
 

          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Από το Πρακτικό της 06-06-2022 με  αριθμ. 15  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- 

Ερμούπολης 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 118 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Συνεδρίασε σήμερα 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, Β' όροφος), σε Μεικτή Συνεδρίαση (Εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 643/ Α.Π. 
69472/24-09-2021, Α.Δ.Α.:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μετά από την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 10141/02-06-2022 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
και σύμφωνα με  τα αναφερόμενα: α) Στις Εγκυκλίους 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), β) Στη παρ. 3 του άρθρου14 της Κ.Υ.Α. 
αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και γ) Στην Κ.Υ.Α. αριθ. 
Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30819/31-05-2022 (ΤΕΥΧΟΣ Β’, Αρ. Φύλλου 2676) για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες 23 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ 
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ 
ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ - 
ΜΑΝΩΛΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ. 

Απόντες 4 

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, 
ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ και ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση σχετικά με την μετατροπή του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου σε «Πρότυπο». 

Παρόντες στην συζήτηση του θέματος είναι οι : κ. Ευαγγ. Γερασιμάτος (εκπρόσωπος καθηγητών – 
γονέων), κα Κ. Πισλή (Διευθύντρια Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), κ. Δ. 
Παπαδημητρίου (εκπρόσωπος Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων), κ. Ν. Βουτσίνος (εκπρόσωπος συλλόγου 
εκπαιδευτικών του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου), κα Φ. Μηλιού (πρόεδρος ένωσης γονέων Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης), κ. Ε. Λέστος (Διευθυντής ΕΠΑΛ Σύρου).  

Κατά την διάρκεια των Ανακοινώσεων – Ενημερώσεων προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 
Κανδιώ Μαραγκού και Δομένικος Σαγκινέτος. 

Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δομένικος Σαγκινέτος. 

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την προφορική εισήγηση του κ. Δημάρχου, ο οποίος έκανε ενημέρωση στο Σώμα σχετικά με την 
πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για την μετατροπή του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου σε «πρότυπο» και 
ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα. 
2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας ζήτησαν και έλαβαν τον λόγο προκειμένου να 
ενημερώσουν το σώμα οι : 1) κ. Ευαγγ. Γερασιμάτος (εκπρόσωπος καθηγητών - γονέων), 2) κα Κ. 
Πισλή (Διευθύντρια Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), 3) κ. Δ. Παπαδημητρίου 
(εκπρόσωπος Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων), 4) κ. Ν. Βουτσίνος (εκπρόσωπος συλλόγου εκπαιδευτικών του 
Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου), 5) κα Φ. Μηλιού (πρόεδρος ένωσης γονέων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης), 
6) κ. Ε. Λέστος (Διευθυντής ΕΠΑΛ Σύρου). 

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εξουσιοδοτήσει τον Δημάρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. 
Νικόλαο Λειβαδάρα, όπως προβεί στην αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Παιδείας το οποίο να 
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βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αναφέρει πως σε γενικές γραμμές το Δημοτικό Συμβούλιο 
συνηγορεί στην μετατροπή του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου σε «πρότυπο» θεωρώντας το ως αναβάθμιση 
της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο νησί μας, με την δέσμευση από πλευράς του 
Υπουργείου Παιδείας ότι : 1) δεν θα αποκλειστεί κανείς μαθητής που επιθυμεί να φοιτήσει στο ημερήσιο 
ΕΠΑΛ, 2) την διασφάλιση των ήδη παρεχομένων ειδικοτήτων και 3) την διατήρηση όλων των 
οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Σε διαφορετική περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται 
με την θέση της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ, της Ένωσης Γονέων του 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ώστε να μην μετατραπεί το ημερήσιο ΕΠΑΛ Σύρου σε «πρότυπο» και 
εφόσον η Πολιτεία κρίνει την αναγκαιότητα της μετατροπής του Ημερήσιου ΕΠΑΛ σε «πρότυπο» να 
ιδρύσει παράλληλα ένα νέο σχολείο. 

4.- Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Α. Γιαλόγλου, Κ. Μαραγκού, Ν. Φωτεινιάς, Ι. Βρούτσης, Ι. Κεράνης, Μ. Αληφραγκής, 
Αγγ. Πρίντεζη, Ευαγγ. Χαλκιάς, Ι. Πιταούλης, Ειρ. Δράκου, Π. Κουταβάς , Μ. Ρούσσος, Θ. Μενδρινού, 
Αλ. Αθανασίου, Ρ. Ξανθάκη, Γ. Δούναβης, Δ. Κοσμάς, Ν. Σκευοφύλαξ, Ν. Γρυπάρης και Απ. 
Ρουσσουνέλος, σύνολο είκοσι (20) ψήφοι. Κατά ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Καζαντζάκη, Μ. 
Αλτουβάς, Ν. Καΐλης και Π. Μώτος, τέσσερις (4) ψήφος, διότι όπως ανέφερε ο κ. Αλτουβάς «Είναι 
ένας καινούργιος θεσμός και πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις, όμως επειδή εμείς κοιτάμε λίγο πιο 
τοπικιστικά και πιο συγκεκριμένα τη Σύρο πιστεύουμε ότι τα θετικά ή τα αρνητικά θα τα δούμε 
αργότερα κατά τη διάρκεια υλοποίησης όλου αυτού του νόμου. Επειδή όμως μας έχουν δημιουργηθεί 
κάποια ερωτήματα γι αυτό είμαστε και διστακτικοί και να εξηγήσουμε τους λόγους. Είθισται τα ΕΠΑΛ 
στη νοοτροπία του κόσμου να είναι γι΄αυτό που λέμε τους αδύναμους μαθητές και αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχει ένας προβληματισμός. Από την μία συζητάμε για μία αναβάθμιση του σχολείου αλλά από την 
άλλη μπορεί να έχουμε μία ανησυχία για το μέλλον κάποιων παιδιών. Επίσης μέσα στο νόμο υπάρχει 
αυτό που μιλάμε για την αντιστοίχηση με την αγορά εργασίας και επειδή απ’ ότι έχουμε δει μέχρι 
σήμερα έχουν δημιουργηθεί έξι πρότυπα ΕΠΑΛ και θα γίνουν άλλα 15-17 πάλι εδώ μας δημιουργείται 
το εξής ερώτημα. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα 
ΕΠΑΛ. Άρα αν φτιάξουμε ένα πρότυπο ΕΠΑΛ καταργούμε το ΕΠΑΛ που υπάρχει εκεί, δεν δίνουμε μία 
εναλλακτική λύση. Άρα αν μιλάμε για την Σύρο που θα φτιάξουμε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες 
της αντιστοίχησης αγοράς, αποκλείουμε όλες τις υπόλοιπες. Το οποίο σημαίνει ότι αν κάποιο παιδί 
θέλει να πάει σε μία ειδικότητα που δεν υπάρχει στην Σύρο θα αναγκαστεί να μετακινηθεί σε άλλο 
νησί ή άλλη πόλη. Επίσης προφανώς είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε αυτές τις ειδικότητες που 
θέλουμε εμείς καθώς είναι ξεκάθαρος ο νόμος και θα βγουν μάλιστα στο ΦΕΚ ποιες θα είναι οι 
ειδικότητες. Και ένα τελευταίο που μας προξενεί εντύπωση είναι ότι από τα 23-25 αυτά ΕΠΑΛ μόνο τα 
7 είναι στην Αττική και σε κάποιες περιοχές που θα τις χαρακτηρίζαμε υποβαθμισμένες και σε επίπεδο 
παιδείας. Όλα αυτά επειδή εμείς κοιτάμε το κομμάτι της Σύρου και δεν θέλουμε να κρίνουμε το ΦΕΚ 
μας κάνουν διστακτικούς και θα είμαστε κατά.» Τέλος ο κ. Καίλης ανέφερε πως «θεωρούμε ότι οι 
προϋποθέσεις οι οποίες μπαίνουν στο ψήφισμα, οι περισσότερες από αυτές αναιρούνται επί της ουσίας 
από το πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων ΕΠΑΛ και επιμένουμε ότι εμείς θέλουμε να μην γίνει 
πρότυπο το ΕΠΑΛ του νησιού, να μην μπει κανένας κόφτης στην εγγραφή των μαθητών και ακόμα 
μεγαλύτερη αναβάθμιση του ΕΠΑΛ» 

5.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, β) των άρθρων 
65,67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, γ) του Ν. 4555/2018 , δ) του Ν. 4623/2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Μ. Καζαντζάκη, Μ. Αλτουβά, Ν. Καΐλη και Π. Μώτου 

 
 

Α. Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαο Λειβαδάρα, όπως προβεί στην αποστολή 
εγγράφου προς το Υπουργείο Παιδείας το οποίο να βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αναφέρει πως 
σε γενικές γραμμές το Δημοτικό Συμβούλιο συνηγορεί στην μετατροπή του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου σε 
«πρότυπο» θεωρώντας το ως αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο νησί μας, 
με την δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας ότι : 1) δεν θα αποκλειστεί κανείς μαθητής που 
επιθυμεί να φοιτήσει στο ημερήσιο ΕΠΑΛ, 2) την διασφάλιση των ήδη παρεχομένων ειδικοτήτων και 3) 
την διατήρηση όλων των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Σε διαφορετική περίπτωση το 
Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται με την θέση της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, του Συλλόγου των 
Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ, της Ένωσης Γονέων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ώστε να μην μετατραπεί το 
ημερήσιο ΕΠΑΛ Σύρου σε «πρότυπο» και εφόσον η Πολιτεία κρίνει την αναγκαιότητα της μετατροπής 
του Ημερήσιου ΕΠΑΛ σε «πρότυπο» να ιδρύσει παράλληλα ένα νέο σχολείο. 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε ημερών. 
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ  

 ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

 ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ  

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ  

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ  

 ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ  

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ  

 ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  

 ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ  

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

 ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ  

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ  

 ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ  

 ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΝΩΛΟΣ 
ΑΛΤΟΥΒΑΣ 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΛΗΣ  

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ  

 Ακριβές Αντίγραφο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ 
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