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Από ην 17
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 118/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                                   Γηακαξηπξία γηα ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.      

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Οθησβξίνπ 2012 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 12:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

έγηλε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Αληηδήκαξρνο Κάζνπ, σο αλαπιεξσηήο 

Γεκάξρνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Ζιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   εθηόο Κάζνπ 

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄         4.- Ησάλλεο Μνλδάλνο 

5.-  Κσλ/λνο Μελάο,                   ΄΄         5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή 

6.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄         6.- Δκκαλνπήι νθίιαο, αλ θαη λόκηκα 

7.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄              πξνζθιήζεθαλ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο  πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη 

θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα  εμέζεζε όηη ζηάιζεθε πξνο ην Γήκν Κάζνπ 

από ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λ.Σ. Κάζνπ δηακαξηπξία, ηελ νπνία 

ζπλππνγξάθνπλ θαη ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Γπκλαζίνπ  

& Λ.Σ. Κάζνπ, ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Κάζνπ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ 15κεινύο Μαζεηώλ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ 

θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

΄΄Δίκαζηε έλα κηθξό ζρνιείν ηνπ Ν.Α. Αηγαίνπ, ζην αθξηηηθό λεζί ηεο Κάζνπ. Δπί 

ζεηξά εηώλ, παιεύνπκε κε ηα πξνβιήκαηά καο, ηελ θαθή θηηξηαθή ππνδνκή, ηελ 

ειιηπή νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ηελ ζηειέρσζε κε εθπαηδεπηηθνύο, ε νπνία θάζε 

ρξόλν γίλεηαη θαζπζηεξεκέλα θαη πνηέ δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο. 

Φέηνο, ην πξόβιεκα ηεο ζηειέρσζεο μεπέξαζε θάζε όξην. Βξηζθόκαζηε ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ θαη από ηνπο ηέζζεξηο θηιόινγνπο πνπ έπξεπε λα δηδάζθνπλ ζην ζρνιείν 

καο, έρεη πξνζιεθζεί μόνο μία αναπληρώηρια καθηγήηρια, κεηά από δηθή ηεο 

επηινγή. 

Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη καζεηέο ηεο 3
εο

 ηάμεο, πνπ ζα δώζνπλ Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, λα κελ δηδάζθνληαη Λαηηληθά, Νενειιεληθή Γιώζζα, ΑΟΘ θαη ΑΟΓΔ, 

αιιά θαη νη καζεηέο ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ λα κελ δηδάζθνληαη ηα πεξηζζόηεξα 

θηινινγηθά καζήκαηα. 



πγθεληξσηηθά, από ηα ζρνιεία ηνπ λεζηνύ θέηνο, δελ έρνπλ δηνξηζηεί ηξεηο 

θηιόινγνη, έλαο νηθνλνκνιόγνο θαη έλαο θαζεγεηήο Αγγιηθώλ, κε άκεζε ζπλέπεηα 

ζην Δημοηικό Σχολείο να μην διδάζκονηαι Αγγλικά. 

Με δεδνκέλε ηελ θεηηλή ΄΄πνιηηηθή΄΄ δηνξηζκώλ κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηώλ 

θαζεγεηώλ, πξνδηθάδεηαη κηα απαξάδεθηε εμέιημε θαη γηα ηελ επόκελε ρξνληά, κε 

παληειή έιιεηςε θηινιόγσλ θαη καζεκαηηθώλ. Γελ ζα ππάξρεη νύηε θηιόινγνο νύηε 

καζεκαηηθόο ζην Γπκλάζην. 
ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ καο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηεηθώο κέηξηα θηηξηαθή ππνδνκή, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ, γηα ηελ ζηνηρεηώδε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο δπλαηόηεηέο καο γηα επίιπζή ηνπο. ε θακία όκσο 

πεξίπησζε, ηόζν νη θαζεγεηέο, όζν θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ δελ ζα ζηακαηήζνπκε λα 

αγσληνύκε θαη λα αγσληδόκαζηε γηα ηελ κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο. Σν γεγνλόο όηη ε 

Διιεληθή Πνιηηεία έκπξαθηα ΄΄γπξλάεη ηελ πιάηε΄΄ ζηελ κόξθσζε ησλ παηδηώλ ησλ 

αθξηηώλ, επηιέγνληαο λα δίλεη ρξήκαηα ζηνπο ΄΄δαλεηζηέο΄΄, δελ καο πηνεί, αιιά αληίζεηα 

καο ζπζπεηξώλεη λα δηεθδηθνύκε ην απηνλόεην δηθαίσκά καο γηα ίζεο επθαηξίεο κόξθσζεο 

γηα ηα παηδηά καο, ζε αζθαιή θηίξηα, κε ην πξνβιεπόκελν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό΄΄. 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ δηακαξηπξία 

ηεο ρνιηθήο Κνηλόηεηαο θαη έρνληαο άκεζε αληίιεςε ηνπ ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο, 

 

                                   Α π ν θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ σ λ α :    

 

1.- Γηακαξηύξεηαη εληνλόηαηα πξνο θάζε θαηεύζπλζε γηα ηελ πθηζηάκελε απαξάδεθηε 

ππνζηειέρσζε ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ, κεηά από δύν (2) 

κήλεο από ηελ έλαξμε εθπαηδεπηηθνύ έηνπο 2012 – 2013. 

2.- Εεηά από ην Γξαθείν Β΄ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ λα πιεξσζνύλ  

ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ νη θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γπκαλζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ 

από ηελ θαηαλνκή ησλ αλαπιεξσηώλ θαζεγεηώλ ηηο 1/11/2012. 

3.- ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ δίθαηνπ απηνύ αηηήκαηόο καο, θιηκάθην ηνπ Γήκνπ 

Κάζνπ λα επηζθεθηεί ηα  ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη λα θαζνξίζεη ηνλ παξαπέξα αγώλα. 

 

      Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 118/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Κ. Μ. ΜΖΝΑ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ                     ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


