ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 24-9-2019.
Πράξη 133η
Ιθάκη, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ.
Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 5018/20-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 14 και
αναλυτικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ

3.

ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΤΥΠΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
(αποχώρησε μετά το 12ο θέμα)
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

6.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1. ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

9.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ

(αν και νομίμως προσκληθέντες)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

10. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
11. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αποχώρησε
μετά το 11ο θέμα)
12. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
13. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
14. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Φιαμπόλης, σχετικά με το 2ο θέμα ημερ. διάταξης (Ελλείψεις καθηγητών
στα σχολεία) δίνει το λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται το θέμα, σύμφωνα με την κατωτέρω εισήγηση
της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου :
Συνεδρίαση 3η/2019
Αρ. Aπόφασης 5/2019
Περίληψη : Ψήφισμα για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ιθάκης.
Στην Ιθάκη, και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιθάκης επί της οδού Σπ. Ράζου 138, Βαθύ
Ιθάκης, σήμερα την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30΄ η Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας, συνεδρίασε εκτάκτως, ύστερα από την 17-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου της που
επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, διαπιστώθηκε από τον
Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έξι (6) μελών ήταν παρόντα τα πέντε
(5) , ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στανίτσας Διονύσιος, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
2. Μολφέσης Δημήτριος, εκπρόσωπος Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπ/σης, Δντής του Γυμνασίου Ιθάκης,

3. Μαυρομάτης Ορέστης, εκπρόσωπος Δ/νσης Α΄/βάθμιας Εκπ/σης, Δντής Δημοτικού Σχολείου
Ιθάκης
4. Κουτσουβέλη Σπυριδούλα, εκπρόσωπος Κοινωφελούς Ομίλου Ιθάκης.
5. Μαυροκέφαλος Νώντας, εκπρόσωπος της Ένωσης λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς
Ιθάκης (ΕΛΜΕ-ΚΙ),
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δενδρινού Χρυσοστόμη, εκπρόσωπος Συλλόγου φίλων θεάτρου – κινηματογράφου Ιθάκης «Ο
ΦΟΡΚΥΣ».
Κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Τρέλλης Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Παιδείας, ο κος Βαρδής Δημήτριος, Δ/ντής ΓΕΛ Ιθάκης, ο κ. Δενδρινός Ιωάννης, Δ/ντής του ΕΠΑ.Λ Ιθάκης,
ο κ. Δόριζας Παναγιώτης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης , και ο κ. Κανέλλος
Κωνσταντίνος Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ιθάκης.
Χρέη Γραµµατέα εκτέλεσε η υπάλληλος του ∆ήµου Ιθάκης Παΐζη Χρυσόστομη (∆Ε1/Α’).
Μετά από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας ανέφερε τα εξής:
Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του Δήμου Ιθάκης τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Σαν
άμεση συνέπεια αυτού είναι να χάνονται πολλές διδακτικές ώρες και να δημιουργούνται κενά στα
εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης παρατηρείται το γεγονός να μην λειτουργούν ολοήμερα σχολεία και
να δημιουργούνται προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς και να μην λειτουργούν τμήματα ένταξης
παιδιών με ειδικές ανάγκες που χρήζουν ειδικής φροντίδας και εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα ύστερα από δέκα ημέρες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τα στοιχεία που
συλλέξαμε από τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης οι ελλείψεις σε
εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν ως εξής:
Για τη Β/θμια Εκπ/ση
Φιλόλογος
Φυσικός ή Βιολόγος
Μαθηματικός
Καθ/της Πληροφορικής
Οικονομολόγος
Γαλλικής Γλώσσας
Δύο καθ/τές για το τμήμα Ένταξης
(Μαθηματικός και Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Μουσικός.
Για τη Α/θμια
Ένας Εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου για τον Δημοτικό Ιθάκης και ένας Εκπαιδευτικός πλήρους
ωραρίου για το Δημοτικό Σταυρού Ιθάκης.
4 ώρες για το μάθημα Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Ιθάκης
7 ώρες στα ΤΠΕ (Πληροφορικής) στο Δημοτικό Ιθάκης
Ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον ένας Δάσκαλος σε περίπτωση που χωριστεί η Ε΄τάξη του Δημοτικού
Σχολείου Ιθάκης επειδή το τμήμα αυτό έχει 24 μαθητές με όριο τους 23 μαθητές.
Έχουν γίνει οκτώ (8) αιτήσεις για παράλληλη στήριξη από τις οποίες μία αίτηση αφορά ιδιαίτερη
περίπτωση και αντί αυτού έχουν καλυφθεί μόνο οι 4 θέσεις.
Επίσης δεν υπάρχει Εκπ/κός για την Τάξη Ένταξης και Υποδοχής.
Κατόπιν των παραπάνω και όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε όλοι μας όσο οι ελλείψεις σε
δασκάλους και καθηγητές παραμένουν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά μας να μην έχουν ίσες
ευκαιρίες στη μόρφωση
Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει να
έρθουν στην Ιθάκη οι θέσεις από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν ανοίξει.

Επίσης όπως με ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου
Ιθάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που ήρθε με τον Δ/ντή της Δ/βάθμιας εκπ/σης κ. Μαρκάτο φάνηκε σα
να μη γνωρίζουν τις πραγματικές ελλείψεις που υπάρχουν.
Αδιανόητο επίσης είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθηγητές ακόμα και για τα μαθήματα τα οποία
θα διαγωνιστούν οι μαθητές μας στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2020 όπως π.χ στη Βιολογία και στα
Μαθηματικά.
Όπως και να έχει όμως θεωρώ σημαντικό την επιπλέον μοριοδότηση των σχολείων μας
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης των καθηγητών, την οργανικότητα την απόσταση ακόμα και
από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες όπως και να υπάρχει διαχωρισμός στο νομό
Κεφαλληνίας σε περιοχή :Α και Β ώστε ο εκπαιδευτικός να δηλώνει ξεκάθαρα το που επιθυμεί να
υπηρετήσει.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνω την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας, προς την Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας και προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού μας και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε και αντάλλαξε
απόψεις με όλους τους παρευρισκόμενους και αφού έλαβε υπόψη και όλα τα ανωτέρω
Αποφασίζει Ομόφωνα
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
1) Την έκδοση ψηφίσματος. προς το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας καθώς και στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα
«Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του Δήμου
Ιθάκης τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγάλες
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Καλεί το Υπουργείο Παιδείας την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας
μας καθώς και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας να
φροντίσουν για την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα καλύψουν όλα τα εκπαιδευτικά κενά που
υπάρχουν.
- Καταδικάζει την απαράδεκτη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους, τις ολιγωρίες
τους και τις παραλείψεις τους τόσο η σημερινή Κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες στο ζήτημα της
στελέχωσης των σχολικών μονάδων του νησιού μας.
Οι απουσίες δασκάλων και καθηγητών στα Δημοτικά Σχολεία της Ιθάκης , καθώς και στο Γενικό
Λύκειο και το ΕΠΑΛ, συνιστούν κατάφωρη καταπάτηση του δικαιώματος των παιδιών μας στην παροχή
Εκπαίδευσης και συνακόλουθα υπονόμευση της μελλοντικής τους πορείας.
– Εκφράζει τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των Συλλόγων Γονέων για την ανάδειξη του
προβλήματος και τους καλούμε να δυναμώσουν τις διαμαρτυρίες τους και τον συντονισμό τους με τον
Δήμο και όλους τους συλλογικούς φορείς.
- Καλεί την Κυβέρνηση να καλύψει άμεσα τα κενά στα σχολεία μας και να εκκινήσει τις διαδικασίες
για μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, για την οριστική λύση του προβλήματος.
-Ζητάμε την επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του
νησιού μας, λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης των
εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, και τις συγκοινωνιακές
συνθήκες.
– Επίσης στη διαδικασία των αποσπάσεων να υπάρχει διαχωρισμός στο Νομό Κεφαλληνίας , σε
περιοχή Α’ και Β’
2). Τη συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων για
το θέμα φορέων και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις Δ/νσεις της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης
του Νομού για την άμεση επίλυση του μείζονος αυτού προβλήματος.

3) Για όλα τα παραπάνω να ενημερωθεί ο Βουλευτής του Νομού μας ώστε να παρέχει τη βοήθειά του
για τη λύση του προβλήματος.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Τα Μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο κ. Ε.ΜΑΥΡΟΚΈΦΑΛΟΣ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ
αναφέρει τα εξής :
«Είκοσι χρόνια τα ίδια λέμε, όλες οι Κυβερνήσεις θέλουν σχολεία δύο ταχυτήτων. Πρέπει να
προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, δεν χρειάζεται να στείλουμε ψήφισμα στον Βουλευτή, ήξεραν για τις
ελλείψεις εδώ και ένα χρόνο.
Να μην πάει επιτροπή στους διευθυντές, να πάμε είκοσι άτομα στο Αργοστόλι, με τους Συλλόγους
Γονέων και άλλους φορείς, να δείξουμε στην κοινωνία ότι έχουμε αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας.
Τη δουλειά την κάνει το κίνημα και η φωνή μας. Να καλέσουμε τους συλλόγους να συσπειρώσουν τα μέλη
τους.»
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Ιθάκης
και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση των συλλόγων γονέων και να πάνε
Κεφαλονιά να επικοινωνήσουν το πρόβλημα, να γίνει αλλαγή το νομοθετικού πλαισίου ώστε να είναι πιο
σαφές τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιοι καθηγητές για διάφορους λόγους αρνούνται να
παρουσιαστούν ενώ έχουν δηλώσει την Ιθάκης ως προτίμηση, να αυξηθεί η μοριοδότηση για την Ιθάκη και
να ξεκινάνε οι διαδικασίες πλήρωσης πιο νωρίς.
Στη συνέχεια ο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ανέγνωσε ψήφισμα της ΕΛΜΕ-ΚΙ για το θέμα :
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ (ΕΛΜΕ-ΚΙ)
elme_ki@yahoo.gr
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
Για μια ακόμη χρονιά τα σχολεία της Ιθάκης επιδεικνύουν ιδιαίτερες «επιδόσεις» στις ελλείψεις σε
δάσκαλους και καθηγητές. Οι υποσχέσεις και οι ευχές των κυβερνητικών παραγόντων και της Υπουργού
Παιδείας βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με την σκληρή πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η
διαχρονική αντιεκπαιδευτική πολιτική των αναδιαρθρώσεων και της μείωσης του κόστους στην
εκπαίδευση.
Η πολιτική της μεταμνημονιακής εποχής και της κανονικότητας, που οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του
ΣΥΡΙΖΑ διατείνονται ότι έχει επικρατήσει, είναι απέναντι στο δίκαιο και αναγκαίο αίτημα να γίνουν εδώ και
τώρα 33.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση, να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι
αναπληρωτές και συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί. Μόνο έτσι θα λυθούν και τα προβλήματα στην Ιθάκη, που
την ξεχνούν το χειμώνα, όταν είναι να αντιμετωπίσουν λαϊκά προβλήματα, ενώ την θυμούνται το
καλοκαίρι, όταν στα πλαίσια του καπιταλιστικού κοσμοπολιτισμού και του ιατρικού τουρισμού
ξεπερνιούνται όλα τα εμπόδια προκειμένου να υπάρχει κερδοφορία για λίγους.
Στα πλαίσια αυτά είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κενά σε ειδικότητες ή σε δασκάλους και να μην
καλύπτονται από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό ή να συγχωνεύονται τα διαφορετικά αντικείμενα, (Φυσική,
Χημεία και Βιολογία) και τελικά "όλοι να τα διδάσκουν όλα". Είναι πισωγύρισμα να λείπουν τουλάχιστον
τρείς δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και κυρίως δάσκαλοι για παράλληλη
στήριξη, αφού κάθε τέτοιος δάσκαλος πρέπει να έχει έναν μόνο μαθητή. Είναι πισωγύρισμα στα Σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ – ΓΕΛ από τα 8 κενά σε καθηγητές, από την αρχή
της χρονιάς, να έχει καλυφθεί μόνο το ένα!!!! Αυτή τη στιγμή, λείπουν επτά καθηγητές Γενικής Παιδείας
(φιλόλογος, μαθηματικός, φυσικός, γαλλικής φιλολογίας, οικονομολόγος και πληροφορικής, με τους δύο
τελευταίους να είναι και σε μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά). Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το
μάθημα τις πληροφορικής (πανελλαδικά εξεταζόμενο) σχεδόν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν
διδασκόταν, αφού δεν υπήρχε καθηγητής. Λείπουν επίσης και δύο καθηγητές ειδικής αγωγής πλήρους
ωραρίου (φιλόλογος και μαθηματικός), για να μη μιλήσουμε για την Αισθητική Αγωγή, Καλλιτεχνικά και
Μουσική, για τα οποία οι μαθητές της Ιθάκης έχουν να δουν εκπαιδευτικούς εδώ και χρόνια. Είναι
πισωγύρισμα να καταργείται η διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων σχολείων που αποτελούσε για αυτά

τα σχολεία, όπως της Ιθάκης, ένα επιπλέον κίνητρο για να πλαισιωθούν νωρίς από αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς.
Να γιατί ζητάμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, ώστε ο κάθε
εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενό του και να βρίσκεται στο σχολείο του από την πρώτη ημέρα.
Η ΕΛΜΕΚΙ καταδικάζει την αδιαφορία του Υπουργείου για την απαράδεκτη κατάσταση των
σχολείων της Ιθάκης, και απαιτεί εδώ και τώρα την κάλυψη όλων των κενών. Το επόμενο διάστημα θα
πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Απαιτεί επίσης:
 Να καταργηθούν τα κριτήρια απολύσεων και διαρκούς ανακύκλωσης της ανεργίας.
 Να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι συμβασιούχοι - αναπληρωτές συνάδελφοι.
 Να γίνουν τουλάχιστον 33.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και τουλάχιστον 3.000 μόνιμοι
διορισμοί ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις
ανάγκες των σχολείων.
 Να επανέλθει η χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτα στα σχολεία που αποχαρακτηρίστηκαν
(Μεσοβούνια) και να χαρακτηριστούν άλλα (Πάστρα).
 Να επανέλθει το καθεστώς της διπλής μοριοδότησης για τα δυσπρόσιτα σχολεία (Ιθάκη).
Αργοστόλι 23/09/2019
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαντζουράτος

Η Γενική Γραμματέας
Σοφία Ποταμιάνου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς ψηφοφορία δύο προτάσεις, ήτοι αυτήν του Δημάρχου που
περιλαμβάνει το κατατεθέν από την Επιτροπή Παιδείας ψήφισμα καθώς και τις προαναφερθείσες
προσθήκες ήτοι :

-

Να γίνει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στην περίπτωση που κάποιοι καθηγητές για διάφορους
λόγους αρνούνται να παρουσιαστούν ενώ έχουν δηλώσει την Ιθάκης ως προτίμηση, καθώς και
την αυστηροποίηση των υφισταμένων ποινών σε περίπτωση μη επαρκώς αιτιολογημένης
άρνησης πλήρωσης της θέσης του επιτυχόντος.
Να αυξηθεί η μοριοδότηση για την Ιθάκη και

-

Να ξεκινάνε οι διαδικασίες πλήρωσης πιο νωρίς.

-

Και την πρόταση του κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ διαφέρει από αυτή του Δημάρχου στο ότι δεν
περιλαμβάνει τα παρακάτω :
-

Τη συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων
για το θέμα φορέων και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις Δ/νσεις της Α/θμιας και της Β/θμιας
Εκπ/σης του Νομού για την άμεση επίλυση του μείζονος αυτού προβλήματος.

-

Για όλα τα παραπάνω να ενημερωθεί ο Βουλευτής του Νομού μας ώστε να παρέχει τη βοήθειά
του για τη λύση του προβλήματος.

-

Να γίνει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να είναι πιο σαφές τι γίνεται στην περίπτωση που
κάποιοι καθηγητές για διάφορους λόγους αρνούνται να παρουσιαστούν ενώ έχουν δηλώσει την
Ιθάκης ως προτίμηση.

Ο κ. Ν. Ραδίτσας ανέφερε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την περίπτωση, όπου από έναν
εκπαιδευτικό γίνεται επίκληση σοβαρού προβλήματος, το οποίο προφανώς προέκυψε μετά την δήλωση
πρόθεσης να υπηρετήσει τον τόπο που εκ των υστέρων αρνείται.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

επτά (7) ψήφων υπέρ, επικρατούντος της ψήφου του Προέδρου
και επτά (7) κατά,
Εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου, ήτοι :
1) το κατωτέρω ψήφισμα προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νομού μας καθώς και στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, σύμφωνα με την αρ. 5/2019 απόφαση της Επιτροπή Παιδείας του Δήμου, με θέμα τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης :
«Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του Δήμου
Ιθάκης τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγάλες
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Καλεί το Υπουργείο Παιδείας την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας
μας καθώς και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας να
φροντίσουν για την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα καλύψουν όλα τα εκπαιδευτικά κενά που
υπάρχουν.
- Καταδικάζει την απαράδεκτη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους, τις ολιγωρίες
τους και τις παραλείψεις τους τόσο η σημερινή Κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες στο ζήτημα της
στελέχωσης των σχολικών μονάδων του νησιού μας.
Οι απουσίες δασκάλων και καθηγητών στα Δημοτικά Σχολεία της Ιθάκης, καθώς και στο Γενικό
Λύκειο και το ΕΠΑΛ, συνιστούν κατάφωρη καταπάτηση του δικαιώματος των παιδιών μας στην παροχή
Εκπαίδευσης και συνακόλουθα υπονόμευση της μελλοντικής τους πορείας.
– Εκφράζει τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των Συλλόγων Γονέων για την ανάδειξη του
προβλήματος και τους καλεί να δυναμώσουν τις διαμαρτυρίες τους και τον συντονισμό τους με τον Δήμο
και όλους τους συλλογικούς φορείς.
- Καλεί την Κυβέρνηση να καλύψει άμεσα τα κενά στα σχολεία μας και να εκκινήσει τις διαδικασίες
για μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, για την οριστική λύση του προβλήματος.
-Ζητά την επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του
νησιού μας, λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης των
εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, και τις συγκοινωνιακές
συνθήκες.
– Επίσης στη διαδικασία των αποσπάσεων να υπάρχει διαχωρισμός στο Νομό Κεφαλληνίας , σε
περιοχή Α’ και Β’
2). Τη συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων για
το θέμα φορέων και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις Δ/νσεις της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης
του Νομού για την άμεση επίλυση του μείζονος αυτού προβλήματος.
3) Για όλα τα παραπάνω να ενημερωθεί ο Βουλευτής του Νομού μας ώστε να παρέχει τη βοήθειά του
για τη λύση του προβλήματος.
4) Να γίνει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στην περίπτωση που κάποιοι καθηγητές για διάφορους
λόγους αρνούνται να παρουσιαστούν ενώ έχουν δηλώσει την Ιθάκης ως προτίμηση, καθώς και την
αυστηροποίηση των υφισταμένων ποινών σε περίπτωση μη επαρκώς αιτιολογημένης άρνησης πλήρωσης
της θέσης του επιτυχόντος.
5) να αυξηθεί η μοριοδότηση για την Ιθάκη και
6) να ξεκινάνε οι διαδικασίες πλήρωσης των κενών θέσεων πιο νωρίς.
Υπέρ της ανωτέρω πρότασης τάχθηκαν οι κ.κ. 1) ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3) ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4) ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6)

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και 7) ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ , άποψη που υπερισχύει επικρατούντος της ψήφου
του Προέδρου.
Οι κ.κ. 1) ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 3) ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 4) ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 5) ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6) ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ 7) ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, (οι τέσσερις τελευταίοι είναι Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ») οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ η οποία
διαφέρει από αυτή του Δημάρχου στο ότι δεν περιλαμβάνει τις προτάσεις αρ. 2 , 3 και 4 όπως
αναφέρονται ανωτέρω.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

