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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16ης/ 30-10-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 14ο:

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου μάθησης προς εφαρμογή
προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Στην Αγιά σήμερα 30/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15674/26-10-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος (προσήλθε στη
συζήτηση του 13ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης)
Απόντες
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά τήρησε ο
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε για προσωπικούς
λόγους ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 14ο:

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου μάθησης προς εφαρμογή
προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
«Μέχρι την 31η-12ου-2012 υπάρχει η 749/28-9-2012 Ανοιχτή Πρόσκληση (Β΄ φάση)
προς τους Δήμους όλης της Χώρας, σύμφωνα με την οποία, η Γενική Γραμματεία Διά
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καλούν τους Δήμους
της επικράτειας σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στις
Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ),
που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.
Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους: τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση
και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη, την
ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, τη
σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών, την
ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της
διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης, τη συμμετοχή στην
«κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές,
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, την αναβάθμιση των συνθηκών
εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του
πληθυσμού, την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, την ενίσχυση της ισότητας των δύο
φύλων.
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν μέσω των
ανωτέρω Πράξεων διακρίνονται σε:
α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα
προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε
θέματα Διά Βίου μάθησης Ενηλίκων.
β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

ΑΔΑ: Β4Μ1Ω6Ι-ΠΛ1
Σελίδα 3 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω Πράξεις αναλαμβάνουν:
˗ τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της πρόσκλησης,
˗ τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση
των Πράξεων.
˗ την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
˗ την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων,
˗ την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με
την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης
Ποιότητας.
˗ την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το
Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν κοινή
Προγραμματική Σύμβαση για την ένταξή τους στις ως άνω Πράξεις με τη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Σας καλώ να εγκρίνεται με απόφασή σας:
1. την Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. με βάση το Ν. 3879/2010. για την εφαρμογή προγραμμάτων
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο δήμο μας, που θα έχει χώρο διοίκησης το
Δημαρχείο και 5 χώρους εκπαίδευσης σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες
2. τη συμμετοχή στις Πράξεις Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος που είπε: «Είναι έβηχα αυτά
Πρόεδρε, ηχούν καλά και όμορφα, αλλά τα ζήσαμε τώρα χρόνια. Οι περισσότεροι από
εμάς κάναμε και τους εκπαιδευτές αλλά και τους εκπαιδευόμενους. Δεν απέδωσαν
τίποτα. Μπορούσαμε και το κάναμε στον παλιό καλό καιρό, σήμερα; Μήπως είναι λίγο
άκαιρο; Φοβάμαι κύριε πρόεδρε, ότι δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας
αυτά που μας έδωσαν οι πατεράδες μας. Αντί να μας προβληματίζει αυτό εμείς
ασχολούμαστε τώρα με τη επιμόρφωση των ενηλίκων; Θα ψηφίσω “Λευκό”».
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Δημάρχου,
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 21 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
την 749/28-9-2012 ανοιχτή πρόσκληση προς τους δήμους της Χώρας (Β΄ φάση
17/09/2012 - 31/12/2012) «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»,
την απογραφή πληθυσμού 2011 σύμφωνα με την οποία ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου Αγιάς ανέρχεται σε 11.440 κατοίκους,
το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι σε ανενεργές σχολικές μονάδες του
Δήμου και στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας στην Αγιά, άρτια
εξοπλισμένοι, προσβάσιμοι , και κατάλληλοι ως χώροι εκπαίδευσης και
την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριου και
Τριανταφύλλου Αθανάσιου
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. με
βάση το Ν. 3879/2010 για την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
1.1. Ορίζει ως χώρο Διοίκησης του Κέντρου το Δημαρχείο Αγιάς.
1.2. Ορίζει συνολικά πέντε (5) Χώρους Εκπαίδευσης ήτοι:
1.2.1.Δημοτική Κοινότητα Αγιάς – εγκαταστάσεις ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας
1.2.2.Τοπική Κοινότητα Στομίου – Γυμνάσιο Στομίου (σε αναστολή λειτουργίας)
1.2.3.Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας – Γυμνάσιο Μελιβοίας (σε αναστολή λειτουργίας)
1.2.4.Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου – Δημοτικό Σχολείο Σκλήθρου (σε αναστολή
λειτουργίας)

1.2.5.Τοπική Κοινότητα Ανατολής – Δημοτικό Σχολείο Ανατολής (σε αναστολή
λειτουργίας)

2. Συμμετέχει στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» σύμφωνα με την 749/28-92012 ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου
να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των
«Κέντρων Διά Βίου Μάθησης», με συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων είκοσι (20), εκ των οποίων δεκαπέντε (15) Εθνικής εμβέλειας και
έξη (5) Τοπικής εμβέλειας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε
σχετικού εγγράφου, τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης και τη συνεργασία
με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την σωστή λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και
την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.
Μειοψήφισαν: ο κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος που ψήφισε «λευκό» και ο κ.
Καλαγιάς Γρηγόριος που καταψήφισε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

