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Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Απριλίου 2019
Απόφαση 226
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτος, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, 6)Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 9)Νικόλαο Θανασούλια, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
11)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 14)Χρήστο Λαϊνά, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
16)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη και 18)Γεώργιο
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έντεκα (11) Απριλίου 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.8807/10.04.2019, η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, 2)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης και 3)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Βασίλειος
Γ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 6)Βασίλειος Τομαράς,
7)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Σχετικά με τη διαμορφούμενη κατάσταση με
το προς κατάθεση Νομοσχέδιο για το Τ.Ε.Ι. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας, κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με το παρόν ψήφισμα εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του με τη διαμορφούμενη κατάσταση με το προς κατάθεση νομοσχέδιο για το ΤΕΙ Αιγίου και
ταυτόχρονα την πλήρη αντίθεσή του σε πιθανή κατάργηση του Τμήματος
Οπτικής-Οπτομετρίας διότι:
Α)Υποβαθμίζει την πόλη στον ακαδημαϊκό χάρτη.
Β)Στερεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι από την πόλη του Αιγίου αλλά
και ταυτόχρονα ζωτικό για την τοπική κουλτούρα, οικονομία και κοινωνία.
Γ)Αγνοεί τις παραμέτρους παραχώρησης της δημοτικής περιουσίας
και τις αρχικές δεσμεύσεις που ήταν να λειτουργήσουν 4 τμήματα σε έκταση 70 στρεμμάτων της παλιάς Χαρτοποιίας αλλά και τα προσύμφωνα
συνεργασίας ΤΕΙ και Δήμου για περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεών του.
Δ)Καταδικάζει το ΤΕΙ σε μια φθίνουσα, νομοτελειακά πορεία, παρά το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο.
Ε)Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι πριν διετίας συμφωνηθέντα για απρόσκοπτη λειτουργίας του Τμήματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την σύσταση 5μελούς Διαπαραταξιακής Επιτροπής προκειμένου:
Α)Να συζητήσει το όλο θέμα με τη Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Β)Με την παρουσία όλων των βουλευτών του Νομού μας, η Επιτροπή στη συνέχεια να συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή της στη διαφαινόμενη κατάσταση,
με απώτερο στόχο όχι μόνο την παραμονή αλλά και την αναβάθμιση της
Οπτικής- Οπτομετρίας ως είχε στο Παράρτημα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, δίνει τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος διαβάζει την από 09.
04.2019 αίτησή του, που έχει ως εξής:
«Η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
όπως ήταν από καιρό γνωστό, θα δημιουργούσε νέα δεδομένα για το ΤΕΙ
Αιγίου.
Η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται
απαραίτητη άμεσα ώστε μαζί να συναποφασίσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες.
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-Η διατήρηση του τμήματος Φυσικοθεραπείας στην πόλη μας με
περισσότερους από 1.000 φοιτητές είναι ασφαλώς στη σωστή κατεύθυνση.
-Η προδιαγεγραμμένη φθίνουσα πορεία της σχολής Οπτικής/Οπτομετρίας με μόλις 80 φοιτητές κι ενώ δεν προχώρησε η πλήρωση κενών
θέσεων καθηγητών, αποτελούσε μόνιμο ζήτημα στις συνεδριάσεις του
σώματος όποτε έμπαινε θέμα για το ΤΕΙ και οι παρεμβάσεις μας ως γνωστόν ήταν αρκετές και επίμονες.
-Η ακύρωση μεταφοράς ενός ισχυρότατου και πολυπληθούς σε
φοιτητές Τμήματος, της Λογοθεραπείας, από την Πάτρα στο Αίγιο όπως
προβλεπόταν στο προσχέδιο, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Θα πρέπει
να συζητηθούν οι αιτίες που στο τελικό σχέδιο είτε η σχολή Λογοθεραπείας είτε κάποια αντίστοιχη σε αριθμό φοιτητών σχολή δεν μεταφέρεται
στο Αίγιο, όπως επιβαλλόταν στο πλαίσιο της απαιτούμενης ανάπτυξης
του ΤΕΙ Αιγίου βάσει της αρχικής σύμβασης παραχώρησης των εγκαταστάσεων που έπρεπε με ευθύνη της Πολιτείας να έχει υλοποιηθεί».
Κατόπιν, ζήτησε και πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χρήστος Λαϊνάς, ο οποίος διαβάζει ψήφισμα της παράταξής του, που έχει ως εξής:
«-Είμαστε ενάντια στα σχέδια για συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ γιατί αυτές θα έχουν δραματικές συνέπειες.
-Αποτελούν συμμόρφωση στις επιλογές της ΕΕ - ΟΟΣΑ στην κατεύθυνση υποβάθμιση των πτυχίων, την «μείωση» του κόστους της εκπαίδευσης και της εμπορευματοποίησης - την δημιουργία στενότερων
σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων και της νέας γνώσης που παράγουν με
τις επιχειρήσεις με πολύμορφο τρόπο και όχι με κριτήριο το ακαδημαϊκό
/ερευνητικό πεδίο - εργασιακή προοπτική των αποφοίτων - την ανάπτυξη
των επιστημών προς όφελος των λαϊκών αναγκών.
-Πανεπιστήμια, σχολές και τμήματα διαφόρων ταχυτήτων (η κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι αναγνωρίζει με νόμο τα ιδιωτικά κολλέγια) με
υποβαθμισμένη γνώση που θα προχωρά το χτύπημα όλων των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων.
-Διάσπαση του Επιστημονικού δυναμικού, που θα δυσκολεύει παραπέρα τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προετοιμασία του
αυριανού «ευέλικτου» και χαμηλού κόστους πτυχιούχου προσαρμοσμένου στις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
-Παραπέρα βάθεμα της λειτουργίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με νέους «θεσμούς» ιδιωτικού δικαίου πέραν των εργολάβων, των διδάκτρων και της πώλησης υπηρεσιών εκπαίδευσης.
-Ένταξη της υποχρηματοδότησης-αφού δεν προβλέπεται από πουθενά αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων - Δηλαδή τα τραγικά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε
καθημερινά στις σχολές θα πολλαπλασιαστούν.
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-Καταψηφίζουμε το ν/διο για τις «αναδιαρθρώσεις» στην ΠΑΙΔΕΙΑ είναι αντιλαϊκό, υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου ΟΧΙ του
λαού».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.225/2019 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου ότι το μοναδικό θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης δικαιολογεί τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β)το ψήφισμα
που διάβασε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, γ)την
από 09.04.2019 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, δ)το ψήφισμα που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Χρήστος Λαϊνάς, ε)τα όσα εξέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη
σειρά που πήραν το λόγο, οι εκπρόσωποι των φοιτητών του ΤΕΙ Αιγίου,
καθώς και οι παρευρισκόμενοι Βουλευτές του Νομού Αχαΐας, κ.κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, Ιάσων Φωτήλας και Αθανάσιος Νταβλούρος, στ)την
ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να εκφραστεί ο έντονος προβληματισμός και η ανησυχία σχετικά με τη διαμορφούμενη κατάσταση
με το προς κατάθεση νομοσχέδιο για το ΤΕΙ Αιγίου, καθώς και η πλήρης
αντίθεση σε πιθανή κατάργηση του Τμήματος Οπτικής-Οπτομετρίας και
ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, μετά από μακρά διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Λαϊνά και 2)Δημητρίου Μπούρδου, Γραμματέα, οι
οποίοι υπερψήφισαν το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον κ. Λαϊνά, επομένως με είκοσι δύο (22) θετικές και δύο (2) αρνητικές ψήφους,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την έκδοση του κατωτέρω Ψηφίσματος:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, στην έκτακτη-κατεπείγουσα
συνεδρίασή του, σήμερα έντεκα (11) Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, αποφάσισε την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με το παρόν ψήφισμα εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του σχετικά με τη διαμορφούμενη κατάσταση με το προς κατάθεση Νομοσχέδιο για το Τ.Ε.Ι.
Αιγίου και ταυτόχρονα την πλήρη αντίθεσή του σε πιθανή κατάργηση
του Τμήματος Οπτικής-Οπτομετρίας διότι:
Α)Υποβαθμίζει την πόλη στον ακαδημαϊκό χάρτη.
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Β)Στερεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι από την πόλη του Αιγίου αλλά
και ταυτόχρονα ζωτικό για την τοπική κουλτούρα, οικονομία και κοινωνία.
Γ)Αγνοεί τις παραμέτρους παραχώρησης της δημοτικής περιουσίας
και τις αρχικές δεσμεύσεις που ήταν να λειτουργήσουν τέσσερα (4) Τμήματα σε έκταση 70 στρεμμάτων της παλιάς Χαρτοποιίας αλλά και τα
προσύμφωνα συνεργασίας Τ.Ε.Ι. και Δήμου για περαιτέρω αξιοποίηση
των εγκαταστάσεών του.
Δ)Καταδικάζει το Τ.Ε.Ι. σε μια φθίνουσα, νομοτελειακά πορεία,
παρά το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο.
Ε)Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι πριν διετίας συμφωνηθέντα για απρόσκοπτη λειτουργίας του Τμήματος.
2)Τη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής προκειμένου να συζητήσει το όλο θέμα με τη Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και με το
Πανεπιστήμιο Πατρών και κατόπιν, με την παρουσία όλων των Βουλευτών του Νομού Αχαΐας, να συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να εκφράσει την πλήρη αντίθεση στη διαφαινόμενη κατάσταση, με
απώτερο στόχο όχι μόνο την παραμονή αλλά και την αναβάθμιση της Οπτικής-Οπτομετρίας ως είχε στο Παράρτημα, η οποία απαρτίζεται από
τους κατωτέρω:
1)Αθανάσιο Παναγόπουλο, Δήμαρχο Αιγιαλείας.
2)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
3)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
4)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
5)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλο.
6)Χρήστο Κλαπάκη, εκπρόσωπο των φοιτητών Τ.Ε.Ι. Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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