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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

2 ο ΕΚΤΟΣ

Η.Δ. :

«Ενέργειες

143
της

Περιφέρειας

ώστε

να

ανακληθεί η απόφαση για τον υποβιβασμό των Δημοτικών Σχολείων».
Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευμα τικό Κέντρο Δήμου
Τρίπολης την 20 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ.
συνήλθε σε συνεδρίαση
από

την

το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα

284264/14-09-2021

Εμμανουήλ

Σκαντζού

(κατ’

πρόσκληση

εφαρμογή

των

του

Προέδρου

διατάξεων

της

αυτού

κ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.

55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4206) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασία ς της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο

σύνολο

της

Επικράτεια ς,

για το

διάστημα

από

τη

Δευτέρα,

13

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπ τεμβρίου 2021 και
ώρα 6:00» , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Πε ριφερειακό Σύμβουλο και
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέμα τα της ημερήσ ιας
διάτα ξης.
Στην

συνεδρίαση

αυτή

εκλήθη

Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας,
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και

παρέστη

ο

Περιφερειάρχης
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και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.

Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας

2.

Μαλτέζος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας

3.

Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας

4.

Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας

5.

Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας

6.

Καπέλιος Βασίλειος, θεμα τικός Αντιπεριφερειάρχης

7.

Τσουκαλάς Ανδρέας, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

8.

Βυτινιώτης Χαρίλαος, θεμα τικός Αντιπεριφερειάρχης

9.

Σχοινοχωρίτης Δημήτριος, θεμα τικός Αντιπεριφερειάρχης

10.

Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

11.

Τζινιέρης Νίκων, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

12.

Καλογεροπούλου

–

Κανελλοπούλου

Άννα,

θεματική

Αντιπεριφερειάρχης
13.

Μαντζούνης Ιωάννης, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

14.

Σκαντζός Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

15.

Γκούνης Απόστολος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

16.

Σαρδέλης Αναστάσιο ς

17.

Τατούλης Πέτρος

18.

Γιαννακούρας Ευάγγελος

19.

Ρουμελιώτης Γεώργιος

20.

Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίν η

21.

Νικολάκου Κωνσταντίνα

22.

Πετρίτσης Γεώργιος

23.

Λυμπέρης Αντώνιος

24.

Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία

25.

Δέδες Γεώργιος

26.

Καρούζος Χρήστος

27.

Πουλοκέφαλος Γεώργιος

28.

Δημητρακοπούλου Ευγενία
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29.

Μπουντρούκας Ιωάννης

30.

Γόντικας Νικόλαος

31.

Κελλάρης Ιωάννης

32.

Πετράκος Αθανάσιος

33.

Δρούγκας Δημοσθένης

34.

Τζεμπετζής Δημήτριος

35.

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

36.

Κάτσαρης Παναγιώτης

37.

Οικονόμου Γεώργιος

38.

Σπυριδάκου Μαργαρίτα

39.

Γανώσης Αναστάσιος

απουσίαζαν οι Περιφε ρειακοί Σύμβουλοι κ.κ.

Από τη συνεδρίαση

Χρονάς Άγγελος, Τζανετέα Αδαμαντία , Κανελλάκης Ηλίας, Σταμα τάκος Μιχαήλ,
Πισιμίσης Αθανάσιος, Σκούρος Χαράλαμπος, Μποζίκης Αναστάσιος, Καρσιώτης
Χρήστο ς,

Βεργινάδη

Μαρία,

Ράλλης

Γεώργιος,

Γκιλίτσης

Νικόλαος

–

Κωνσταντίνος και Σιδέρης Βασίλειος αν και νόμιμα είχαν κληθεί.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος,
υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού

διαπιστώθηκε

απαρτία

ο

Πρόεδρος

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ζήτησε να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας
ώστε

να

ανακληθεί

η

απόφαση

για

τον

υποβιβασμό

των

Δημοτικών

Σχολείων ».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως συναίνεσε ο κ.
Περιφερειάρχης για τη συζήτηση του θέματος, ομόφωνα (λαμβάνοντας 37
θετικές ψήφους) αποφάσισε τη συζήτησ η του προτεινόμενου θέματο ς, εκτός
της ημερήσιας διάταξης και δέκατο τέταρτο κατά σειρά.
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι στο εν λόγω
θέμα εισηγητής είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και η
από 17-9-2021 πρόταση – εισήγηση της παράταξης «Αγωνιστική Συνεργασία
Πελοποννήσου», έχει ως εξής:

Κ. Πρόεδρε κ. Περιφερειάρχη,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Είμαστε υποχρεωμένοι να μετατρέψουμε την επερώτηση που έχουμε καταθέσει σε
κατεπείγουσα πρόταση ένταξης θέματος προ Η.Δ. διότι η πολιτική Μητσοτάκη – Κεραμέως
έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στη Μεσσηνία με συνέπεια να μην μπορεί να
ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά . Νέα κινητοποίηση γονιών και μαθητών και γίνεται
σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου στη Καλαμάτα αφού η κυβέρνηση δεν ανακαλεί την
απόφαση της για υποβιβασμό των Δημοτικών Σχολείων στη Μεσσηνία. Η δε Περιφερειακή
Αρχή «έχει πιεί το αμίλητο νερό» και δεν βλέπει ούτε ακούει τη θύελλα των αντιδράσεων και
τις καθημερινές κινητοποιήσεις γονιών, μαθητών εκπαιδευτικών ούτε φαίνεται να βλέπει τις
αντιδράσεις των Δήμων.
Κ. Πρόεδρε κ. Περιφερειάρχη,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά δεν ξεκινάει καλά .Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε στις
αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε να μειώσει τον αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη
αλλά με όχημα Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως πχ στη Μεσσηνία οι οποίοι βάζουν την
προσήλωση στις κυβερνητικές εντολές πάνω από τους μαθητές προχώρησε σε υποβάθμιση
Δημοτικών Σχολείων .Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας υποβάθμισε
αιφνιδιαστικά τα Δημοτικά Σχολεία Κορώνης , Κάμπου, Δωρίου ,Διαβολιτσίου,
Χώρας ,Μερόπης .
Το γεγονός αυτό έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Οι Δήμοι Πύλου- Νέστορος και
Οιχαλίας διαφωνούν και έχουν προχωρήσει σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο
Παιδείας .Επίσης την Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές
συγκεντρώθηκαν έξω από το Διοικητήριο της Μεσσηνίας και ζήτησαν την ανάκληση της
απαράδεκτης και αντιεκπαιδευτικής αυτής απόφασης.
Στη συγκέντρωση τόνισαν ότι διαφωνούν ριζικά και κατηγορηματικά με:
-τους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων
-τις συμπτύξεις τμημάτων
-τα πληθωρικά τμήματα
Απαιτούν και συμφωνούμε φυσικά :
- Να ανακληθεί αυτή η αντιεκπαιδευτική απόφαση και να μην υποβαθμιστεί κανένα
σχολείο , καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών διότι η
απόφαση αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών και
μάλιστα όταν τα δυο προηγούμενα χρόνια οι μαθητές έκαναν λίγες ώρες δια ζώσης
διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.
-Να γίνει μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές..
-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών
αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Παράλληλη στήριξη για όλους τους
μαθητές που αποδεδειγμένα τη χρειάζονται.
-Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και
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καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά
κλπ).
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
λόγω covid-19.
-Άμεση λήψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών μέτρων για την αντιμετώπιση
των σύνθετων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και η πολύμηνη τηλεκπαίδευση, με
παράλληλο περιορισμό της ύλης των μαθημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη όλων
των μαθησιακών «κενών»
Κ. Πρόεδρε κ. Περιφερειάρχη, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Επειδή:
1.Κάθε υποβιβασμός, συγχώνευση και συνδιδασκαλία τάξεων σε διαφορετικού τύπου
μαθητικές ανάγκες, θα δυσχεράνει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δεν λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των μαθητών και θα έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας.
2.Τα παιδαγωγικά κριτήρια πρέπει να υπερτερούν των οικονομικών λόγων διότι όλα τα
παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες , στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
3.Οι περιφερειακές σχολικές μονάδες θα πρέπει να στηρίζονται με την πλήρη και έγκαιρη
στελέχωσή τους έτσι ώστε να δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την παραμονή των μαθητών
σε αυτές και κατά της μετακίνησής τους σε σχολικές μονάδες της πόλης.
4. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει και να προβλέψει 6 θέσια Δημοτικά σχολεία σε όλες τις
Πρωτεύουσες των Δημοτικών Ενοτήτων .
5. Μέχρι τώρα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει πάρει θέση στο σοβαρό αυτό θέμα το οποίο
έχει αναστατώσει τους γονείς τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες από
τις 23 Αυγούστου.
Οφείλει το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Περιφερειάρχης να πάρει θέση πάνω στο βασικό
αίτημα που έχουν οι γονείς, οι μαθητές ,οι εκπαιδευτικοί και τις τοπικές κοινωνίες και να
απαιτήσει με πράξεις και ενέργειες :
1.
Να ανακληθεί σήμερα αυτή η αντιεκπαιδευτική απόφαση και να μην
υποβαθμιστεί κανένα σχολείο, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων που αφορούν τον
ελάχιστο αριθμό μαθητών.
2.
Θα απαιτήσει να αλλάξει η νομοθεσία ώστε να προβλέπονται 6 θέσια
Δημοτικά σχολεία σε όλες τις Πρωτεύουσες των Δημοτικών Ενοτήτων.
3.
Για τους μαθητές ΑΜΕΑ να υλοποιήσειτην από 25/01/2021 ομόφωνη
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου η οποία είναι σαφής και λέει
«με δεδομένο ότι το ΦΕΚ ορίζει μέχρι και 4 άτομα και όχι 4 άτομα στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, το ΠεΣυΠ αποφασίζει: Οι μαθητές ΑΜΕΑ από σήμερα και στο εξής
επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 2 άτομα με ένα ταξί». Το ΠεΣυΠ εξουσιοδοτεί
την Οικονομική Επιτροπή να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή και να προχωρήσει
στη μίσθωση των επιπλέον ταξί.»;
4.
Να σταθεί αλληλέγγυο στα υπόλοιπα αιτήματα των εκπαιδευτικών των γονιών
και των μαθητών για :
-Να γίνει μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές..
-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών
αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Παράλληλη στήριξη για όλους τους
μαθητές που αποδεδειγμένα τη χρειάζονται.
-Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και
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καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά
κλπ).
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
λόγω covid-19.
-Άμεση λήψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών μέτρων για την αντιμετώπιση
των σύνθετων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και η πολύμηνη τηλεκπαίδευση, με
παράλληλο περιορισμό της ύλης των μαθημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη όλων
των μαθησιακών «κενών».
……………………………………………………………………………………………………….....
Στη

συνέχεια

το

Περιφερειακό

Συμβούλιο

Πελοποννήσου

λαμβάνοντας υπόψη:
Την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στη Μεσσηνία μετά την
αιφνιδιαστική απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού Μεσσηνίας να υποβαθμίσει τα Δημοτικά Σχολεία Κορώνης,
Κάμπου, Δωρίου, Διαβολιτσίου, Χώρας, Μερόπης από 6θέσια σε 5θέσια
και 4θέσια
2.Τις έντονες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών και των
μαθητών και τις έντονες αντιδράσεις των Δημάρχων και των Δημοτικών
Συμβουλίων.
3.Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών και μάλιστα όταν τα δυο
προηγούμενα χρόνια οι μαθητές έκαναν λίγες ώρες δια ζώσης
διδασκαλία, λόγω της πανδημίας.
4. Η υποβάθμιση των σχολείων δημιουργεί και μεγάλα κοινωνικά και
οικογενειακά προβλήματα, διότι θα υποχρεώσει τους γονείς είτε να
μετακομίσουν το τόπο τους είτε να μεταφέρουν τα παιδιά τους από τις
Πρωτεύουσες
των
Δημοτικών
Ενοτήτων
στις
Πρωτεύουσες
των
Καλλικρατικών Δήμων με ό,τι αυτό συνεπάγεται

1.

Για τους λόγους αυτούς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Απαιτεί να ανακληθεί σήμερα αυτή η αντιεκπαιδευτική απόφαση και
να μην υποβαθμιστεί κανένα Δημοτικό σχολείο, καθ’ υπέρβαση των
προβλέψεων που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών.
Παράλληλα ζητεί από τον κ. Περιφερειάρχη να κάνει όλες τις αναγκαίες
ενέργειες, για να γίνει πράξη η απόφαση αυτή.
Β. Ζητεί από την κυβέρνηση να αλλάξει η νομοθεσία, ώστε να
προβλέπονται 6 θέσια Δημοτικά σχολεία σε όλες τις Πρωτεύουσες των
Δημοτικών Ενοτήτων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γ. Στηρίζει τα αιτήματα των Εκπαιδευτικών των γονέων και των
μαθητών :
-Να γίνει μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15
μαθητές..
-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των
απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες
τις
δομές.
Παράλληλη
στήριξη
για
όλους
τους
μαθητές
που
αποδεδειγμένα
τη
χρειάζονται.
-Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων
προστασίας και καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής
προστασίας
πχ
μάσκες,
αντισηπτικά
κλπ).
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις
αυξημένες
ανάγκες
λόγω
covid-19.
-Άμεση λήψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών μέτρων για
την αντιμετώπιση των σύνθετων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων
που
έχει
δημιουργήσει
η
πανδημία,
η
αναστολή
λειτουργίας των σχολείων και η πολύμηνη τηλεκπαίδευση, με παράλληλο
περιορισμό της ύλης των μαθημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η
κάλυψη όλων των μαθησιακών «κενών»
Δ. Για τους μαθητές ΑΜΕΑ επαναβεβαιώνει την από 25/01/2021
ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου η
οποία ι λέει «με δεδομένο ότι το ΦΕΚ ορίζει μέχρι και 4 άτομα και όχι 4
άτομα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΠεΣυΠ αποφασίζει: Οι
μαθητές ΑΜΕΑ από σήμερα και στο εξής επιτρέπεται να μετακινηθούν
μέχρι και 2 άτομα με ένα ταξί». Το ΠεΣυΠ εξουσιοδοτεί την Οικονομική
Επιτροπή να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή και να προχωρήσει
στη μίσθωση των επιπλέον ταξί».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό

Αφού

συντάχθηκε

και

αναγνώσθηκε

143
το

πρακτικό

υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝ ΟΥ ΗΛ ΣΚ ΑΝ ΤΖΟΣ

Γ ΕΩΡΓ ΙΟΣ ΡΑΛΛ ΗΣ
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αυτό,

