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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της  1ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 14 
 ΘΕΜΑ:  Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν αιτήματος  της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 

Σήμερα την  29η  του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  18:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 1235/25-01-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  25-01-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

(Απούσα) 
22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1602/28.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση) 2) Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1661/29.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης 

(Πολίτες σε Δράση).  3) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  του υπ΄αριθμ. 1662/29.01.2021 αιτήματος της 

δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής 

παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 &  2
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Την ένταξη-κατά πλειοψηφία- του 3
ου

 &  4
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 και 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 3
ο
 

& 4
ο
  ΕΗΔ σε 1

ο
 & 2

ο
  θέμα της Η.Δ. Το 1

ο
 σε 3

ο
, το 2

ο
  σε 4

ο
, το 3

ο
  σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 , το 5

ο
 σε 7

ο
, το 6

ο
 σε 8

ο
, το 7

ο
 σε 9

ο
, 

το 8
ο
 σε 10

ο
, το 9

ο
 σε 11

ο
, το 10

ο
 σε 12

ο
, το 1

ο
 ΕΗΔ σε 13

ο
  και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 14

ο
. 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 6
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

2
ου

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ηλιάδης και Δ. Τσατσαμπάς, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) θέματος και προσήλθαν-συμμετείχαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος της Η.Δ. 

Ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Κέντρης, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) 

θέματος και προσήλθε-συμμετείχε  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3
ου

 (πλέον) θέματος της Η.Δ. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς,  αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη  μετά  τη ψήφιση του 2
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β. Παντελάρος, Ν. Καραγιάννης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Θερμού και  Ε. 

Τοκατλίδη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, μετά τη ψήφιση του  5
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Π. Μοσχονάς και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του  9
ου

 (πλέον) θέματος. 

 

 Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  14.
ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, απηύθυνε το 

λόγο στον κ. Α. Γερολυμάτο, δημοτικό σύμβουλο της  παράταξης (Πολίτες σε Δράση) ο  οποίος  ανέπτυξε προφορικά το  

κείμενο της πρότασης ψηφίσματος, το οποίο τέθηκε υπόψη του Σώματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με το 

νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία. 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής (Χαϊδάρι Ξανά) δήλωσαν αποχή.   

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε  ότι απέχουν.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς,  δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. 

Η  δημοτική Σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ) κα Α. Γκανά-Ρηγάκη, δήλωσε αποχή. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

-τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων,  

και 

επί παρευρισκομένων (24)  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (24)  ψηφισάντων, (5) ψήφισαν  υπέρ,  (1) ψήφισε κατά και 

(18) δήλωσαν αποχή,  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

Την έκδοση ψηφίσματος, ως κατωτέρω: 

 

Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία που παρουσιάστηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, κα  

Κεραμέως  και  κο  Χρυσοχοΐδη το οποίο έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και πρόκειται να ψηφιστεί άμεσα 

αποτελεί μια ακόμα μαύρη σελίδα για την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Σε μια περίοδο όπου η πανδημία και οι 

επιπτώσεις της σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής πλήττει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση 

χρησιμοποιεί τον φόβο ως εργαλείο για να οξύνει τις αντιλαϊκές πολιτικές της. 
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    Πιο συγκεκριμένα, αναθέτει στο κάθε τμήμα να καθορίζει την Βάση Εισαγωγής λαμβάνοντας κατά 80-120% τον μ.ο. 

επίδοσης των μαθητών στις εισαγωγικές και πάντως όχι κάτω από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, του 8. Η 

συγκεκριμένη ρύθμιση-μαζί με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, την μείωση του λαϊκού εισοδήματος, το διπλό 

μηχανογραφικό- θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια, την μείωση 

των σχολών επιλογής του μαθητή, το κλείσιμο και την κατηγοριοποίηση μιας σειράς πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανά 

τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο αυτό, το τέταρτο αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που έρχεται μέσα στην 

πανδημία με κλειστά τα σχολεία και τις σχολές, εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο υποβάθμισης της δημόσιας και 

δωρεάν εκπαίδευσης και αντίστοιχης ενίσχυσης των ιδιωτικών κολεγίων, στα οποία έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα να 

χορηγούν πτυχία με ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που χορηγούν τα αντίστοιχα ΑΕΙ. 

    Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η επαναφορά του ορίου φοίτησης, οι διαγραφές των φοιτητών, τα πανάκριβα 

μεταπτυχιακά που μαζί με τα χρόνια προβλήματα της φοιτητικής μέριμνας δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για 

τους εργαζόμενους και πιο φτωχούς φοιτητές. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 

πανεπιστήμιο για λίγους εισάγοντας διαρκώς νέους ταξικούς φραγμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα και με 

το πόρισμα Πισσαρίδη. 

    Μάλιστα τη στιγμή που η εκπαίδευση έχει άμεση ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης της η κυβέρνηση επιλέγει να 

σπαταλήσει πόρους προκειμένου να εδραιώσει ένα δόγμα «νόμου και τάξης» εντός των Πανεπιστημίων περιστέλλοντας 

ακαδημαϊκές και συνδικαλιστικές ελευθερίες.  Έτσι λοιπόν έχουμε την πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία της συγκρότησης 

ειδικού σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας (Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημίων), την εγκατάσταση συστημάτων 

παρακολούθησης ήχου και εικόνας ακόμα και στις αίθουσες των εργαζομένων, τον έλεγχο κατά την είσοδο και την 

έξοδο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την δημιουργία πειθαρχικών συμβουλίων για φοιτητές που θα βρίσκονται 

πλέον υπό την απειλή της διαγραφής τους.  Ενώ, με δηλώσεις της κας Υπουργού έχουμε και την προαναγγελία και νέου 

νομοσχέδιου για την κατάργηση των παρατάξεων -δια νόμου- μέσα στις σχολές. 

    Τέλος, η κυβέρνηση, απειλεί με οικονομική ασφυξία τα πανεπιστήμια, όταν από την μια πλευρά προβλέπει ότι θα 

πρέπει εκείνα να επωμιστούν το κόστος για την εφαρμογή όλων των παραπάνω μέτρων χρησιμοποιώντας τα χρήματα 

των ΕΛΚΕ, και από την άλλη τα απειλεί με μείωση της χρηματοδότησης αν αρνηθούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω 

διατάξεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου καταδικάζει τις πολιτικές υποβάθμισης της δημόσιας και δωρεάν δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βάζουν εμπόδια στο μέλλον της νέας γενιάς και ζητά την απόσυρση του 

Νομοσχεδίου και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Καταδικάζει τις νέες 

απαγορεύσεις για τις συναθροίσεις (μέχρι τη Δευτέρα 1 Φλεβάρη) και ζητά να αποσυρθούν. Υπερασπίζεται το δικαίωμα 

του λαού να αγωνίζεται και να διαδηλώνει ελεύθερα. Υπερασπίζεται τα λαϊκά δημοκρατικά  δικαιώματα και ελευθερίες. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-02-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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