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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 22εο θαηεπείγνπζαο δεκφζηαο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2017.
Αξηζκόο Απόθαζεο: 368 / 2017
Πεξίιεςε

«πδήηεζε γηα ηα Σ.Δ.Η Ηνλίσλ Νήζσλ».
ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα Κπξηαθή & ψξα
18.30 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ
Δπαγγειάηνπ) χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση: 38199/ 30/11/2017 έγγξαθε πξφζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
ε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα ηα είθνζη νθηψ ( 28) θαη
νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΔ: (28)
ΑΠΟΝΣΔ: (13)
(αλ θαη λόκηκα έρνπλ πξνζθιεζεί)
1.
ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΑΓΓΔΛΟ
ΑΠΩΝ
2.
ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
3.

ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ

4.

ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

5.
6.
7.

ΒΑΝΓΩΡΟ ΠΑΝΑΓΖ
ΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΑΡΜΠΖ ΟΦΗΑ

8.

ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ

9.

ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

10.

ΚΔΚΑΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

ΑΠΩΝ

11.

ΚΟΚΚΟΛΖ ΠΑΝΑΓΖ

ΑΠΩΝ

ΑΠΩΝ
ΑΠΩΝ
ΑΠΩΝ
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12.

ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

13.

ΚΟΚΚΟΖ ΓΗΟΝΤΗΟ

14.
15.

ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ

16.

ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΖ

17.
18.
19.
20.
21.

ΛΤΚΟΤΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΛΤΚΟΤΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΜΑΡΚΔΣΟ ΑΓΓΔΛΟ
ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΩΝ
ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

22.

ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

23.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

24.

ΟΛΩΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ

ΑΠΩΝ

ΑΓΓΔΛΟ

ΣΕΩΡΣΕΑΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΑΠΩΝ
ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΘΩΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΜΔΝΑΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΑΠΩΝ
ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ
ΦΛΩΡΑΣΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΑΠΩΝ
ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ
ΑΠΩΝ
ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ
ΑΠΩΝ
ΡΟΤΥΩΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΩΝ
ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΑΠΩΝ
ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΔΣΟΤΝΖ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΠΑΡΗΖ ΖΛΗΑ
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο
Παξίζεο.
Δπίζεο παξαβξέζεθαλ θαζεγεηέο, θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνη ησλ Σ.Δ.Η. Ηνλίσλ
Νήζσλ
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. .-Γ. Αιπζαλδξάηνο
δίλεη ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν Κεθαιινληάο θν Αιέμαλδξν Παξίζε ν νπνίνο γηα ηα Σ.Δ.Η.
Ηνλίσλ Νήζσλ αλέθεξε ηα εμήο:
«Ξεθίλεζε κηα δηαδηθαζία απφ ηνλ Τπνπξγφ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην ΣΔΗ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ, ην νπνίν ην βιέπνπκε ζεηηθά.
Έθηηαμε κηα επηηξνπή ζηελ νπνία φκσο δελ ζπκκεηείρε θαλέλαο θαζεγεηήο ηνπ ΣΔΗ
ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Δκείο δηαθσλνχκε κε ηελ ζχλζεζε απηήο ηεο επηηξνπήο . Παξφια απηά ε Δπηηξνπή
ιεηηνχξγεζε θαη παξέδσζε έλα πφξηζκα ζηνλ Τπνπξγφ.
ηε ζπλέρεηα ν Τπνπξγφο καο θνηλνπνίεζε ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ζην νπνίν
κάιηζηα ν ίδηνο θάλεη παξαηεξήζεηο θαη δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ιέεη ν Τπνπξγφο φηη, νη πξνηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχλ Ηδξχκαηα άιισλ πεξηθεξεηψλ δελ κπνξεί λα πεξηέρνληαη
ζηελ πξφηαζε γηαηί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επξχηεξεο δηεξγαζίεο πξηλ γίλεη απηφ.
Δπίζεο ν Τπνπξγφο έρεη παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ αιιά θπξίσο ηελ
θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ δίλεη ζην απαληεηηθφ ηνπ έγγξαθν ,φπνπ ιέεη φηη ε
«ε πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη πιένλ λα εληαρζεί ζ`έλα κεζνπξφζεζκν
Πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα πξνηαζεί πξνο ην ΤΠΠΔΘ…»
Θεσξνχκε φηη:
1. H πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε σο
ηειηθφ θείκελν παξά κφλν σο κηα εηζήγεζε πξνο ηνλ ππνπξγφ.
2. πκθσλνχκε κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο φπσο νξίδεη θαη ν θχξηνο
Τπνπξγφο ζηα πιαίζηα ελφο κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ
(ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο) πνπ ζα εμεηδηθεχεη ,ζα αηηηνινγεί πιήξσο ,
ζα αλαθέξεη θάζε θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα πξνηείλεη νξηζηηθέο
θαη πάλσ απ`φια βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ Παλεπηζηεκίνπ
ησλ Ηφλησλ Νήζσλ.
3. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ Μεζνπξφζεζκνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ησλ
δχν Ηδξπκάησλ (πξνηείλσ ηνπο ηξεηο πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ) πνπ ζα
εθπξνζσπνχλ θαζ` νινθιεξία φια ηα ηκήκαηα.
4. Θεσξνχκε φηη , ν Μεζνπξφζεζκφο Πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί
άκεζα θαη ζε ζχληνκν ρξφλν ιακβάλνληαο ππφςηλ θα ηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ.
5. Πξνηείλνπκε επίζεο ζην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη ζην ΠΓ
πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο λα πεξηιακβάλεηαη ζαθψο
ε πξφζεζε ηζφξξνπεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηδξχκαηνο ζε φια ηα Νεζηά
ηνπ Ηνλίνπ εμαζθαιίδνληαο ηνλ ίδην αξηζκφ ηκεκάησλ αθελφο ζηελ έδξα ηνπ
Νένπ ηδξχκαηνο ζηελ Κέξθπξα θαη αθεηέξνπ ζηα ππφινηπα Ηφληα Νεζηά
ελ ζπλφισλ.
ΓΔΝ ΓΔΥΟΜΑΣΔ ΝΑ ΦΤΓΔΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΛΖΞΟΤΡΗ ΚΑΗ
ΝΑ ΤΠΟΒΑΘΜΗΣΔΗ.
ΓΗΟΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΦΟΒΟ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ ΤΝΑΦΔ ΜΔ ΣΟ ΗΟΝΗΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΑΗ ΟΣΑΝ ΑΝΑΦΔΡΟΤΜΔ ΓΗΑ ΓΗΔΣΔ ΟΠΧ ΣΟ
ΤΛΛΑΜΒΑΝΔΗ Ο ΝΟΤ ΜΟΤ ΠΑΔΗ ΓΗΑ ΒΖΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ
ΥΑΡΣΖ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ,ΠΑΡΟΛΟ ΣΖΝ
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ.»
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ηνπνζεηήζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ εθπξνζψπσλ ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο, θνηηεηψλ θαζψο θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ
θ. . Κνπξή θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΡΗΕΑ
θ. . Παγψλε φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Αθνινχζεζαλ ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη
δηαηππψζεθαλ νη εμήο πξνηάζεηο:
Ο Α/Γ θ. Γ. Καηζηβέιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ Α.Δ.Κ.
Δ.Σ. θαη Φ.Η.Κ.Ο δηαηχπσζαλ ηελ παξαθάησ πξφηαζε πξνο ςήθηζε:
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Να ζηακαηήζεη επηηέινπο ε ππνβάζκηζε ηεο Παιηθήο πνπ κεηά ηνπο
θαηαζηξνθηθνύο ζεηζκνύο ηνπ 2014 πξνζπαζεί αθόκε λα επνπιώζεη ηα
ηξαύκαηά ηεο.



πκθσλνύκε θαη' αξρήλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηε
ζπλέλσζή ηνπ ζε έλα Παλεπηζηεκηαθό θνξέα κε ην Ηόλην Παλεπηζηήκην.



Απνξξίπηνπκε πιήξσο ηελ πξόηαζε ηεο επηηξνπήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ηνπ
ΣΔΗ κε ην Ηόλην Παλεπηζηήκην όπσο απηή θαηαηέζεθε.



Εεηνύκε δηάινγν από κεδεληθή βάζε κε ζπκκεηνρή από πιεπξάο ηνπ ΣΔΗ
ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη όρη ηεο Γηνηθνύζαο.



Αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε καο ζηνλ όπνην δηάινγν είλαη ε παξακνλή ηνπ
Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλσλ ζην Λεμνύξη κε
ηαπηόρξνλε ζηειέρσζή ηνπ κε Δθπαηδεπηηθό θαη Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό.



Απαηηνύκε ηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Αληηζεηζκηθήο Έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ
εηζκηθνύ θαηλνκέλνπ ζην Λεμνύξη.



ηα πιαίζηα ηεο έληνλεο δηακαξηπξίαο καο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο
Γαβξόγινπ απνθαζίδνπκε ην θιείζηκν όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ Σεηάξηε 6/12/2017

Οη χκβνπινη ηεο «Λ» θ.θ. Γθηζγθίλεο θαη Κνπξνχθιεο δηαηχπσζαλ ηελ δηθή ηνπο
πξφηαζε ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Γηα ηε ζπγρώλεπζε Ηόληνπ Παλεπηζηήκηνπ θαη ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ
Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ εηνηκάδεηαη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, κεηά ην
πφξηζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε επηηξνπή πνπ ε ίδηα φξηζε, λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπγρψλεπζε
ηνπ ΣΔΗ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ζην ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ. ηφρνο είλαη ηα ηκήκαηα πνπ
ζπγρσλεχνληαη ή θαηαξγνχληαη λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζην κεραλνγξαθηθφ ησλ θεηηλψλ
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.
Μπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε απφ κφλε ηεο λα δψζεη απάληεζε ζηηο πξαγκαηηθέο
αγσλίεο θαη εξσηήκαηα ησλ θνηηεηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Θα
ζπνπδάζνπλ ρσξίο εκπφδηα θαη θξαγκνχο; Θα πάξνπλ ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο ζπνπδέο
ψζηε λα κάζνπλ θαιά ην αληηθείκελφ ηνπο; Θα βξνπλ δνπιεηά κε βάζε ηηο αλάγθεο πάλσ ζην
αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ; Θα ζηειερσζεί ην ίδξπκα κε ηνπο αλαγθαίνπο κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη εξγαδφκελνπο;
Ση θαίλεηαη απφ ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία ( δειαδή απφ έλα εληειψο πξφρεηξν πφξηζκα
πνπ νχηε θαλ αηηηνιφγεζε δελ έρεη γηα ηηο επηινγέο πνπ πξνηείλνπλ):
Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ είλαη γηα κηα αθφκα θνξά ε εμνηθνλφκεζε
πφξσλ, κε δεδνκέλε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο,
ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη επηζηεκνληθέο αλάγθεο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ Ηδξχκαηνο ζα παξακείλεη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζηα ζεκεξηλά,
πνιχ ρακειά επίπεδα, πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηα Ηδξχκαηα πνιιέο θνξέο ζηα πξφζπξα ηεο
θαηάξξεπζεο. Κη απηφ γηαηί νη απηφκαηνη "θφθηεο" είλαη ζε ηζρχ ψζηε λα πηάλνληαη ηα
καησκέλα πιενλάζκαηα.
Θα δηαηεξεζνχλ νη κεγάιεο ειιείςεηο ζε κφληκν εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ
ηαπηφρξνλα ζα πεηαρηεί εθηφο ηνπ λένπ Ηδξχκαηνο ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ έθηαθηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ζηελ παξνχζα θάζε θαιχπηεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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Θα δηαηεξεζεί ε δηαρξνληθή απνπζία βαζηθψλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, φπσο νη εζηίεο, γηα ην
ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ απφ άιιεο πφιεηο.
Όρη κφλν δελ αλαηξείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πηπρίσλ, αληίζεηα δηεπξχλεηαη. Αθνχ κέρξη
ζηηγκήο θαίλεηαη φηη ζα έρνπκε απηνχο πνπ ηειεηψλνπλ απφ ην Ηφλην Παλεπηζηήκην, ηνπο
απφθνηηνπο απφ ηα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ πνπ ππήξραλ θαζψο θαη ηνπο απφθνηηνπο απφ ηα 2εηή
πξνγξάκκαηα, πάιη απφ ην ΗΠ.
Γηαηεξείηαη ε ππάξρνπζα θαηεχζπλζε ηεο ππνβάζκηζεο θαη επειημίαο ησλ ζπνπδψλ ψζηε λα
πξνεηνηκάδεηαη ν απξηαλφο θηελφο θαη επέιηθηνο εξγαδφκελνο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ
ζπνπδψλ ζηελ απφθηεζε εθήκεξσλ δεμηνηήησλ, ε κεηαθνξά ζεκαληηθήο γλψζεο ζηα
κεηαπηπρηαθά εηδίθεπζεο θαη ζηα ζεκηλάξηα πηζηνπνίεζεο.
Θα γηγαλησζεί ε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο, πνπ αληηκεησπίδεη ηε γλψζε ζαλ
εκπφξεπκα θαη ηνπο θνηηεηέο σο "πειάηεο" πνπ αγνξάδνπλ απφ ηνλ "ηηκνθαηάινγν" ησλ
αθξηβψλ κεηαπηπρηαθψλ, ησλ λέσλ 2εηψλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο
θ.ιπ.
Καη φια απηά ρσξίο λα ππάξρεη θακία κέξηκλα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ήδε θνηηνχλ θαη έρνπλ
επηιέμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο θαη θπζηθά θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα θιεζνχλ
πξνθαλψο λα κεηαθνκίζνπλ ζε άιιν λεζί.
Σελ ίδηα ψξα ζαλ θνξντδία πεξηζζφηεξν αθνχγεηαη ην επηρείξεκα φηη "πιένλ νη
απφθνηηνη ηνπ λένπ παλεπηζηεκίνπ ζα έρνπλ πιήξσο θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα" φηαλ ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο έρνπλ δηακνξθψζεη έλαλ
εξγαζηαθφ "κεζαίσλα", φηαλ δηαηεξείηαη θαη δηεπξχλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνθνίησλ γηα
λα πέθηνπλ ηα δηθαηψκαηα φισλ πξνο ηα θάησ, φηαλ δηαξθψο απνζπλδέεηαη ην πηπρίν απφ ην
επάγγεικα.
Γελ ζα κπνξνχζαλ βέβαηα ηα πξάγκαηα λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα ηελ
θπβέξλεζε είλαη δεδνκέλε (φπσο θάλεθε θαη απφ ην λφκν πνπ ςήθηζε ην θαινθαίξη) ε
ζηξαηεγηθή γηα κηα Αλψηαηε Δθπαίδεπζε άκεζα ζπλδεδεκέλε απνθιεηζηηθά κε ηα ζπκθέξνληα
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη ιατθέο αλάγθεο.
ηελ πξφηαζε καο απηή ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε είλαη πξαγκαηηθά εληαία, γηαηί ζηακαηά
ε πνιπδηάζπαζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηδξπκάησλ, πηπρίσλ θαη απνθνίησλ κε ηε
δηακόξθσζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλά επηζηεκνληθό αληηθείκελν, αλώηαηνπ,
παλεπηζηεκηαθνύ δειαδή επηπέδνπ. Τπάξρεη ζαθήο θαη επηζηεκνληθφο θαζνξηζκφο ησλ
επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κε θξηηήξην λα αληαπνθξίλνληαη
εληαία ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη φρη ζηηο
εθήκεξεο αλάγθεο ηεο "αγνξάο" θαη ησλ κνλνπσιίσλ. Έηζη κπνξνχλ ζηελ πξάμε λα
αληηζηνηρίδνληαη νη ζπνπδέο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αχξην
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα ηα αληηθείκελα εθείλα πνπ δελ απαηηνχλ επηζηεκνληθή επάξθεηα ε εθπαίδεπζε ζα
δίλεηαη κεηά ην εληαίν 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κέζα απφ δεκφζηεο δσξεάλ
επαγγεικαηηθέο ζρνιέο πνπ ζα είλαη εληαγκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζα δίλνπλ πηπρίν
κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα.
ηελ πξόηαζε καο ην πηπρίν είλαη ε κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξόζβαζε ζην
επάγγεικα θαη εκπεξηέρεηαη ζε απηφ φιε ε απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη
αθνκνίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη έλαο εληαίνο θχθινο θαη νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο γηα φζνπο πξννξίδνληαη γηα δηδάζθνληεο Παλεπηζηεκίσλ ή γηα επαγγεικαηηθή
ελαζρφιεζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο.
Ζ παξαθνινχζεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο ζηελ παξαγσγή
γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά, κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Όρη φπσο
ζήκεξα πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θαθνπιεξσκέλεο θαη καχξεο εξγαζίαο
ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Ζ Δληαία Αλψηαηε Δθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ. Όια ηα ηδξχκαηα
έρνπλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ, εζηίεο θαη ιέζρεο. Οη θνηηεηέο απνιακβάλνπλ
πςεινχ επηπέδνπ παξνρέο, κε επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη δελ επηβαξχλνληαη θαζφινπ γηα ηηο
ζπνπδέο ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ είλαη κφληκν.
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Ζ πξφηαζε απηή πξνυπνζέηεη κηα άιιε νηθνλνκία, λέα θνηλσληθή νξγάλσζε θαη
εμνπζία, κε πξαγκαηηθά θηιεξγαηηθφ - θηινιατθφ ραξαθηήξα, κε γλψκνλα ηηο πξαγκαηηθέο
ιατθέο αλάγθεο θαη φρη ην θέξδνο ησλ κνλνπσιίσλ. Με απηφλ ηνλ φξν, κπνξεί λα ππάξρεη
θεληξηθφο παλεζληθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη νη
αλάγθεο ηνπ πιήζνπο ησλ απνθνίησλ αλά θιάδν, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ψζηε λα ιπζεί ην
πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Με απηφλ ηνλ φξν, κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα μεδηπισζνχλ νη
πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο.
Ζ πξόηαζε απηή δελ είλαη θάηη ην ηδεαηό. Παηάεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ
ζήκεξα, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηεο
ίδηαο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλώζεο.
Σαπηόρξνλα είλαη θαη ε κνλαδηθή πνπ κπνξεί λα δώζεη κεγαιύηεξε δύλακε θαη πξννπηηθή
ζηνπο θαζεκεξηλνύο καο αγώλεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζπνπδώλ!
Με βάζε ηα παξαπάλσ απαηηνύκε:
1.Ακεζε θάιπςε όισλ ησλ ειιείςεσλ ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζε δηνηθεηηθό πξνζσπηθό κε
κόληκεο ζρέζεηο εξγαζίαο.
2.Πιήξε θάιπςε από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό όισλ ησλ αλαγθαίσλ πιηθνηερληθώλ
ππνδνκώλ (πρ. Δξγαζηήξηα, Φνηηεηηθή Δζηία θαη Λέζρε θ.ι.π.).
3.Παξακνλή θαη νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην Λεμνύξη γηα όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο
θαη όρη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ Κέξθπξα.
4.Γηαζθάιηζε όισλ ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ.»
Ο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ρ.Ξ.» θ. Γ. Γεκεηξάηνο δηαηχπσζε ηελ εμήο πξφηαζε:
«Ζ

κλεκνληαθή θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη
ζηελ ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. Άκεζνο ζηφρνο ε εμαθάληζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΑΣΔΗ απφ ηελ
ρψξα καο, αθνχ ζαλ απνηθία ρξένπο είλαη ρσξά παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηαλάισζεο.
Καηά ηνπο ηνθνγιχθνπο ηεο ΔΔ ε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη απαξαίηεηε αθνχ ν
πξσηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο παξάγσγεο πξέπεη λα ζπξξηθλσζνχλ ε πξέπεη λα
εμαθαλίζνπλ , γηα λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ησλ ρψξσλ ηνπο. Σαπηφρξνλα
φκσο πξέπεη λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ζηα ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ.
Γηα λα ρξπζψζεη ην ράπη ν ππνπξγφο, ηελ απνξξφθεζε ησλ ΑΣΔΗ απφ ην Ηφλην παλεπηζηήκην ηελ
νλνκάδεη ζπλέλσζε θαη ηελ ζπξξίθλσζε αλσηαηνπνηεζε(ηη άξαγε ζεκαίλεη ΑΣΔΗ;).
Διεπζεξψλνληαο ηα παπαγαιάθηα ηνπ πξνζπαζεί λα ιχζεη ηαπηνρξνλα θαη ην ζνβαξφ πξφβιεκα
επηβίσζεο ησλ δπν θνξέσλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζηα Ηφληα λεζηά, πνπ είλαη ν θνξέαο ηνπ
Αίλνπ Κεθαινληάο θαη ην ζαιάζζην πάξθν ηεο Εαθχλζνπ. Δδψ αθνπ είλαη θαζαξή ε θξαηηθή
επζχλε ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπο , ηελ απνπνηεηηαη κεηαζέηνληαο ηελ ζηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα κε ακθίβνια απνηειέζκαηα επηβίσζεο ηνπο.
Δπεηδή πξέπεη λα ηειεηψλνπκε κε ηελ κλεκνληθή θαηαζηξνθή ησλ λεζηψλ καο ,ηεο παηδείαο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο .
Απαηηνχκε λα ζηακαηήζεη ε θαηαζηξνθή θαη ν αθαληζκφο ηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ
απάηε ησλ απνξξνθήζεσλ θαη ησλ αλσηαηνπνηεζεσλ.
Να κελ ππάξμεη άιινο δηάινγνο κε ηνπο ππνπξγνχο ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο γηαηί ν ζηφρνο
ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλνο.
Αιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ ινγηθή ηεο αλακφξθσζεο ,ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο
βησζηκφηεηαο ησλ ζρνιψλ δελ πξέπεη λα γίλνληαη ππφ ην βάξνο κλεκνληθψλ επηηαγψλ.
Ζ ζπκκέηνρε ησλ απηνδηνηθήζεσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ
είλαη απαξαίηεηνο πξνππνζεζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηα ηνπο.
Σα ΑΣΔΗ Ηνλίσλ λήζσλ ζαλ απηνηειέο επηζηεκνληθφ ίδξπκα είλαη απαξαίηεην θνηλσληθφ κέζν
γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πνξεία ηεο Κεθαινληάο, θάζε ζθέςε γηα ππνβάζκηζε ε
θαηάξγεζε ηνπ κε θάζε δηθαηνινγία ζα καο βξεη αληηκέησπνπο.»
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Σν πκβνύιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνύλησλ ησλ ζπκβνύισλ θ.θ. Γθηζγθίλε
Κνπξνύθιε
θαη Γεκεηξάηνπ πνπ ςεθίδνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο όπσο
θαηαηέζεθαλ,



ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
(Θεηηθέο ςήθνη 25)
Δγθξίλεη ςήθηζκα πνπ έρεη σο θάησζη:
Να ζηακαηήζεη επηηέινπο ε ππνβάζκηζε ηεο Παιηθήο πνπ κεηά ηνπο
θαηαζηξνθηθνύο ζεηζκνύο ηνπ 2014 πξνζπαζεί αθόκε λα επνπιώζεη ηα
ηξαύκαηά ηεο.



πκθσλνύκε θαη' αξρήλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηε
ζπλέλσζή ηνπ ζε έλα Παλεπηζηεκηαθό θνξέα κε ην Ηόλην Παλεπηζηήκην.



Απνξξίπηνπκε πιήξσο ηελ πξόηαζε ηεο επηηξνπήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ηνπ
ΣΔΗ κε ην Ηόλην Παλεπηζηήκην όπσο απηή θαηαηέζεθε.



Εεηνύκε δηάινγν από κεδεληθή βάζε κε ζπκκεηνρή από πιεπξάο ηνπ ΣΔΗ
ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη όρη ηεο Γηνηθνύζαο.



Αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε καο ζηνλ όπνην δηάινγν είλαη ε παξακνλή ηνπ
Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλσλ ζην Λεμνύξη κε
ηαπηόρξνλε ζηειέρσζή ηνπ κε Δθπαηδεπηηθό θαη Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό.



Απαηηνύκε ηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Αληηζεηζκηθήο Έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ
εηζκηθνύ θαηλνκέλνπ ζην Λεμνύξη.



ηα πιαίζηα ηεο έληνλεο δηακαξηπξίαο καο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο
Γαβξόγινπ απνθαζίδνπκε ην θιείζηκν όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ Σεηάξηε 6/12/2017 .

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 368 /2017
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Πηζηφ αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑΤΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ
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