οπούο ταχϋωσ αςπϊςτηκε και ο 

Δόμαρχοσ, ςχετύζεται με τισ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ του Σμόματοσ ΣΕ.Ι. Ειςηγό-

θηκε ότι λόγω τησ ευρύτερησ οικονομικόσ δυςχϋρειασ που μαςτύζει την χώρα τα 

τελευταύα χρόνια, τα χρόνια τησ κρύςησ, εύναι αδύνατον να δοθούν κονδύλια από 

το Τπουργεύο αποκλειςτικϊ για το ςυγκεκριμϋνο παρϊρτημα. Η λύςη που δόθη-
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κε από την Δημοτικό Αρχό ςτο παραπϊνω πρόβλημα θα μπορούςε να χαρα-

κτηριςτεύ "ςκληρό", αλλϊ εύναι αρκετϊ βιώςιμη. Ειδικότερα, προτεύνεται η μεύ-

ωςη των λειτουργικών δαπανών των ςχολικών μονϊδων κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 

2018-2019, ώςτε με τα χρόματα που θα εξοικονομηθούν να προκύψουν οι ανα-

γκαύοι οικονομικού πόροι για την ςυντόρηςη του Παραρτόματοσ (λειτουργικϋσ 

δαπϊνεσ του κτηριακού μεγϊρου, γραφικό ύλη, πανεπιςτημιακόσ και ερευνητι-

κόσ εξοπλιαςμόσ)  

  Αυτό, αναγκαςτικϊ, θα χειροτερϋψει τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ των ςχολεύων, 

ειδικϊ ςε μια περύοδο που τα χρόματα εύναι λιγοςτϊ, πολλϋσ φορϋσ ανεπαρκό 

κατϊ την περύοδο του χειμώνα. (π.χ δυςκολύεσ αναφορικϊ με την θϋρμανςη των 

ςχολικών μονϊδων). 

      Ο Επικεφαλόσ τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ καθώσ και τα μϋλη τησ παρϊ-

ταξησ του αρχικϊ εύχαν αποδεχτεύ την υπό ςυζότηςη πρόταςη. Όταν όμωσ ϋγινε 

γνωςτό ότι ςχεδιϊζεται οι οικονομικού πόροι να εξευρεθούν με αυτόν τον τρόπο, 

οι αντιδρϊςεισ υπόρξαν ϋντονεσ. " Εύναι αδύνατον να δυςκολεύετε την 

λειτουργύα των ςχολεύων μασ με ςκοπό να δημιουργόςετε ϋνα τϋτοιο πα-

ρϊρτημα. το κϊτω-κϊτω δεν μπορούμε να εύμαςτε ςύγουροι για την αποδο- 

τικότητα αυτόσ τησ κύνηςησ. ε κϊθε περύπτωςη, όμωσ, εύμαςτε ςύγουροι ότι η 

κύνηςη αυτό θα προκαλϋςει προβλόματα τα οπούα ο Δόμοσ δεν εύναι οικονομικϊ 

ϋτοιμοσ να αντιμετωπύςει. ασ καλούμε να επανεξετϊςετε με υπευθυνότητα 

τουσ ςχεδιαςμούσ και τα βόματα ςασ", δόλωςε ο Επικεφαλόσ ςτο πρόςφατη 

ςυνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου μϋςα ςε κλύμα οργόσ και ϋξαρςησ. το 

ύδιο μόκοσ κύματοσ κινεύται και ο Επικεφαλόσ τησ «Νϋασ Πορεύασ» που ςε 

αυςτηρό ύφοσ ζητϊ την παραύτηςη του Δημϊρχου. Ο Επικεφαλόσ του Ενωτικού 

Δημοτικού χόματοσ και οι ςύμβουλού του κρατούν επιφυλϊξεισ και δεν ϋχουν 

ανούξει τα χαρτιϊ τουσ καθώσ βλϋπουν με πολύ θετικό μϊτι την ύδρυςη του ακα-

δημαώκού τμόματοσ.   

   Προβληματιςμόσ:  

 Να δοθεύ προτεραιότητα ςτην δημιουργύα του Σμόματοσ ΣΕ.Ι και να 

παραγκωνιςτούν οι ανϊγκεσ των ςχολεύων ό τεθεύ ςε προτεραιότητα η 

διατόρηςη τησ ορθόσ λειτουργύασ τουσ με την ταυτόχρονη όμωσ ματαύ-

ωςη του παραπϊνω ςχεδύου;  

 


