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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 1/2015  

της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

Στο Άστρος και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 

στις 29-01-2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14,30, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η 

∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την 

πρόσκληση µε αριθµό 700/26-1-2015 του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆4/86 

υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ που αφορά στον τρόπο λειτουργίας των 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Επιτροπών Παιδείας.  

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 

επτά (8) µελών, βρέθηκαν έξι (6) παρόντες: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Σαβούρδος Πέτρος   Πρόεδρος  1. Κουρέτας Ιωάννης Τακτικό µέλος 

2. Σίδερης Κώστας Τακτικό µέλος 2. Μυριάς Παύλος Τακτικό µέλος 

3. Λαγονίκου Σοφία  Τακτικό µέλος   

4. Τζανή Ελένη Τακτικό µέλος   

5. Κουρόγιωργας Αθανάς. Τακτικό µέλος   

6. Περδικάρης Γιαννάκος Τακτικό µέλος    

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό  Υπάλληλο και 

γραµµατέα της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας κο ∆ηµήτρη Κουρµπέλη.  
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Στο παρόν απόσπασµα δεν αναφέρονται αυτούσιοι – χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά 

η ουσία και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε – οι διάλογοι που έγιναν µεταξύ των 

µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι 

οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο των πρακτικών που έχει υπογραφτεί από 

όλα τα παριστάµενα µέλη. 

Αριθµός Αποφάσεως 1/2015 

ΘΕΜΑ: « Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού 

Έτους 2015-2016» 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Πέτρος Σαβούρδος  
εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Ο ∆/ντής της Α/θµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας µας έστειλε το 4251/22-12-2014 
έγγραφο µε το οποίο µας καλεί να του διαβιβάσουµε τυχόν γνωµοδοτήσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάθε είδους πρόταση µεταβολών (ιδρύσεις , καταργήσεις 
, συγχωνεύσεις , προαγωγές , υποβιβασµοί και µετατροπές) σχολικών µονάδων οι 
οποίες λειτουργούν  εντός γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου µας για το επόµενο 
σχολικό έτος 2015-2016 συνοδευόµενες από τις απαραίτητες  βεβαιώσεις των 
οικονοµικών κατά περίπτωση  υπηρεσιών. 

Επίσης ο ∆/ντής της Α/θµιας εκπαίδευσης µε το αριθµό 31/8-1-2015 έγγραφό 
του µε θέµα «Ενηµέρωση για τη µη υποβολή πρότασης µεταβολών  σχολικών 
Μονάδων σχολικού έτους 2015-2016» …… σας ενηµερώνουµε ότι δεν προτιθέµεθα  
να υποβάλλουµε πρόταση για οποιαδήποτε µεταβολή ( ίδρυση ,κατάργηση , 
συγχώνευση , προαγωγή , υποβιβασµό και µετατροπή ) σχολικών Μονάδων οι 
οποίες λειτουργούν  εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου σας για το επόµενο 
σχολικό έτος 2015-2016. 

Στη συνέχεια ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας έστειλα στους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεµόνων των Σχολικών µονάδων , (µέσω των ∆/ντών και προϊσταµένων) το 
αριθµό 1/21-1-2015 έγγραφο µε το οποίο ζητούσα τις απόψεις για το παραπάνω 
θέµα , προκειµένου να τις θέσουµε υπόψη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας για 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Αγίου Πέτρου µας έστειλε την εξής επιστολή: 
 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
                         ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
 
Σε απάντηση του αριθµ. πρωτ. 1/21-01-2015 εγγράφου σας, και σε σχέση µε τις 
σχολικές µονάδες που λειτουργούν στο χωριό µας, η πρότασή µας είναι : 
Α) για το µεν ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου να  συνεχίσει η λειτουργία του όπως 
έχει αυτή την στιγµή. 
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Β) για το δε Νηπιαγωγείο Αγίου Πέτρου, το οποίο λειτουργεί ως παράρτηµα του 
Νηπιαγωγείου Καστρίου, ζητούµε την επανίδρυση του Νηπιαγωγείου µας µε έδρα 
τον Άγιο Πέτρο για τους λόγους : 

• Έχουµε 16 υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, ότι για τα επόµενα 5 χρόνια, το 
Νηπιαγωγείο θα έχει µαθητές, το γεγονός αυτό έχει λάβει γνώση η  ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας , αλλά και το Υπουργείο Παιδείας µε 
σχετικές επερωτήσεις που έχουν γίνει. 

• Η αίθουσα του Νηπιαγωγείου διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά, τόσο για την 
διδασκαλία του µαθήµατος όσο και για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 
παιδιών. 

• Βρίσκεται µέσα σε ένα σχολικό συγκρότηµα, αλλά µε δική του αυτοτέλεια, 
τόσο στο χώρο των αιθουσών αλλά και στο χώρο των τουαλετών, µε 
αποτέλεσµα να παρέχει ασφάλεια και υγιεινή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
ενός σύγχρονου Νηπιαγωγείου. 

• Το Νηπιαγωγείο µας έχει την χορηγία και την φροντίδα του Ιδρύµατος Λέων 
Λεµός. 

• ∆εν επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισµό κανένα κόστος, αφού τα 
λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από το ∆ηµοτικό Σχολείο που λειτουργεί 
στον  ίδιο χώρο. 

• Το Νηπιαγωγείο θα εξυπηρετήσει τους µαθητές που κατοικούν στην κορυφή 
του ορεινού όγκου, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και µε οδικό δίκτυο 
σε κακή κατάσταση, που κάθε φορά που µεταφέρονται εγκυµονεί τεράστιους 
κινδύνους για την ασφάλειά τους. Η απόσταση µέχρι το πλησιέστερο 
Νηπιαγωγείο είναι 10 περίπου χλµ.  µέσα σε χιόνια, πάγους και οµίχλη τους 
µήνες του φθινοπώρου και του χειµώνα.  

 
Για τους λόγους που προαναφέραµε ζητούµε επανίδρυση του Νηπιαγωγείου Αγίου 
Πέτρου µε έδρα τον Άγιο Πέτρο, ενώ το  ∆ηµοτικό µας σχολείο να παραµείνει ως 
έχει.    
               

                                                                                                           Ο 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Άγιος Πέτρος 27 / 01 / 2015 
 

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου   Βερβένων µας 
έστειλε απάντηση η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών µονάδων του ∆ήµου µας 

 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το σχ. Έτος 2012-2013 φοίτησαν στο σχολείο  85 

µαθητές , το 2013-2014 98 µαθητές και το τρέχον  σχ. Έτος 2014-2015 φοιτούν 107 
µαθητές , φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αριθµός των µαθητών του σχολείου παρουσιάζει  
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χρόνο µε το χρόνο αύξηση η οποία όπως φαίνεται θα συνεχιστεί, προτείνουµε από 
το επόµενο σχολικό έτος την αναβάθµιση του Σχολείου  από εξαθέσιο σε επταθέσιο 
. (ακολουθεί υπόλοιπο κειµένου) 

 
Για το ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 

 
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων  Νηπιαγωγείου  Βερβένων µας 

έστειλε απάντηση η οποία έχει ως εξής: 
 
Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου σας αναφέρουµε ότι το Νηπιαγωγείο 

Βερβένων λειτουργεί οµαλά τόσο το κλασικό όσο και το ολοήµερο τµήµα. Υπάρχει 
κατάλληλος αριθµός νηπίων και εκπαιδευτικού προσωπικού . Στο τρέχον σχ. Έτος 
2014-2015 φοιτούν 31 νήπια , 16 στο κλασικό τµήµα και 15 στο ολοήµερο τµήµα. 

Αυτό που θα θέλαµε να προτείνουµε , ύστερα όµως από αιτήµατα  γονέων 
από τα Τ.∆. Ξηροπηγάδου και Κουτρούφων , είναι να ενταχθούν όπως πρώτα στ 
ζώνη του Νηπιαγωγείου Βερβένων. Ο Κύριος λόγος του αιτήµατος είναι η ευκολία 
των γονιών όσον αφορά τη µεταφορά των νηπίων , διότι η µετακίνηση από/προς 
την έδρα του ∆ήµου είναι συχνή. 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 2ου Νηπιαγωγείου Άστρους µε 
έστειλε την 2/28-1-2015 επιστολή που  έχει ως εξής: 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι τα όρια που αφορούν το νηπιαγωγείο µας ορίζονται 

Βόρεια των οδών Παναγίτσας – Κολοκοτρώνη- Επισκόπου Βρεσθένης (Β΄ ενορία 
Αγ. Παύλου Άστρους) και δεν επιθυµούµε καµία µεταβολή. (Ακολουθεί υπόλοιπο 
κειµένου) 

 
 

 

Με εκτίµηση 
 
 
 

Η Πρόεδρος                        Η Γραµµατέας 
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Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων  ∆ηµοτικού Σχολείου Καστρίου µας 
έστειλε την παρακάτω απάντηση  

 

                                                              Καστρί  28 - 1 - 2015 

                                                                           Αριθµ. Πρωτ. 19 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  

                                                                        
                                                 ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο Σχολικής  Επιτροπής Πρωτ/θµιας                                                              
                                                          Εκπαίδευσης  ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 
  
                                                                           

 

ΘΕΜΑ:  Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ΣΧΕΤ.:  Το αριθµό πρωτ. 1/21-1-2015 έγγραφο σας. 
 

Μετά τη λήψη του ανωτέρω αναφερόµενου σχετικού εγγράφου σας, µε το οποίο 
µας κοινοποιήσατε τα έγγραφα του ∆/ντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας µε 
αριθ.      Φ. 2.1/7251/22-12-2014 και Φ.2.1/31/8-1-2015, σας ενηµερώνουµε ότι δεν 
επιθυµούµε να γίνει καµία µεταβολή (κατάργηση, συγχώνευση κ.λ.π.) στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και Νηπιαγωγείο που λειτουργεί στην Τ.Κ. Καστρίου για το επόµενο σχολικό 
έτος 2015-2016.    

Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το σχολείο λειτουργεί σε ορεινή και µειονεκτική 

περιοχή µε πολλά προβλήµατα κυρίως τους χειµερινούς µήνες (χιόνια, παγετούς, 

οµίχλη), όπου καθιστούν επικίνδυνη την µετακίνηση των  µαθητών εξαιτίας και του 

δύσκολου οδικού δικτύου.  

                                                             
                                                            Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 
 
 
                                                                                 Γεώργιος Κουλούρης 
 
 
 
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων  ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ολιανών µας έστειλε την 
198/28-1-2015 επιστολή η οποία έχει ως εξής: 
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        ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών µονάδων Α/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας  έτους 2015-2016. 

 
 Κατόπιν οµόφωνης απόφασης του ∆.Σ. αιτούµεθα την προαγωγή του 
τριθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ολιανών σε τετραθέσιο. 
 

Ο Πρόεδρος                                     Η Γραµµατέας 
 

Αιµίλιος Λυµπεράκης                      Γεωργία Ζέρβα 
 
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου Άστρους µας έστειλε την 
παρακάτω επιστολή: 
 
ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας έτους 2015-2016 
Σχετ.: Το αριθ. Πρωτ. Φ.2.1/21-1-2015 έγγραφό σας (συνηµµένο το Φ.2.1/7251/22-
12-2014  και Φ.2.1/31/8-1-2015 έγγραφα του ∆/ντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Αρκαδίας. 
 
 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 12/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Άστρους καταθέτει την άποψή του σχετικά µε το θέµα και είναι ενήµερο και 
σύµφωνο να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες  για ο σχολικό 
έτος 2015-2016. Επειδή ως Σύλλογος Γονέων , όµως , έχουµε ως στόχο την ποιοτική 
αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης  προς τα παιδιά µας και την εφαρµογή 
όλων των καινοτόµων παιδαγωγικών  προγραµµάτων σε άρτια εξοπλισµένες και 
επανδρωµένες  σχολικές µανάδες διατηρούµε την επιφύλαξη µας ως προς τα όρια 
του γεωγραφικού προσδιορισµού τα οποία καθαρίζουν το δυναµικό του σχολείου 
µας  
 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Πρόεδρος 
 

Τζωρτζίνα Κωσταπούλου 
 
 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1ου Νηπιαγωγείου Άστρους µας έστειλε τα 
παρακάτω: 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  
1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
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Στο Άστρος, σήµερα 27η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:30, συνήλθε το 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 1ου 
Νηπιαγωγείου Άστρους, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου 
του ∆Σ, κυρίας Καραχάλιου Εύης, για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος : 

 

«Υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών περιφερειών των 
σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

έτους 2015-16». 

 

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε 

σύνολο πέντε (5) τακτικών µελών και δύο αναπληρωµατικών, βρέθηκαν πέντε 

(5) παρόντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ιδιότητα ΑΠΟΝΤΕΣ Ιδιότητα 
1. Καραχάλιου Εύη 

Πρόεδρος ∆Σ   

2. Μαυριά Έφη  
Αντιπρόεδρος 
∆Σ 

  

3. Πανταζή Κατερίνα 
Γραµµατέας   

4. Κοψαύτης Αναστάσιος  
Ταµίας   

5. Χρήστου Βανέσα 
Μέλος   

 
 

6. ∆αλιάνη Ρένα 
Αναπληρωµατικό 
Μέλος 

 
 

7. Βούλγαρη Κατερίνα 
Αναπληρωµατικό 
Μέλος 

 

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του ∆Σ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

σχετικά µε το θέµα για την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη λειτουργία των 

σχολικών περιφερειών των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας έτους 2015-16, το ∆.Σ.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

να συνταχθεί και να αποσταλεί έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 

του 1ου Νηπιαγωγείου Άστρους, προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας στο οποίο θα αναφέρονται 

επιγραµµατικά τα ακόλουθα σχετικά µε τα:  

ΑΔΑ: ΨΟΓ2Ω9Ψ-Β6Ν



 8 

Α. Καθορισµός ζωνών σχολικών περιφερειών: ∆εδοµένου ότι οι υπάρχουσες 

ζώνες λειτουργούν µε προφανείς αδυναµίες ο Σύλλογος προτείνει, τη δηµιουργία 

µιας επιτροπής η οποία θα αναλάβει µε τη συνέργεια επιστηµόνων από το χώρο της 

ανθρωπογεωγραφίας να εκπονήσει τους νέους χάρτες των σχολικών περιφερειών 

βάσει τεκµηριωµένης µελέτης.  

Β. Αλλαγή ισχύοντος πλαισίου σχολικών περιφερειών: ο Σύλλογος προτείνει 

τη δηµιουργία ενός ευέλικτου θεσµικού πλαισίου το οποίο να επιτρέπει την 

αιτιολογηµένη εγγραφή ενός ποσοστού µαθητών σε σχολικές µονάδες κατά 

παρέκκλιση της σχολικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν -σε συνεννόηση πάντα 

µε τις σχολικές διευθύνσεις και εφόσον το επιτρέπει η δυναµικότητά των µονάδων. 

 

Γ. Η σχολική περιφέρεια να αποτελεί κυρίως κριτήριο προτεραιότητας κατά τις 

έγγραφες: δηλαδή σε κάθε σχολική µονάδα να εγγράφονται πρωτίστως τα παιδιά 

της αντίστοιχης σχολικής περιφέρειας και να συµπληρώνονται ελεύθερα οι 

υπόλοιπες θέσεις ή έστω ένα ποσοστό αυτών από παιδιά άλλων σχολικών 

περιφερειών µέχρι να καλυφθεί η δυναµικότητα της σχολικής µονάδας. Το ακριβές 

ποσοστό θα µπορεί να το ορίζει η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα δε έξοδα µετακίνησης των εν λόγω 

µαθητών δέον να βαρύνουν την εκάστοτε οικογένεια ώστε να µην προκύψει 

οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

Οι δύο λόγοι που το καθιστούν τα παραπάνω απολύτως αναγκαία και που 

αναλύονται εκτενώς στο υπ’ αριθµ. 1/27-1-2015 εξερχόµενο έγγραφο1 του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Άστρους, είναι οι παρακάτω:  

1. Πρακτικοί λόγοι οικονοµίας στις οικογενειακές µετακινήσεις όπως είναι ο 

διαφορετικός τόπος εργασίας των γονιών σε σχέση µε τη µόνιµη κατοικία 

τους. 

2. Συνταγµατικό δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην παιδεία, σύµφωνα µε 

το Σύνταγµα της Ελλάδας. 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται:  

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. 

 
H πρόεδρος H Αντιπρόεδρος 

                                                
1
Το υπ’ αριθµ. 1/27-1-2015 εξερχόµενο έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1

ου
 

Νηπιαγωγείου Άστρους συµπεριλαµβάνεται στην εισήγηση, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Πρακτικού Ν
ο
 

3 και επισυνάπτεται.  

ΑΔΑ: ΨΟΓ2Ω9Ψ-Β6Ν



 9 

Καραχάλιου Εύη 

 

Μαυριά Έφη  

 

 
Η Γραµµατέας Ο Ταµίας Το µέλος 

Πανταζή Κατερίνα Κοψαύτης Αναστάσιος Χρήστου Βανέσα  

 

 

 
  

 
Άστρος, 27/1/2015 

Αριθ. Πρωτ.: 1 
 

Προς: 

Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας  
Κοιν: 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

Υπόψη κου. Γκέσουρα Φωτίου 
Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 6978-449842 
Email: sgkanipiagogeiouastrous@gmail.com 
Πληροφορίες: Πανταζή Κατερίνα 

 

Θέµα: Υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών περιφερειών 
των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 
έτους 2015-16 
Σχετ.:  

1. Το υπ’ αριθµόν 5/22-01-2015 έγγραφο της προϊσταµένης του 1ου 
Νηπιαγωγείου Άστρους προς τον οικείο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων,  

2. το υπ’ αριθµ. 1/21-01-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

3. το υπ’ αριθµ. Φ.2.1/7251/22-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Α/βάθµιας 
Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

4. το υπ’ αριθµ. Φ.2.1/21/8-1-2015 έγγραφο της ∆/νσης Α/βάθµιας 
Εκπαίδευσης Αρκαδίας 
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Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας υποβάλλουµε τις 
παρακάτω προτάσεις όσον αφορά στη λειτουργία των σχολικών περιφερειών των 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Α. Καθορισµός ζωνών σχολικών περιφερειών 

Αυτή τη στιγµή οι υπάρχουσες ζώνες λειτουργούν µε προφανείς αδυναµίες. 
Για να γίνει δίκαιη και ισοµερής κατανοµή των µαθητών στις σχολικές µονάδες 
θεωρούµε αυτονόητα αναγκαίο να βρεθεί το γεωγραφικό ισοδύναµο της 
δυναµικότητας κάθε σχολείου πάνω στο χάρτη του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.  

Επειδή όπως και αποδείχθηκε ίσες εκτάσεις δεν αποδίδουν ίσο αριθµό 
µαθητών στα αντίστοιχα σχολεία, πρέπει να αναζητηθούν τα στατιστικά στοιχεία 
εκείνα που θα µας οδηγήσουν σε µια ορθολογική χάραξη των ζωνών. Για το σκοπό 
αυτό ο Σύλλογος προτείνει τη δηµιουργία µιας επιτροπής η οποία θα αναλάβει µε τη 
συνέργεια επιστηµόνων από το χώρο της ανθρωπογεωγραφίας να εκπονήσει τους 
νέους χάρτες των σχολικών περιφερειών βάσει τεκµηριωµένης µελέτης. Είµαστε 
στη διάθεση του ∆ήµου για περαιτέρω συνεργασία πάνω σε αυτό το θέµα. 

Β. Αλλαγή ισχύοντος πλαισίου σχολικών περιφερειών 

Προτείνουµε τη δηµιουργία ενός ευέλικτου θεσµικού πλαισίου το οποίο να 
επιτρέπει την αιτιολογηµένη εγγραφή ενός ποσοστού µαθητών σε σχολικές 
µονάδες κατά παρέκκλιση της σχολικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν -σε 
συνεννόηση πάντα µε τις σχολικές διευθύνσεις και εφόσον το επιτρέπει η 
δυναµικότητά των µονάδων. 

∆ύο από τους λόγους που το καθιστούν αυτό απολύτως αναγκαίο 
αναλύονται παρακάτω:  

1. Πρακτικοί λόγοι οικονοµίας στις οικογενειακές µετακινήσεις όπως είναι ο 

διαφορετικός τόπος εργασίας των γονιών σε σχέση µε τη µόνιµη κατοικία 

τους. 

Παράδειγµα: Τόπος κατοικίας για πολλούς νέους γονείς είναι συχνά το 
Παράλιο Άστρος λόγω της µεγάλης προσφοράς σε διαµερίσµατα προς ενοικίαση. 
Όταν όµως συµβαίνει οι γονείς να εργάζονται εκτός Παραλίου πράγµα καθόλου 
σπάνιο δεδοµένου του κυρίως εποχιακού χαρακτήρα των εκεί θέσεων εργασίας, 
τότε πρέπει:  

� το πρωί οι γονείς να αφήσουν το παιδί στο σχολείο,  

� να µετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους, την ώρα της λήξης του 

κλασσικού ωραρίου  

� να µετακινηθούν πάλι προς το σχολείο για να παραλάβουν το παιδί,  

� ίσως να µετακινηθούν εκ νέου για να το αναθέσουν σε κάποια γιαγιά 

ως είθισται και κατόπιν,  

� να ξαναεπιστρέψουν στην εργασία τους.  
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Ακόµα και για τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήµερο πρόγραµµα ισχύει ότι 
δεν ταυτίζεται πάντα η λήξη του σχολικού ωραρίου µε το εργασιακό ωράριο των 
γονέων. Ενώ αν το σχολείο βρισκόταν κοντά στον τόπο εργασίας το παιδί θα 
µπορούσε κάλλιστα να συναντηθεί µε το γονέα του στη λήξη του σχολικού ωραρίου 
και όταν τελειώσει και αυτός την εργασία του να επιστρέψουν µαζί στο σπίτι.  

Θα ήταν εν κατακλείδι πολύ πιο εύκολο αν ο τόπος µόνιµης εργασίας των 
γονέων και το σχολείο φοίτησης των παιδιών ήταν στον ίδιο οικισµό ώστε η 
οικογένεια να µπορεί να µετακινείται µαζικά από και προς αυτόν τον προορισµό 
καθηµερινώς. 
2. Συνταγµατικό δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην παιδεία. Σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα της Ελλάδας Άρθρο 16. Παρ.1 ισχύουν τα εξής: «H τέχνη και η 

επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η 

προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. H ακαδηµαϊκή ελευθερία 

και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της 

υπακοής στο Σύνταγµα». 

 
∆ανειζόµαστε την παρακάτω ανάλυση του Λέκτορα Συνταγµατικού ∆ικαίου 

στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή προκειµένου να αναπτύξουµε το 
επιχείρηµα µας  

 
«Το ατοµικό και κοινωνικό δικαίωµα στην εκπαίδευση». 

 
Το δικαίωµα στην εκπαίδευση είναι ίσως το πιο πολυσύνθετο από τα 

δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγµα. Στις διατάξεις του άρθρου 
16 Συντ. συναντά κανείς σχεδόν όλους τους τύπους που έχει διαπλάσει η θεωρία 
των δικαιωµάτων. Στην πραγµατικότητα, το δικαίωµα στην εκπαίδευση προκύπτει 
από τη σύνθεση ενός πλέγµατος επιµέρους ελευθεριών, δικαιωµάτων και 
εγγυήσεων, που όλα συντείνουν στην προαγωγή του συνταγµατικού αγαθού της 
παιδείας[142]. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση συγκροτούν, καταρχάς, µια σειρά από 
ατοµικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία της διδασκαλίας και η γενική ελευθερία της 
παιδείας, που κατοχυρώνουν ένα πεδίο ελεύθερης δράσης του ατόµου απέναντι σε 
κρατικές παρεµβάσεις. Η ελευθερία στο πεδίο αυτό αποκτά νόηµα, όταν 
συµπληρώνεται από ατοµικά δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα ίδρυσης 
εκπαιδευτηρίων ή το δικαίωµα επιλογής της εκπαίδευσης, τα οποία προϋποθέτουν 
και απαιτούν τη ρυθµιστική ενεργοποίηση του νοµοθέτη. Παράλληλα, η εκπαίδευση 
ανάγεται σε αποστολή του κράτους, η οποία θεµελιώνει επιµέρους υποχρεώσεις 
των κρατικών οργάνων και ιδίως του νοµοθέτη, όπως την ανάπτυξη και προαγωγή 
της έρευνας και της διδασκαλίας ή την υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης σε όλες 
τις βαθµίδες. Στις κρατικές αυτές υποχρεώσεις αντιστοιχούν κοινωνικά δικαιώµατα, 
όπως καταρχήν το γενικό δικαίωµα πρόσβασης στην εκπαίδευση ή, ειδικότερα, το 
δικαίωµα δωρεάν παιδείας, καθώς και θεσµικές εγγυήσεις, όπως η πλήρης 
αυτοδιοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και η ιδιότητα των 

                                                
2
 [14] Βλ. γενικά Β. Σκουρή / Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, ∆ίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2009, 2 επ. 
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καθηγητών τους ως δηµόσιων λειτουργών. Τέλος, ένα ιδιαίτερο στοιχείο του 
δικαιώµατος στην εκπαίδευση είναι ότι σ’ αυτό περιλαµβάνεται και µια θεµελιώδης 
υποχρέωση του πολίτη, η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Είναι φανερό ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση έχει δύο, παράλληλες και 
παραπληρωµατικές, βασικές όψεις, µία ατοµική και µία συλλογική. Αυτές 
αντιστοιχούν, κάπως σχηµατικά, στη διττή φύση του αφενός ως ατοµικού 
δικαιώµατος και αφετέρου ως κοινωνικού δικαιώµατος και αποστολής του 
κράτους[153].  

∆εν πρέπει εξάλλου να παραβλέπεται ότι το κανονιστικό περιεχόµενο του 
συνταγµατικού δικαιώµατος στην εκπαίδευση διαπλέκεται και συµπληρώνεται από 
την προστασία του ως ανθρώπινου δικαιώµατος στο διεθνές δίκαιο. Ως προς την 
ατοµική όψη του, κρίσιµο είναι ιδίως το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που εγγυάται την εκπαίδευση ως δικαίωµα επιλογής των 
γονέων[164]. Ως προς την κοινωνική όψη του δικαιώµατος, το άρθρο 28 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού ορίζει ότι η στοιχειώδης 
τουλάχιστον εκπαίδευση οφείλει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλους, καθώς 
και ότι οφείλει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
περιλαµβανοµένης της ανώτατης[175]. Γενικότερα, από το διεθνές και το ευρωπαϊκό 
δίκαιο προκύπτει ότι το σχετικό κοινωνικό δικαίωµα συγκροτείται ιδίως ως δικαίωµα 
πρόσβασης στο δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης[186].» 

 
∆ηµοσιεύθηκε σε: Θεωρία & Πράξη ∆ιοικητικού ∆ικαίου 12/2012, σ. 1046  

 

∆ιεκδικώντας συνεπώς το δικαίωµα του παιδιού για ελεύθερη πρόσβαση στην 
παιδεία όπως αυτό δικαιούνται και υποχρεούνται να υπερασπιστούν οι γονείς κατά 
την ατοµική τους κρίση αιτούµαστε να µας δοθεί µια ευελιξία στην επιλογή του 
σχολείου φοίτησης των παιδιών µας. 

                                                
3 [15] Βλ. γενικά, µε έµφαση στην ατοµική ελευθερία, Πρ. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό δίκαιο. 
Ατοµικά δικαιώµατα, τόµ. Α΄, 4η έκδ., Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, αρ. περ. 
983 επ., ως προς το κοινωνικό δικαίωµα, Γ. Κατρούγκαλου, Τα κοινωνικά δικαιώµατα, 
Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2006, 214 επ., και συνθετικά Χρυσόγονου, Ατοµικά 
και κοινωνικά δικαιώµατα, ό.π., 334 επ.  
4 [16] Βλ. ∆αγτόγλου, Ατοµικά δικαιώµατα, ό.π., αρ. περ. 994α, πρβλ. επίσης ∆. 

Κουλαξίζη, Η ελευθερία της διδασκαλίας ως ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας της 
(ιδιωτικής) εκπαίδευσης υπό το πρίσµα του άρθρου 2 του Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣ∆Α, ∆τΑ 2005, 407 επ.  
5 [17] Βλ. Ευ. Μουαµελετζή, Άρθρο 28, σε: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ. Χρυσόγονου / Χ. 

Ανθόπουλου (επιµ.), Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού και η εσωτερική 
έννοµη τάξη, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 289 επ. Η ∆ιεθνής Σύµβαση για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του 1989 κυρώθηκε µε το ν. 2101/1992 (Α΄ 192).  
6 [18] Έτσι ιδίως το άρθρο 14 παρ. 1 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, καθώς 
και το άρθρο 13 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
∆ικαιώµατα του ΟΗΕ (κυρώθηκε µε το ν. 1532/1985, Α΄ 45) και σχετικά Π. Φουντεδάκη, Το 
κοινωνικό δικαίωµα στην παιδεία. Η διάσταση θεωρίας και πράξης ως η αλήθεια του 
δικαιώµατος, ΤοΣ 2006, 431 επ. (434 επ.).  
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Παρόλ’ αυτά δε µας διαφεύγει η αναγκαιότητα ύπαρξης σχολικών 
περιφερειών η οποία εγγυάται την προβλεψιµότητα στην επάνδρωση των σχολείων 
και την εύρυθµη λειτουργία τους .  

Ζητάµε όµως η σχολική περιφέρεια να αποτελεί κυρίως κριτήριο 
προτεραιότητας κατά τις έγγραφες – δηλαδή σε κάθε σχολική µονάδα να 
εγγράφονται πρωτίστως τα παιδιά της αντίστοιχης σχολικής περιφέρειας και να 
συµπληρώνονται ελεύθερα οι υπόλοιπες θέσεις ή έστω ένα ποσοστό αυτών από 
παιδιά άλλων σχολικών περιφερειών µέχρι να καλυφθεί η δυναµικότητα της 
σχολικής µονάδας. Το ακριβές ποσοστό θα µπορεί να το ορίζει η διεύθυνση του 
σχολείου σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα δε έξοδα 
µετακίνησης των εν λόγω µαθητών δέον να βαρύνουν την εκάστοτε οικογένεια ώστε 
να µην προκύψει οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

Ελπίζουµε να γίνετε αρωγοί στην προσπάθειά µας να φέρουµε σε πέρας το 
δύσκολο έργο της ανατροφής ενός παιδιού στην ελληνική επαρχία µε ό,τι 
περιορισµούς αυτό συνεπάγεται στην πρόσβαση σε πολιτισµικά αγαθά.  

Ακόµα περισσότερο, ελπίζουµε να µας βοηθήσετε να έχουµε πρόσβαση σε 
ό,τι ο κάθε γονιός θεωρεί καλύτερη παιδεία για το παιδί του. 

 

Συνηµµένα: Το υπ’ αριθµ. 3/27-1-2015 Πρακτικό ∆Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 1ου 
Νηπιαγωγείου Άστρους 

 
Με εκτίµηση 

 
 
 

Καραχάλιου Ευαγγελία  

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.  
Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων  

1ου Νηπιαγωγείου Άστρους 
 

 
 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, από τους Συλλόγους που έστειλαν προτάσεις 

διαπιστώνεται ότι: 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου 

Αγίου Πέτρου  προτείνει την επανίδρυση του Νηπιαγωγείου  µε έδρα τον Άγιο Πέτρο. 
Ο Σύλλογος γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου Βερβένων προτείνει 

την αναβάθµιση – προαγωγή του σχολείου από εξαθέσιο σε επταθέσιο. 
Ο Σύλλογος γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ολιανών  προτείνει 

την προαγωγή του τριθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ολιανών σε τετραθέσιο. 
Οι άλλοι σύλλογοι είτε περιγράφουν την υφιστάµενη κατάσταση  είτε δεν 

επιθυµούν καµία µεταβολή είτε θέτουν θέµα σχολικών ζωνών,  προτάσεις που δεν 
µπορούν να απασχολήσουν το Συµβούλιό µας στην προκειµένη περίπτωση. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΓ2Ω9Ψ-Β6Ν



 1

ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΝΙΚΟΥ: ∆εν µπορώ να πάρω θέση επί του συγκεκριµένου 
θέµατος δεδοµένου ότι έχει  αποφανθεί  η Προϊσταµένη µου Αρχή µε το Φ.2.1/31/8-
1-2015 έγγραφό της. 

 
 

 

Τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας αφού άκουσαν την εισήγηση του 

Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία 

 
1. ∆έχονται την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της 
2. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας να 

ικανοποιήσει όλα τα αιτήµατα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων που 
ζητούν ιδρύσεις και προαγωγές  των σχολικών µονάδων τους εφόσον 
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 
 

Μειοψηφούσης της κυρίας Σοφίας Λαγονίκου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2015 

 
Ο Πρόεδρος  

της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας  
Τα µέλη 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας  

 

 

 

Σαβούρδος Πέτρος 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΟΓ2Ω9Ψ-Β6Ν


		2015-02-04T13:07:15+0200
	Athens




