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ΘΕΜΑ: «Έγκριση ψηφισμάτων συμπαράστασης στους απολυόμενους 
εργαζομένους και διαμαρτυρίας και εναντίωσης κατά του πολυνομοσχεδίου 
του Υπ. Οικονομικών»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτηρίου του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα 
Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 15.7.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ., υπό την 
Προεδρεία του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα και κατόπιν συμφώνου 
γνώμης όλων των παρόντων κατά την έναρξη της ειδικής Συνεδρίασης του 
απολογισμού πεπραγμένων έτους 2012 μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 133/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10377/23-7-2013 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 15.7.2013 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 19/2013 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:papako-g@otenet.gr
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ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
                     
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαμπος                                         Χατζηδάκη Μαρία                                                
Κότσιρας Παύλος                                               Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαμάντιος                                            Κοσμά Σταυρούλα  
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη          Βαλασσάς Βεργής 
Τάφας Ηλίας                                                       Πολίτης Σταύρος   
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Νικολόπουλος Φώτης 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Λαζαρίδης Πέτρος 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Δημακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος  Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
Τομπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα    
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος    
Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κανταρέλης Δημήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Αγαγιώτου Βασιλική 
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Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιμιλία Σταθούλια ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα 

Δερμανούτσου. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και δεν ήταν παρών στην ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της Η.Δ. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής έκτακτης  δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στο μοναδικό  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο εισήxθη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») από την Δήμαρχο κα Ε.Γαϊτανά-

Αποστολάκη μετά και το από 10/7/2013  έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων του 

Δήμου, και το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις συμφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

Η Δήμαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη ανέγνωσε ψήφισμα συμπαράστασης 
στους απολυόμενους εργαζομένους και διαμαρτυρίας και εναντίωσης κατά του 
πολυνομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών, το οποίο έχει ως εξής : 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου 
που κατατέθηκε στη Βουλή, που αφορά στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας 
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και της υπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων και τη θέση σε διαθεσιμότητα των 
εργαζομένων σ’ αυτές, καθώς και τη διεύρυνση της επιτροπείας των Δήμων μέσω του 
«Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», καταλήγει στο ακόλουθο 
ψήφισμα: 

 Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κίνηση εχθρική και απαξιωτική, αποτελεί μια 
αναιτιολόγητη και αυταρχική υποβάθμιση του ρόλου των δήμων όλης της χώρας 
που αγωνίζονται να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή προσφέροντας υπηρεσίες 
στους δοκιμαζόμενους πολίτες. 

 Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις σχεδιαζόμενες οριζόντιες, 
αυθαίρετες και άμεσες απολύσεις -διαθεσιμότητες στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι 
απολύσεις αυτές θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς 
κοινωνικές δομές που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, θα 
ανοίξουν παραπέρα το δρόμο της ιδιωτικοποίησης επιφέροντας νέα πλήγματα στη 
λαϊκή οικογένεια. 

 Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και 
ειδικά σε αυτούς που με το παραπάνω πολυνομοσχέδιο απολύονται, δηλώνουμε 
ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι σχολικοί φύλακες ασκούν αρμοδιότητες που 
από το Σύνταγμα, τον Κώδικα Δήμων και σειρά άλλων νόμων και διατάξεων 
έχουν εκχωρηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  και καλούμε τους φορείς της πόλης 
μας να συμμετάσχουν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
εργαζόμενους για συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της παρούσης 
κρίσης. 

 Ζητάμε την άμεση ανάκληση των απαράδεκτων διατάξεων του σχεδίου νόμου 
που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους. 

 Συμμετέχουμε σε κάθε μορφής κινητοποίηση μαζί με τους εργαζόμενους και 
αποφασίζουμε το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 17 
Ιουλίου, ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου, εκτός από τις υπηρεσίες κοινωνικών 
δομών και καθαριότητας που θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες Δευτέρα 15 
Ιουλίου και Τετάρτη 17 Ιουλίου. 

 
 
Εν συνεχεία ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας 
ανέγνωσε το ακόλουθο ψήφισμα:  
 

Θέμα:    Κατάργηση σχολικών φυλάκων 
 
 
Σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου για κατάργηση των σχολικών φυλάκων 
εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα κατά των νέων μέτρων αλλά και τη 
αγωνία μας για τις επιπτώσεις στους σχολικούς χώρους. Πέραν των κοινωνικών 
προβλημάτων που προκύπτουν από την ανεργία εκατοντάδων συμπολιτών μας και 
των οικογενειών τους σε περίπτωση απόλυσής τους, παραθέτουμε ως γονείς τις 
παρακάτω ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας: 

 Σε περίπτωση που μείνει αφύλακτη η είσοδος του σχολείου παραμονεύει ο 
κίνδυνος εισόδου επικίνδυνων εξωσχολικών ατόμων που -εκμεταλλευόμενοι 
την έλλειψη ελέγχου- θα μπορούν να διαπράττουν στο χώρο του σχολείου  
πάσης φύσεως παράνομες πράξεις έως και σοβαρά εγκλήματα. 

 Οι υλικές καταστροφές που πιθανόν θα γίνονται θα έχουν μεγαλύτερο κόστος 
από τον πενιχρό μισθό των φυλάκων. 
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 Κι αν ακόμα η είσοδος κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου κλειδώνει, η 
διακίνηση επικίνδυνων ουσιών (ναρκωτικών π.χ.) μπορεί άνετα να γίνεται 
από τους αφύλακτους χώρους του σχολείου. 

 Ο Διευθυντής του σχολείου μετατρέπεται σε φύλακα, αφήνοντας τα δικά του 
καθήκοντα, καθώς καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου γονείς προσέρχονται για ενημέρωση.  

 Τέλος, αναρωτιόμαστε μήπως, μέσω της κατάργησης των σχολικών 
φυλάκων, υπάρχει τελικά η πρόθεση να ανατεθεί και η φύλαξη των σχολικών 
κτιρίων σε ιδιωτικές εταιρίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται; 

 
Τέλος, από το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας, κατατέθηκε το κατωτέρω ψήφισμα:  
 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει 

την πλήρη αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς 

ψήφιση και προβλέπει την κατάργηση 46 ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., 

των σχολικών φυλάκων και ζητά την απόσυρσή του. Με την απόφαση αυτή του 

Υπουργού Παιδείας βάλλεται η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ο Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και οι Ειδικότητες Αισθητικής - Κομμωτικής 

που καταργούνται αποτελούν την καρδιά των επαγγελματικών σχολείων καθώς και ο 

Τομέας Γραφικών Τεχνών που είναι ο μοναδικός χώρος της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

που δίνει διέξοδο σε μαθητές με καλλιτεχνικές δεξιότητες και ανησυχίες. Έτσι, πολλά 

σχολεία θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο και οι μαθητές τους καθώς και όσοι 

μαθητές των γυμνασίων θα προσανατολίζονταν σε αυτά, δεν θα έχουν πια τη 

δυνατότητα επιλογών. 

Επιπροσθέτως, οι εναπομείνασες ειδικότητες αφορούν κυρίως στον 

ανδροκρατούμενο επαγγελματικά χώρο οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις 

προτιμήσεις των γυναικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους ουσιαστικά από την 

Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση στο Δήμο Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας καταργούνται οι τομείς Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών που περιλαμβάνουν τις ειδικότητες αντίστοιχα: 

1. Βοηθών Νοσηλευτών 

2. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

3. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 

4. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών 

5. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

6. Βοηθών Φαρμακείων 

7. Γραφικών Τεχνών 

8. Αισθητικής Τέχνης 

 

Συγκεκριμένα:  

 στο 2
ο
 ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 135 μαθητές 

στις υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 235 μαθητών  

 στην ΕΠΑ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 159 μαθητές στις 

υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 265 μαθητών  
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 στο 3
ο
 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 50 

μαθητές στις υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 297 μαθητών  

 

Συνολικά δηλαδή καταργούνται οι ειδικότητες 344 εν ενεργεία μαθητών με 

αποτέλεσμα συρρίκνωση σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων οικονομικών 

πόρων που λαμβάνει ο δήμος από το Υπουργείο. 

Οι προς κατάργηση ειδικότητες θα παρέχονται στο εξής από άλλες δομές είτε 

ιδιωτικές είτε μεταδευτεροβάθμιες, θα απαιτείται δε η καταβολή, υψηλών σε αρκετές 

περιπτώσεις, διδάκτρων. Ως εκ τούτου ο μέσος και ασθενέστερος οικονομικά 

μαθητικός πληθυσμός θα αδυνατεί να σπουδάσει στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και η μόρφωσή του θα περιορίζεται στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

(Υ.Ε.) του Γυμνασίου, χωρίς κάποια εξειδίκευση και την αντίστοιχη επαγγελματική 

κατοχύρωση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει την 

αντίθεσή τους σε κάθε προσπάθεια να καθοριστεί η εκπαιδευτική πορεία και το 

μέλλον των παιδιών  από την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιλογών και ιδιωτικών 

επιχειρηματικών συμφερόντων που πλήττουν την παιδεία των πολιτών του 

Δήμου και γενικότερα της Χώρας . 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 

 
Εν συνεχεία ο Δημ. Σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της 

ελάσσονος μειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Κλεομένης-Αθανάσιος Μάλλιος πρότεινε 

και έγιναν δεκτό ομόφωνα από το Σώμα να συμπληρωθεί το κατατεθέν από την κα 

Δήμαρχο ψήφισμα με τις φράση «Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο» και την 

παράγραφο «Απαιτείται άμεσα η συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης, τοπικών 

κοινωνιών και εργαζομένων, ενός μετώπου αντίστασης και ανατροπής». 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε τα κατατεθέντα τρία 
(3) ψηφίσματα με τις συμπληρώσεις που προτάθηκαν στο πρώτο εξ αυτών από τον 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» σε ψηφοφορία ενώπιον 
του Σώματος. 
 

 Κατά του πρώτου μόνον ψηφίσματος (του κατατεθέντος από τη Διοίκηση) 
δήλωσε ότι τάσσεται η Δημοτική Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα, η οποία ψήφισε 
λευκό. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω κατατεθέντα ψηφίσματα, 
τις προταθείσες συμπληρώσεις και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[21 ΥΠΕΡ – 1 ΛΕΥΚΟ (στο ένα εκ των τριών ψηφισμάτων)] 
 

Εγκρίνει και υιοθετεί τα κατατεθέντα α) από τη Διοίκηση του Δήμου (όπως 
συμπληρώθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος 
μειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Κλεομένη-Αθανάσιο Μάλλιο) β) από τον 
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας και γ)  από το 2ο 
ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας ψηφίσματα συμπαράστασης στους απολυόμενους 
εργαζομένους και διαμαρτυρίας και εναντίωσης κατά του πολυνομοσχεδίου του Υπ. 
Οικονομικών, τα οποία κατά σειρά έχουν ως εξής :  
 
Α)  
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου 
που κατατέθηκε στη Βουλή, που αφορά στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας 
και της υπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων και τη θέση σε διαθεσιμότητα των 
εργαζομένων σ’ αυτές, καθώς και τη διεύρυνση της επιτροπείας των Δήμων μέσω του 
«Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», καταλήγει στο ακόλουθο 
ψήφισμα: 
 Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κίνηση εχθρική και απαξιωτική, αποτελεί μια 
αναιτιολόγητη και αυταρχική υποβάθμιση του ρόλου των δήμων όλης της χώρας 
που αγωνίζονται να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή προσφέροντας υπηρεσίες 
στους δοκιμαζόμενους πολίτες. 

 Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις σχεδιαζόμενες οριζόντιες, 
αυθαίρετες και άμεσες απολύσεις -διαθεσιμότητες στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι 
απολύσεις αυτές θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς 
κοινωνικές δομές που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, θα 
ανοίξουν παραπέρα το δρόμο της ιδιωτικοποίησης επιφέροντας νέα πλήγματα στη 
λαϊκή οικογένεια. 

 Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και 
ειδικά σε αυτούς που με το παραπάνω πολυνομοσχέδιο απολύονται, δηλώνουμε 
ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι σχολικοί φύλακες ασκούν αρμοδιότητες που 
από το Σύνταγμα, τον Κώδικα Δήμων και σειρά άλλων νόμων και διατάξεων 
έχουν εκχωρηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  και καλούμε τους φορείς της πόλης 
μας να συμμετάσχουν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
εργαζόμενους για συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της παρούσης 
κρίσης. 

 Ζητάμε την άμεση ανάκληση των απαράδεκτων διατάξεων του σχεδίου νόμου 
που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους. 

 Συμμετέχουμε σε κάθε μορφής κινητοποίηση μαζί με τους εργαζόμενους και 
αποφασίζουμε το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 17 
Ιουλίου, ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου, εκτός από τις υπηρεσίες κοινωνικών 
δομών και καθαριότητας που θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες Δευτέρα 15 
Ιουλίου και Τετάρτη 17 Ιουλίου. 

 Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο. 
 Απαιτείται άμεσα η συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνιών 

και εργαζομένων, ενός μετώπου αντίστασης και ανατροπής. 
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Β)  
 
 

Θέμα:    Κατάργηση σχολικών φυλάκων 
 
 
Σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου για κατάργηση των σχολικών φυλάκων 
εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα κατά των νέων μέτρων αλλά και τη 
αγωνία μας για τις επιπτώσεις στους σχολικούς χώρους. Πέραν των κοινωνικών 
προβλημάτων που προκύπτουν από την ανεργία εκατοντάδων συμπολιτών μας και 
των οικογενειών τους σε περίπτωση απόλυσής τους, παραθέτουμε ως γονείς τις 
παρακάτω ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας: 

 Σε περίπτωση που μείνει αφύλακτη η είσοδος του σχολείου παραμονεύει ο 
κίνδυνος εισόδου επικίνδυνων εξωσχολικών ατόμων που -εκμεταλλευόμενοι 
την έλλειψη ελέγχου- θα μπορούν να διαπράττουν στο χώρο του σχολείου  
πάσης φύσεως παράνομες πράξεις έως και σοβαρά εγκλήματα. 

 Οι υλικές καταστροφές που πιθανόν θα γίνονται θα έχουν μεγαλύτερο κόστος 
από τον πενιχρό μισθό των φυλάκων. 

 Κι αν ακόμα η είσοδος κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου κλειδώνει, η 
διακίνηση επικίνδυνων ουσιών (ναρκωτικών π.χ.) μπορεί άνετα να γίνεται 
από τους αφύλακτους χώρους του σχολείου. 

 Ο Διευθυντής του σχολείου μετατρέπεται σε φύλακα, αφήνοντας τα δικά του 
καθήκοντα, καθώς καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου γονείς προσέρχονται για ενημέρωση.  

 Τέλος, αναρωτιόμαστε μήπως, μέσω της κατάργησης των σχολικών 
φυλάκων, υπάρχει τελικά η πρόθεση να ανατεθεί και η φύλαξη των σχολικών 
κτιρίων σε ιδιωτικές εταιρίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται; 

 
Γ)  
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει 

την πλήρη αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς 

ψήφιση και προβλέπει την κατάργηση 46 ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., 

των σχολικών φυλάκων και ζητά την απόσυρσή του. Με την απόφαση αυτή του 

Υπουργού Παιδείας βάλλεται η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ο Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και οι Ειδικότητες Αισθητικής - Κομμωτικής 

που καταργούνται αποτελούν την καρδιά των επαγγελματικών σχολείων καθώς και ο 

Τομέας Γραφικών Τεχνών που είναι ο μοναδικός χώρος της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

που δίνει διέξοδο σε μαθητές με καλλιτεχνικές δεξιότητες και ανησυχίες. Έτσι, πολλά 

σχολεία θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο και οι μαθητές τους καθώς και όσοι 

μαθητές των γυμνασίων θα προσανατολίζονταν σε αυτά, δεν θα έχουν πια τη 

δυνατότητα επιλογών. 

Επιπροσθέτως, οι εναπομείνασες ειδικότητες αφορούν κυρίως στον 

ανδροκρατούμενο επαγγελματικά χώρο οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις 

προτιμήσεις των γυναικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους ουσιαστικά από την 

Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
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Ειδικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση στο Δήμο Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας καταργούνται οι τομείς Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών που περιλαμβάνουν τις ειδικότητες αντίστοιχα: 

9. Βοηθών Νοσηλευτών 

10. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

11. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 

12. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών 

13. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

14. Βοηθών Φαρμακείων 

15. Γραφικών Τεχνών 

16. Αισθητικής Τέχνης 

 

Συγκεκριμένα:  

 στο 2
ο
 ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 135 μαθητές 

στις υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 235 μαθητών  

 στην ΕΠΑ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 159 μαθητές στις 

υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 265 μαθητών  

 στο 3
ο
 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας φοιτούσαν το τρέχον έτος 50 

μαθητές στις υπό κατάργηση ειδικότητες σε σύνολο 297 μαθητών  

 

Συνολικά δηλαδή καταργούνται οι ειδικότητες 344 εν ενεργεία μαθητών με 

αποτέλεσμα συρρίκνωση σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων οικονομικών 

πόρων που λαμβάνει ο δήμος από το Υπουργείο. 

Οι προς κατάργηση ειδικότητες θα παρέχονται στο εξής από άλλες δομές είτε 

ιδιωτικές είτε μεταδευτεροβάθμιες, θα απαιτείται δε η καταβολή, υψηλών σε αρκετές 

περιπτώσεις, διδάκτρων. Ως εκ τούτου ο μέσος και ασθενέστερος οικονομικά 

μαθητικός πληθυσμός θα αδυνατεί να σπουδάσει στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και η μόρφωσή του θα περιορίζεται στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

(Υ.Ε.) του Γυμνασίου, χωρίς κάποια εξειδίκευση και την αντίστοιχη επαγγελματική 

κατοχύρωση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει την 

αντίθεσή τους σε κάθε προσπάθεια να καθοριστεί η εκπαιδευτική πορεία και το 

μέλλον των παιδιών  από την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιλογών και ιδιωτικών 

επιχειρηματικών συμφερόντων που πλήττουν την παιδεία των πολιτών του 

Δήμου και γενικότερα της Χώρας . 

 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   133/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης Δημήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


