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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 29/2019
Στα Ψαρά σήμερα την  4η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας

Δευτέρα και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό  πρωτ.  162/30-1-2019  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης
Υπ.  Οικονομικών  οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ  104/24.01.2019  τεύχος  Β’)
«Καθορισμός  λειτουργίας  τραπεζικών  λογαριασμών  και  ταμειακός  προγραμματισμός,  των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή  πρότασης  ένταξης  και  χρηματοδότησης  του  έργου  «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση
Στερεών  Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με
τίτλο:  «Δράσεις  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  στο  πλαίσιο  Ολοκληρωμένων  Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών
και του Δήμου Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και
του  Δήμου  Χίου  για  τη  διοικητική  υποστήριξη  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  στον  τομέα  των
τεχνικών υπηρεσιών

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έκδοση  ψηφίσματος  στήριξης  εκπαιδευτικών  α/θμιας  και  β/θμιας
εκπαίδευσης ακριτικών, παραμεθορίων και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας

ΑΔΑ: 9ΗΛΠΩΗΧ-0ΓΘ



Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται στο γεγονός της καταληκτικής ημερομηνίας που θέτει η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).

Το κατεπείγον του  2ου θέματος έγκειται στο γεγονός της άμεσης ανάγκης δρομολόγησης των
διαδικασιών που απαιτούνται (συγκέντρωση δικαιολογητικών, δημιουργία φακέλου κλπ) για την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
με  Κωδικό  πρόσκλησης  ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  καθώς  έχει  οριστεί
καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.

Το κατεπείγον του 3ου θέματος έγκειται στο γεγονός της άμεσης ανάγκης σύναψης σύμβασης
διαδημοτικής  συνεργασίας  με  το  Δήμο  Χίου  προκειμένω  να  εκτελεστεί  ομαλά  το  τεχνικό
πρόγραμμα και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη
2019 & 2020.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο
στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο νησί μας, σε πρόσφατη συνάντηση που είχα
μαζί τους, εξέφρασαν το θυμό και την απογοήτευσή τους σχετικά με όσα προβλέπονται στο νέο
νόμο  4589/19  όπου  καταργείται  ο  θεσμός  της  διπλής  μοριοδότησης  στα  δυσπρόσιτα  σχολεία.
Πρόκειται για ανθρώπους που για πολλά χρόνια επέλεγαν συνειδητά να υπηρετούν στις ακριτικές -
νησιωτικές περιοχές τις πατρίδας μας, προσβλέποντας σε καλύτερες συνθήκες στο μέλλον.    

Σαν εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας εκ των έσω τα προβλήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων,
αλλά και σαν δήμαρχος ενός μικρού ακριτικού νησιού πιστεύω ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα
πολύ μεγάλο λάθος που θα πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Μέχρι σήμερα τα σχολεία του νησιού μας
στελεχώνονταν πρωτίστως από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επέλεγαν δυσπρόσιτες περιοχές
έχοντας σαν δεδομένο το «προνόμιο» της διπλής μοριοδότησης που προβλέπονταν με τα άρθρα 3
και 5 Α του Ν.3848/2010. Η κατάργησή του θα δημιουργήσει από την επόμενη κιόλας σχολική
χρονιά προβλήματα στελέχωσης των σχολείων μας μιας και οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν αστικές
περιοχές και μεγαλύτερα νησιά των οποίων οι συνθήκες ζωής είναι ασυγκρίτως καλύτερες.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και υπηρέτησαν για χρόνια σ’ αυτά αξίζουν και δικαιούνται
καλύτερης αντιμετώπισης. Το «προνόμιο» της διπλής μοριοδότησης θα πρέπει κατά τη γνώμη μου
όχι μόνο να παραμείνει αλλά να ενισχυθεί με τη θεσμοθέτηση πρόσθετων κινήτρων.

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  εισηγούμαστε  την  έκδοση  ψηφίσματος  στήριξης  εκπαιδευτικών
α/θμιας  και  β/θμιας  εκπαίδευσης  ακριτικών,  παραμεθορίων  και  δυσπρόσιτων  περιοχών  της
Ελλάδας.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν 4589/19
 Το γεγονός ότι η κατάργηση της διπλής μοριοδότησης που προβλέπονταν με τα άρθρα 3 και 5

Α του Ν.3848/2010 θα επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης
των παιδιών των ακριτικών νησιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  έκδοση  Ψηφίσματος  στήριξης  εκπαιδευτικών  α/θμιας  και  β/θμιας  εκπαίδευσης
ακριτικών, παραμεθορίων και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας, το κείμενο του οποίου έχει ως
εξής
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ΑΔΑ: 9ΗΛΠΩΗΧ-0ΓΘ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

«Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Ο δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών εκφράζουμε
τη στήριξή μας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την
κατάργηση της διπλής μοριοδότησης των υπηρετούντων στα δυσπρόσιτα σχολεία. 
Ως τώρα και κάθε χρόνο, τα σχολεία στελεχώνονταν από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονταν
στο  νησί  μας  συνειδητά  και  με  βάση  το  άρθρο  5  Α  του  Ν.  3848/2010,  το  οποίο  όριζε  διπλή
πραγματική  προϋπηρεσία  σε  σχολεία  δυσπρόσιτα  και  ταυτόχρονα  απομακρυσμένα  σε  περίπτωση
ΑΣΕΠ όπως ανέφερε το άρθρο 3 του ν.3848/2010.
Τις τελευταίες μέρες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που είναι πλέον νόμος του Κράτους,
ψηφίστηκαν διατάξεις οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα σχολεία
του νησιού μας κατά την επόμενη σχολική χρονιά αφού καταργείται η διπλή μοριοδότηση που υπήρχε
έως τώρα ως κίνητρο, με  αποτέλεσμα νησιά όπως τα Ψαρά να αποτελούν την τελευταία επιλογή των
εκπαιδευτικών δεδομένων των δυσκολιών και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
Επιπλέον υφίσταται κατάφορη αδικία για τους εκπαιδευτικούς που θυσίασαν τη ζωή τους κάποια
χρόνια για να πάρουν μόρια τα οποία κινδυνεύουν τώρα να χάσουν αναδρομικά. 
Ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  ζητούμε  να  απαλειφθεί  αυτή  η  κρίσιμη  νομοθετική  ρύθμιση  και  να
παραμείνει η διπλή μοριοδότηση ως κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να στηρίζουν τα
σχολεία  των  νησιών  μας,  πολλώ  μάλλον  να  μη  χαθούν  αναδρομικά  τα  διπλά  μόρια  των  ήδη
υπηρετούντων.»

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 3 από 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 9ΗΛΠΩΗΧ-0ΓΘ
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