ΑΧΑΡΝΕΣ 16 - 01 - 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Στις Αχαρνές την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18.00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών και μετά την αναβληθείσα λόγω έλλειψης
απαρτίας, Γενική Συνέλευση στις 13/11/2011, συνήλθαν 40 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για
την Ένωση Γονέων (σε σύνολο 104), από 21 σχολεία του Δήμου Αχαρνών (σε σύνολο 31).
Η Γενική Συνέλευση, μετά από μια ώρα καθυστέρηση προχώρησε στις εργασίες της
σύμφωνα με την ημερησία διάταξη. Ας σημειωθεί δε, ότι προσήρθαν εκτός των
εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και 29 μέλη από τους Συλλόγους Γονέων που
προφανώς είχαν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
Για τον συντονισμό των εργασιών το σώμα εξέλεξε ομόφωνα για Προεδρείο τους:
Αλεξόπουλο Βασίλειο (Ταμία του Συλλόγου Γονέων του 22ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών), Συρίγο
Γεράσιμο (Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 18ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών), Πεδιαδίτη Στέργιο
(Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 14ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών), Δουκλιά Ακη
(Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Γυμν. Αχαρνών) και Κατσιάρη Παναγιώτη
(Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 9ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών). Το Προεδρείο ομόφωνα
επέλεξε Πρόεδρο Γ.Σ. τοv Δουκλιά Άκη και Γραμματέα Γ.Σ. τον Κατσιάρη Παναγιώτη.
Το Σώμα αφού ενέκρινε ομόφωνα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) καθώς και
τις διαδικασίες πραγματοποίησής της, προχώρησε στις εργασίες της σύμφωνα με την
ημερησία διάταξη.
Παρόντες ήταν οι κύριοι Τραβασάρος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος και Μίχας
Ιωάννης Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας, ο οποίος έφυγε χωρίς
στοιχειωδώς να ενημερώσει την Γενική Συνέλευση στην αρχή περίπου της διαδικασίας.
(Σημειωτέον ότι η Ένωση Γονέων είχε προσκαλέσει εγγράφως όλους τους αρμόδιους φορείς
του Δήμου μας).
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Το λόγο πρώτος πήρε ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κος Καρυδάκης
Κωνσταντίνος και μετά το καλωσόρισμα και τις ευχές για το νέο έτος ενημέρωσε τα μέλη
της Γ.Σ. για τα πεπραγμένα της Ένωσης Γονέων, τονίζοντας παράλληλα ότι για να είναι πιο
αποτελεσματική θα πρέπει να συσπειρωθούν περισσότερο οι Σύλλογοι γύρω από αυτήν.
Στην συνέχεια αφού ανέγνωσε και ανέλυσε προτάσεις προς συζήτηση και ψήφιση κατέθεσε
το έγγραφο στο Προεδρείο. (Επισυνάπτεται στο πρακτικό το έγγραφο των προτάσεων).
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Νταντής Ευστάθιος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Γονέων Ανατολικής Αττικής και πληροφόρησε το Σώμα καταγγέλλοντας περιστατικά
ποινικοποίησης του αγώνα των μαθητών, προτείνοντας να είμαστε σύσσωμοι για την
αντιμετώπιση των τραγικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Συνεχίζοντας
τόνισε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι περισσότερο στα διάφορα όργανα, Συλλόγου,
Ένωσης, Ομοσπονδίας Γονέων κ.τ.λ.. Ανέφερε επίσης, ότι τα προβλήματα των σχολείων
διογκώθηκαν και αργήσαμε πολύ να τα αντιμετωπίσουμε στο σύνολό τους και ότι δεν
αρκούν τα όποια έγγραφα προς το Δήμο, ούτε τα 662.000 ευρώ είναι αρκετά, αλλά πρέπει
να παλέψουμε για να δοθούν τόσα χρήματα, όσα θα είναι ικανά να λειτουργήσουν τα
σχολεία, προς μία και μοναδική κατεύθυνση : την «Ποιοτική Δωρεάν και Δημόσια
Εκπαίδευση» , και «ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των Γονιών».
Τελειώνοντας ανέφερε για την τραγικότητα της πολιτικής κατάστασης που έχει σαν
προέκταση τις συνέπειες που συζητούμε, με τα αντιλαϊκά μέτρα να γιγαντώνονται, τα
χαράτσια στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, την αγορά
των βιβλίων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον κο Τραβασάρο Αθανάσιο, ο οποίος στηλίτευσε με τον
μελανότερο τρόπο την αδιαφορία της ηγεσίας του Δήμου, λέγοντας : «γιατί είμαι μόνο εγώ
εδώ, 100 σχολεία έχει ο Δήμος μας μα κανείς άλλος δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται ; ».
Συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι τωρινή η συγκεκριμένη στάση των διοικούντων –
αντιπολιτευόμενων, αλλά έχει και προϊστορία. Έτσι ακριβώς έπρατταν και στο παρελθόν και
προφανώς έτσι θα ξαναπράξουν και στο μέλλον.
Πληροφόρησε την Γ.Σ. ότι με συνεχείς παρεμβάσεις της παράταξής του, έχει φέρει στην
επιφάνεια τα προβλήματα της παιδείας στο Δήμο και ότι δεν έχουν δοθεί τα χρήματα
(662.000) του κράτους από τον Δήμο στα σχολεία.
Επίσης τόνισε ότι οι διοικούντες κοροϊδεύουν τους Συλλόγους, έχοντας τεράστιες ευθύνες.
Για παράδειγμα ο Δήμος ζήτησε «μηδενικά κονδύλια» για τις επισκευές των σχολείων, άρα
γιατί τώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα ; ».
Τελειώνοντας ανάφερε ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σχολεία πολλών ταχυτήτων
ανάλογα με την κατά τόπους οικονομική ευμάρεια του Δήμου και των Γονέων.
Στην συνέχεια το λόγο τον πήρε το Μέλος της Ομοσπονδίας κος Καλαντζής
Δημήτριος, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ένωση Γονέων και
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ευχαρίστησε τα μέλη της για την στήριξη που υπήρχε στο πρόσωπό του κάνοντας μια μικρή
αναδρομή.
Συνεχίζοντας προέτρεψε τους νεότερους να ενταχθούν στην Ένωση Γονέων και κατ’
επέκταση στον κοινωνικό αγώνα, πληροφορώντας ότι αυτός πιθανώς να συμμετέχει στους
αγώνες από άλλο «μετερίζι».
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι παρακάτω:
1. Ρήγας Ιωάννης (14ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και δεν μπορούμε να το λύσουμε (αν και συμφωνεί
δεν το δέχεται).
 Το πρόβλημα είναι να βελτιώσουμε την καθημερινή διαχείριση των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων.
 Ρώτησε το κο Τραβασάρο, αν ξέρει τα χρήματα (662.000) έχουν «φαγωθεί» ; δεν
έχουν δοθεί στο Δήμο ; ή έχουν πάει σε άλλες ανάγκες του Δήμου ;. Συνεχίζοντας
πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα να ασκηθούν μηνύσεις στους αρμόδιους.
 Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά και αν χρειαστεί να κλείσουν μόνο για μία μέρα
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα διάφορα μεγάλα προβλήματα.
 Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και κατ΄ επέκταση της Ένωσης Γονέων πρέπει να
είναι και ο «κακός» γονέας και ο «κακός» εκπαιδευτικός αλλά και ο «κακός»
Διευθυντής.
2. Ευθυμιάδης Νικόλαος (15ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω
απόψεις :
 Εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα στο Δήμο, καμία ομάδα Ο.Μ.Ε.Γ.Α. δεν μπορεί να
κάνει τίποτα και άλλες επιτροπές που τα είδαν δεν έκαναν τίποτα.
 Να ερευνηθεί για νομικές ευθύνες στο Δήμο και άσκηση μηνύσεων, χαρακτηριστικό
παράδειγμα ανέφερε ότι στο Δήμο τώρα το χειμώνα σε συναλλαγή που είχε
πρόσφατα υπήρχαν ανοικτά παράθυρα, ενώ η θέρμανση λειτουργούσε κανονικά.
 Επισήμανε την ανάγκη της αντιμετώπισης του φαινομένου «υγρασίες στα σχολεία» .
3. Βασιλόπουλος Χρήστος (26ο & 29ο Δημ. Σχολ. Ολυμπιακού Χωριού), ο οποίος





εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
Το ότι έβγαλαν την κουκουβάγια από τα βιβλία δεν είναι τυχαίο και δείχνει την
διάθεσή τους για όλο και περισσότερο μείωση της γνώσης μέχρι της εξαφάνισή της.
Υπάρχουν άνθρωποι με νόηση οι οποίοι πρέπει να ενωθούν – οργανωθούν, ώστε
να αγωνιστούν και να έχουμε αποτελέσματα.
Στο Κοινοβούλιο υπάρχουν προδότες και άμεσα πρέπει να φύγουν γιατί
καταστρέφουν ολοκληρωτικά την παιδεία και στην συνέχεια τα παιδιά μας.
Αναλαμβάνει κάποιος θώκους μόνο αν υπογράψει λευκές επιταγές πριν ή αν είναι
«γλείφτης» με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία μας.
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 Πρέπει να υπάρξει συσπείρωση δυνάμεων οι οποίες θα είναι ακομμάτιστες και άρα
δυνατές να παλέψουν για το καλύτερο μέλλον της αυριανής μας κοινωνίας, των
παιδιών μας.
4. Γιαννάκου Γιώτα (22ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), η οποία εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Ο Καλλικράτης λειτουργεί εφιαλτικά για τα σχολεία.
 Οι Σχολικές Επιτροπές δεν λειτουργούν.
 Λόγω της υπερχρέωσης του Δήμου μας τα σχολεία μας «μετατρέπονται σε σχολεία»
πολλών ταχυτήτων .
 Υπάρχει καθημερινή αγωνία στους μαθητές, διδάσκοντες και γονείς για προβλήματα,
καθημερινά, όπως το πετρέλαιο, το οποίο ας σημειωθεί, προσπαθεί να το λύσει ο
Δήμος τελευταία στιγμή με πολλές οχλήσεις από τους παραπάνω.
 Οι κινητοποιήσεις των μαθητών είναι θεμιτές, αλλά πρώτα πρέπει να γίνονται οι
κινητοποιήσεις των Γονέων και να μην τα παρατούμε (τους μαθητές) στην τύχη τους.
 Ο υποσιτισμός στα σχολεία μας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, που οι Σύλλογοι
πρέπει να το δουν με διακριτικότητα αλλά και ένταση για να μην πληγωθεί η
προσωπικότητα κανενός παιδιού.
5. Συρίγος Μάκης (18ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Κατάγγειλε την αποχώρηση του κου Μίχα με πολύ ένταση, θεωρώντας προσβλητική
την συμπεριφορά του όπως εξελίχτηκε.
 Κατάγγειλε τους αρμόδιους του Δήμου για τα χρήματα που δεν έχουν πληρωθεί, για
τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ.
 Κατάγγειλε ότι δεν γίνονται επισκευές στα σχολεία.
 Κατάγγειλε τους αρμόδιους του Δήμου για την έλλειψη πετρελαίου που
παρουσιάστηκε στο σχολείο του και όχι μόνο, προβλήματα στο φωτοτυπικό, στα
υγρά καθαρισμού κ.λ.π..
 Κατάγγειλε τις μειώσεις των μισθών των εκπαιδευτικών που δυσχεραίνουν το
εκπαιδευτικό τους έργο.
 Για όλα τα παραπάνω προβλήματα η μόνη λύση είναι οι κινητοποιήσεις με μεγάλη
συμμετοχή των γονεϊκού κινήματος.
6. Δουκλιάς Άκης (4ο Γυμνάσιο Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Έκανε την επισήμανση ότι δεν βλέπει πολλούς Συλλόγους Γονέων από γυμνάσια –
λύκεια.
 Ανέφερε το πρόβλημα συστέγασης που ακόμη υφίσταται του 4ου γυμνασίου με το
Ι.Ε.Κ. Αχαρνών και τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή.
 Ευχαρίστησε με ένταση τον κο Πεδιαδίτη Στέργιο, ο οποίος βοήθησε τον Σύλλογο
του, αγωνίστηκε και τελικά κατάφερε να απομακρύνει την κεραία κινητής τηλεφωνίας
που ήταν δίπλα στο σχολείο του.
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 Επισήμανε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε περισσότερο σαν Γονείς, να «ακούμε»
περισσότερο, να μην τα ξέρουμε όλα, ότι δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι το
εύκολο θύμα, να μην «παρκάρουμε» τα παιδιά μας στο σχολείο με συνέπειες
άσχημες.
 Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι στα κυλικεία για τα προϊόντα που διακινούνται.
 Πυρασφάλεια, έξοδοι κινδύνου και σήμανση διαφυγής μέσα στους χώρους των
σχολείων δεν υπάρχουν, και πρέπει να μας απασχολήσουν πιο έντονα.
 Επίσης πρέπει να μας απασχολήσουν πιο έντονα τα σχετικά με τις τράπεζες
φαγητού και φαρμάκων.
 Και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων να προτιμούν να βοηθούν το κέντρο Α.Μ.Ε.Α.
«ΑΡΩΓΗ» που εδρεύει στις Αχαρνές και φιλοξενεί δικά μας παιδιά.
7. Μότσια Ελένη (15ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), η οποία εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Τόνισε την προσβολή της συμπεριφοράς του κου Μίχα έναντι της Γ.Σ. και τον έχουν
καταγγείλει για απραγία της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 Τα χρήματα δεν αρκεί να δοθούν από το Κράτος στο Δήμο αλλά πρέπει να τα δώσει
και ο Δήμος μέσω των Σχολικών Επιτροπών στα σχολεία.
 Το σχολείο της έχει στείλει έγγραφα στους αρμοδίους του Δήμου για διάφορα
προβλήματα αλλά ουδέποτε πήρε απάντηση.
 Ζήτησε να μάθει με ποιο κριτήριο γονείς συμμετέχουν στις δύο σχολικές επιτροπές.
 Συμπερασματικά με όλα τα παραπάνω είπε ότι το αυτονόητο είναι το κάθε σχολείο να
«ζητιανεύει».
8. Σαββουλίδης Χρήστος (3ο Δημ. Σχολ. Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω
απόψεις :
 Κατήγγειλε τον κο Μίχα που όταν του είπε για τους μη αναγομωμένους
πυροσβεστήρες και τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, αυτός απάντησε τραγικά :
«20 χρόνια δεν έχει πιάσει φωτιά τώρα θα συμβεί ; ».
9. Χάρακας Ιωάννης (Λύκειο Θρακομακεδόνων), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω





απόψεις :
Στιγμάτισε με την σειρά του την απρεπή αποχώρηση του κου Μίχα.
Τόνισε αν νομίζουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους στο
Δήμο υπάρχει και ο δρόμος της παραίτησης.
Διαπίστωσε ότι ενέργειες σαν το «γιαούρτωμα», ίσως πλέον είναι αναγκαίες.
Ανέφερε ότι συμφωνεί με όλα όσα είπε ο Νταντής, πρότεινε να γίνει αγωγή στο Δήμο
και ποινική δίωξη της Διαμαντοπούλου για απαξίωση της παιδείας.

10. Καλογεράκης Λάμπης (Λύκειο Θρακομακεδόνων και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης
Γονέων), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις :
 Συνεχάρη τον κο Τραβασσάρο που παρέστη και παρέμεινε στη συνέλευση τονίζοντας

-5-









ότι έτσι έπρεπε να πράττουν όλοι οι αιρετοί.
Επισήμανε σε πόσα πολλά πράγματα «έτρεξε» η Ένωση σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα και πόσα σημαντικά αποτελέσματα είχε.
Συμπεραίνοντας είπε πως δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα, απλά πρέπει να
σηκωθούμε από τους καναπέδες, ως πολιτική επιλογή, και χωρίς κομματικές
παρωπίδες να κρατήσουμε, να αντεπιτεθούμε και σίγουρα θα έχουμε θετικά
αποτελέσματα.
Τόνισε την αναγκαιότητα της ενότητας όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονέων,
εκπαιδευτικών, μαθητών)
Έκανε μια πλήρη ενημέρωση της διαδικασίας μεταφοράς των χρημάτων από το
κράτος έως τα σχολεία, πως έπρεπε να γίνεται και πως πραγματικά γίνεται στον
Δήμο μας.
Σχολίασε ότι οι αναφορές του Τύπου «η πορεία της ένωσης είναι παρέλαση» είναι
από ανθρώπους που φοβούνται το γονεϊκό κίνημα. Αναγνώρισε όμως ότι υπάρχει
πρόβλημα επικοινωνίας με τους Συλλόγους και ότι πρέπει να «δουλευτεί αυτή η
κατεύθυνση».

11. Μπίστας Σωτήρης (1ο Γυμνάσιο Αχαρνών), ο οποίος εξέφρασε τις παρακάτω απόψεις:
 Κατάγγειλε την εκμετάλλευση συγκεκριμένου σχολικού γυμναστηρίου από ιδιωτικό
σύλλογο.
 Ο Δήμος έχει μόνιμα μια θέση : «για όλα φταίνε οι άλλοι που δεν μπορεί να
λειτουργήσει σωστά» και προφανώς είναι απαράδεκτο και δεν ισχύει .
 Συμπεραίνοντας. είπε ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας γιατί δεν αντιδρούμε.
Εφόσον τελείωσε ο αρχικός κύκλος ομιλητών, έγιναν δευτερολογίες που τα σημαντικότερα
σημεία ήταν :
12. Καρυδάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων.
 Τόνισε ότι η Ένωση όπου την κάλεσαν πάντα ήταν παρούσα χωρίς να υποκαθιστά
ποτέ Σύλλογο Γονέων.
 Όσον αναφορά στα αρμόδια όργανα του Δήμου που συμμετέχει, πάντα είναι
παρούσα και δίνει μάχες με συνεχή πίεση για την επίλυση των προβλημάτων.
 Συμπεραίνει ότι κάποιος λέει ψέματα στο Δήμο ή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών που
λέει «ότι έχει δώσει τα χρήματα στις Επιτροπές» ή οι Πρόεδροι των Επιτροπών που
λένε «ότι δεν τα έχουν πάρει».
 Η Ένωση Γονέων και προσωπικά ο Πρόεδρό της συμφωνεί με την μείωση των
μισθωμάτων των κυλικείων, αρκεί η μείωση να μετακυλιστεί αντίστοιχα στα προϊόντα
τους και άρα στα παιδιά μας.
 Αύξηση κονδυλίων για την παιδεία.
 Αναφορικά με τις μηνύσεις που αρκετοί τόνισαν, την ανάγκη διερεύνησης – κατάθεση
επισήμανε ότι αυτό απαιτεί νομική ομάδα που πρέπει να επανδρωθεί από εθελοντές
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γονείς. Εξάλλου απαιτεί ακόμη και στην τελευταία περίπτωση χρήματα τα οποία η
Ένωση δεν διαθέτει.
Ανάφερε ενδεικτικά των ενεργειών της Ένωσης 40-45 έγγραφα απεσταλμένα προς
κάθε αρμόδιο.
Πληροφόρησε την Γ.Σ. μετά από συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις στο Δήμο κατάφεραν
η υπεύθυνη Επίτροπος, να πειστεί και να υπογράφει τα αντίστοιχα εντάλματα
πληρωμής, τα οποία εκδίδει ο Δήμος για απευθείας αναθέσεις μέχρι το ποσό των
15.000 ευρώ.
Σύσταση Επιτροπή Παιδείας για ποιοτική εκπαίδευση με ουσιαστικές προτάσεις και
προς το Δήμο και το Υπουργείο.
Επισήμανε ότι πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες και όταν ένα σχολείο έχει σοβαρά
προβλήματα και θέλουν οι μαθητές να κλείσουν το σχολείο πρέπει πρώτα να
πραγματοποιούν Γ.Σ. και έπειτα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη αποφασίσει
η Γ.Σ. τους.
Τόνισε ότι χαίρεται που οι περισσότερες προτάσεις που έκαναν τα μέλη της Γ.Σ.
περικλείονται στο έγγραφο που κατέθεσε το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων.
Να βοηθήσουν οι Σύλλογοι Γονέων την τράπεζα τροφίμων.

13. Νταντής Ευστάθιος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων.
 Στις επισημάνσεις της Γ.Σ. για έλεγχο της σχολικής μονάδας, τόνισε ότι δεν θα
είναι εύκολη υπόθεση.
 Σε ερώτηση με ποια κριτήρια, γονείς τοποθετούνται στη πρωτοβάθμια σχολική
επιτροπή είπε με απόφαση Δήμαρχου ; .
 Δεν είναι εφικτή η αγωγή κατά Διαμαντοπούλου λόγω βουλευτικής ασυλίας.
 Πληροφόρησε ότι από την αρχική λειτουργία του σχολείου υπάρχουν σχέδια
εκκένωσης άσχετα με τον αν βγαίνουν από το συρτάρι για να εφαρμοστεί ως
άσκηση και μόνο.
 Όσο αναφορά με την τράπεζα τροφίμων του Δήμου μας, ανάφερε ότι άκουσε ότι
αυτά τα τρόφιμα που είχαν συγκεντρωθεί, δεν μοιράστηκαν.
Δευτερολόγησαν οι παρακάτω και στη δευτερολογία τους ανακεφαλαίωσαν τα
λεγόμενά τους στην πρώτη τους τοποθέτηση :
οι κκ. Τραβασσάρος, Βασιλόπουλος, Μπίστας και Ρήγας.
Στην συνέχεια διαβάστηκαν οι προτάσεις και ακολούθησε ψηφοφορία σε κάθε μια
ξεχωριστά. (Συνημμένο έγγραφο προτάσεων Δ.Σ. Ένωσης Γονέων, μαζί με το πρακτικό).
 Πρόταση Νο 1 : Παμψηφεί υπέρ.
 Πρόταση Νο 2 : κατά 2, λευκά 5, υπέρ 22. Η επιχειρηματολογία της ψήφου «κατά»,
ήταν ότι οι ημερίδες δεν λύνουν προβλήματα παρά βοηθούν τους Δημοτικούς
Άρχοντες να κερδίζουν χρόνο.
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Πρόταση Νο 3 : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση Νο 4 : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση Νο 5 : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση Νο 6 : κατά 6, λευκά 1, υπέρ 16. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση από

εκπροσώπους της Ένωσης, γιατί πίστευαν ότι τα σχολεία πρέπει πάντα να είναι
ανοικτά άσχετα με τα προβλήματα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους. Τόσο ο κος
Καρυδάκης (Πρόεδρος Ένωσης Γονέων) όσο και ο κος Καλογεράκης (Γενικός
Γραμματέας Ένωσης Γονέων) προσπάθησαν πολλές φορές να εξηγήσουν ότι ούτε
αυτοί θέλουν τα σχολεία κλειστά αλλά εάν γίνει, πρέπει να τηρηθούν τα νόμιμα.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος.
 Πρόταση Νο 7 : κατά 10, λευκά 3, υπέρ 8. Η επιχειρηματολογία της ψήφου «κατά»,









ήταν ότι Επιτροπές δεν λύνουν προβλήματα παρά βοηθούν τους Δημοτικούς
Άρχοντες να κερδίζουν χρόνο.
Η πρόταση για διεύρυνση του Δ.Σ. της Ένωσης από 7 σε 11 μέλη, δεν μπορούσε να
ψηφιστεί διότι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από το καταστατικό πλειοψηφία του
Σώματος.
Πρόταση για εισφορά κάθε δεύτερο χρόνο των Συλλόγων Γονέων προς την Ένωση
να είναι 20 ευρώ : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση για ενεργοποίηση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση να γίνει άσκηση στα σχολεία από αρμόδιους, σχετικά με σεισμό και
πυρκαγιά : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση για κατάθεση αγωγής προς συγκεκριμένων Δημοτικών και μη, Αρχόντων
του Δήμου μας : Παμψηφεί υπέρ.
Πρόταση να υπάρξει πιο σκληρή γλώσσα στα έγγραφα της Ένωσης Γονέων προς
τους Αρμοδίους : Παμψηφεί υπέρ.

Μετά το πέρας των ψηφοφοριών, το Προεδρείο ανακοινώθηκε στο Σώμα την λήξη των
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και αποχώρησαν άπαντες.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Δουκλιάς

Κατσιάρης

Αλεξόπουλος

Συρίγος

Πεδιαδίτης

Άκης

Παναγιώτης

Βασίλειος

Γεράσιμος

Στέργιος

(Πρόεδρος )

(Γραμματέας)

(Μέλος)

(Μέλος)

(Μέλος)
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