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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3ης/

33/2020

από το πρακτικό της
24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 8ο :

Πρόταση στέγασης Νηπίων – προσφύγων και τάξεων Δημοτικού - προσφύγων σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
1542/20.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Κασίδας Ιωάννης
7.
8.
Καφετσιούλης Απόστολος
9.
10.
Μακροβασίλης Βασίλειος
11.
12.
Μπαρμπέρης Πέτρος
13.
14.
Μπελιάς Αντώνιος
15.
16.
Ολύμπιος Αθανάσιος
17.
18.
Σμυρλής Βασίλειος
19.
20.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21.
22.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
24.
25.
Καλαγιάς Γρηγόριος
26.
27.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Ευσταθίου Ηλίας
Κατσιάβας Αστέριος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος
(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία
(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 8ο :

Πρόταση στέγασης Νηπίων – προσφύγων και τάξεων Δημοτικού - προσφύγων σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πέτρος Μπαρμπέρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1517/4-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Λάρισας μας ζητήθηκε να προτείνουμε άμεσα σε ποια σχολική μονάδα θα στεγαστούν τα 9 νήπια –
προσφυγόπουλα που διαμένουν στο ξενοδοχείο «Δοχός».
Επίσης πέραν τον παραπάνω εννέα νηπίων, σε ξενοδοχείο της Άνω Σωτηρίτσας στεγάζονται άλλα 3 νήπια –
προσφυγόπουλα.
Ακόμα στα ξενοδοχεία φιλοξενίας προσφύγων, φιλοξενούνται και 35 παιδιά των τάξεων δημοτικού, για τα
οποία πρέπει να προταθεί ο χώρος στέγασής τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε:
1. Για τα νήπια – προσφυγόπουλα να στεγαστούν στο πρώην Δημαρχείο Σωτηρίτσας.
2. Για τα προσφυγόπουλα των τάξεων δημοτικού να στεγαστούν τις απογευματινές ώρες και μετά το
πέρας των πρωϊνών μαθημάτων στο δημοτικό Σχολείο Στομίου.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Η Δέσποινα Παλάκα, εκπρόσωπος των γονέων του δημοτικού Σχολείου Στομίου, ανέφερε ότι: «Σε
συνεδρίαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων από του δημοτικού Σχολείου Στομίου προτείναμε τη
δημιουργία απογευματινής Δομής Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) στο δημοτικό
Σχολείο Στομίου, για τα παιδιά των τάξεων δημοτικού. Λήφθηκε απόφαση, αν και υπήρξαν αντιδράσεις. Η
απόφασή μας αυτή στάλθηκε στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 16/1. Για τα νήπια, τα οποία
θα πρέπει να πάνε στην πρωινή ζώνη, υπήρξε αντίδραση στο Στόμιο. Η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι η Καρίτσα
που είναι κοντά στο ξενοδοχείο φιλοξενία τους».
Ο Αντώνης Τσιάρας, γονέας παιδιού του δημοτικού Σχολείου Στομίου, ανέφερε ότι: «Δεν έχουμε θέμα με
τα απογευματινά τμήματα. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ασφάλεια του
κτιρίου, γιατί έχουν αναφερθεί βανδαλισμοί και ζημιές. Στην τάξη που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να υπάρχει
μια περιφρούρηση και να υπάρξει και μια επιπλέον καθαριότητα».
Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γιάνναρος, ανέφερε ότι: «Συζητήσεις έγιναν και για τα νήπια. Μάλιστα
καταλήξαμε και με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μπει ένα κοντέινερ μέσα στο χώρο του
ξενοδοχείο «Δοχός» ώστε να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο. Άλλωστε αυτό προβλέπει και η νομοθεσία, δηλαδή
να μην βγαίνουν εκτός δομής τα νήπια. Στείλαμε την πρόταση στο Υπουργείο. Η απάντηση του Υπουργείου
ήταν αρνητική με την αιτιολογία ότι η φιλοξενία γίνεται σε ξενοδοχειακή ομάδα κι όχι σε κλειστό κέντρο. Αυτή
είναι η καλύτερη λύση κι αυτή προτείνω».
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Ο Πέτρος Μπαρμπέρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, συμπλήρωσε τα
εξής: «Όπως μας διαβεβαίωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα υπάρξει και επιπλέον
καθαρίστρια αλλά και φύλακας».
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ανέφερε τα εξής:
«Πρέπει να καλυφθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Στο θέμα των νηπίων πρέπει να το
ξανασκεφτούμε, είναι μεγάλη η απόσταση μεταφοράς από την Καρίτσα στη Σωτηρίτσα. Για τα εμβόλια θα
κάνουμε μια επιτόπου επίσκεψη να μιλήσουμε με τους γονείς των προσφύγων γι’ αυτό το ζήτημα. Αυτό που
ακούστηκε ότι το Μάϊο δεν θα υπάρχουν αυτές οι δομές πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν πρέπει να
πεταχτούν στο ρέμα αυτές οι ψυχές, γιατί για εγκλωβισμένους πρόκειται, το 90% απ’ αυτούς δεν ήθελε να
βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα πρέπει σαν δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε σε επιφυλακή και να μην επιτρέψουμε
να αφεθούν στην τύχη τους και στα χέρια των διακινητών, των ΜΚΟ και της συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας.
Εδώ οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αρχές πρέπει να κρατήσουν υπεύθυνη στάση και αλληλεγγύη».
Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα εξής:
«Να συγχαρούμε τους γονείς από το σχολείο του Στομίου για την υπεύθυνη στάση τους. Χαίρομαι που
προβληματιζόμαστε σοβαρά για το τι θα γίνει με τα νήπια. Η Επιτροπή που έχουμε συστήσει θα πρέπει να
ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα αυτό και να μελετήσει όλες τις παραμέτρους. Πρέπει Να συνεδριάσει μέσα
στη βδομάδα και να είναι και ο υπεύθυνος της δομής «Βίλα Χριστίνα»».
Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα εξής:
«Όταν είμαστε στο κρεβάτι του πόνου και θέλουμε αίμα δεν κοιτάμε αν είναι από το Πακιστάν ή από τη Χιλή,
περιμένουμε απλά να έρθει το αίμα για να ζήσουμε. Στη δομή της Καρίτσας, όποια ώρα και αν πάτε, δεν
υπάρχει υπεύθυνος στη δομή, δεν υπάρχει υπάλληλος, δεν υπάρχει αστυνομία να κάνει περιπολία. Ότι έχει πει
η Πολιτεία δεν το έχει τηρήσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραβατικότητα υπό την έννοια της όχλησης
υπάρχει και πολύ μάλιστα. Καλείται το Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση. Σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να
είναι στον τόπο που μένουν. Δεν μπορούν να πάνε 20 και 30 χιλιόμετρα μακριά. Αφού όμως υπάρχει η
προσωρινή λύση της Σωτηρίτσας γιατί να μην την εφαρμόσουμε; Προσωπική μου άποψη είναι να πάνε τα
παιδιά του δημοτικού στο δημοτικό Σχολείο Στομίου και τα νήπια στη Σωτηρίτσα».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, ανέφερε τα εξής: «Δεν απέχω και πολύ από όλες τις προτάσεις. Αυτό
που έχει σημασία είναι να βρούμε τη βέλτιστη λύση για τα παιδιά. Αν αποφασίσουμε μια αναβολή στο θέμα
των νηπίων δεν νομίζω πως αύριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποφασίσει χωρίς τη γνώμη
μας, γιατί πιστεύω ότι θέλουν τη συνεργασία μας. Κι αν ακόμα αποφασίσουν θα το κάνουν στα πλαίσια αυτών
που συζητήθηκαν με τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων και τους ανθρώπους μας που ήρθαν σε
επαφή. Άρα και πάλι δεν θα είναι πολύ μακριά απ’ αυτά που και εμείς λέμε. Νομίζω ότι μια πικρή παράταση
για τα νήπια δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αν πάλι το Σώμα αποφασίσει να υιοθετήσει την πρόταση του
εισηγητή πάλι δεν έχω θέμα, απλώς δεν θέλω να διχαστεί το Σώμα σε μια τέτοια απόφαση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και μετά από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των δημοτικών
Συμβούλων και γονέων και δημοτικών Συμβούλων και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για τη λειτουργία απογευματινής Δομής Υποδοχής για την Εκπαίδευση των
Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) στο δημοτικό Σχολείο Στομίου, για τα προσφυγόπουλα των τάξεων δημοτικού
που φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες που εδρεύουν στο Δήμο Αγιάς.
Β. Για το ΔΥΕΠ των νηπίων, το θέμα θα επανεξεταστεί μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής και
διαβούλευση με τους γονείς ώστε να αποσταλεί η τελική γνώμη στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

