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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 06ης Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2021  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μεταμόρφωσης Αττικής 

 
   Αριθμός Απόφασης  25/2021 

Θέμα 
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, γυμνασίων, λυκείων  και 

παιδικών σταθμών 
 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 08 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 18:00  το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη εφαρμόζοντας την 426/2020 
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 
51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από πρόσκληση της 
Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 04/03/2021.  
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19: 00 εκφωνούνται τα ονόματα 
και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης 
Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός 
Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος 
Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, 
Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, , Τσίκνας Δημήτριος,. 
 
Απόντες: Γαρούφος Ευάγγελος, Καλαντζή Αγγελική, Πατέλη Νικολέττα,  Τσεβά Δήμητρα και Χρονόπουλος 
Γεώργιος 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 25, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και 
η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

H Πρόεδρος εισήγαγε για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Μέτρα για την ασφαλή 
λειτουργία των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, γυμνασίων, λυκείων και παιδικών σταθμών» και 
αναφέρει στο σώμα το έγγραφο που κατέθεσαν οι Δημοτικές Παρατάξεις: 

1. Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης 
2. Μαζί για τη Μεταμόρφωσης  
3. Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση 
4. Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολίτων 
5. Έξι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης Νέα Πορεία 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
3. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 

ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
Κατατεθείσες προτάσεις επί του θέματος: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       
 

  
 
                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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1. Πρόταση των Δημοτικών Παρατάξεων “Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης”, “Μαζί για τη 
Μεταμόρφωση”, “Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση”, “Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία 
Πολίτων”, και Έξι Δημοτικών Σύμβουλων της Παράταξης “Νέα Πορεία”: 

Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά από την αρχή της 
σχολικής  χρονιάς. 

Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων, κτηρίων και αιθουσών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 
καταλληλόλητά τους, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις. 

Δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα, τεστ Covid   για εκπαιδευτικούς   μαθητές και γονείς και μέτρα για 
την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. 

Μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και πρόσληψη νέων εργαζομένων για να καλυφθούν οι 
πραγματικές ανάγκες των κτηρίων των σχολείων και των παιδικών σταθμών. 

Μέσα ατομικής προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού (εκπαιδευτικού 
και βοηθητικού). 

Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας  που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων και 
την διαχείριση κρουσμάτων, πλαισιωμένη με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 

Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τάμπλετ, υπολογιστές,) και γραμμής ίντερνετ από τα διαθέσιμα 
οικονομικά του δήμου (αλλά και έξτρα κρατική επιχορήγηση) για καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μαθητών. 
  Επιπρόσθετη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της σχολικής 
κοινότητας. 
 Ανοιχτές και ασφαλείς αυλές των σχολείων. 
 Κατασκευή μπαλονιών στα σχολεία για άθληση των πολιτών, μαθητών και σωματείων.  
 Συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα στο τέλος του σχολικού έτους & επιβράβευση καινοτόμων 
πρακτικών στα σχολεία.  
        Έλαβε 14  θετικές ψήφους, 07 κατά και 01 λευκό. 
Υπέρ ψήφισαν: Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, 
Καραβάκος Βασίλειος, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Παπαδόπουλος Φώτης, 
Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος. 
Κατά ψήφισαν: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός 
Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης ,Νικολοπούλου Χαρίκλεια. 
Λευκό ψήφισαν : Αδαμίδης Αδάμ. 
 2. Πρόταση του επικεφαλής της Παράταξης “Νέα Πορεία”: 

 Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά από την αρχή της 
σχολικής  χρονιάς. 

Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων, κτηρίων και αιθουσών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 
καταλληλόλητά τους, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις. 

Δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα, τεστ Covid   για εκπαιδευτικούς   μαθητές και γονείς και μέτρα για 
την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. 

Μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και πρόσληψη νέων εργαζομένων για να καλυφθούν οι 
πραγματικές ανάγκες των κτηρίων των σχολείων και των παιδικών σταθμών. 

Μέσα ατομικής προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού (εκπαιδευτικού 
και βοηθητικού). 

Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας  που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων και 
την διαχείριση κρουσμάτων, πλαισιωμένη με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 

Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τάμπλετ, υπολογιστές,) και γραμμής ίντερνετ από τα διαθέσιμα 
οικονομικά του δήμου (αλλά και έξτρα κρατική επιχορήγηση) για καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μαθητών. 
  Επιπρόσθετη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της σχολικής 
κοινότητας. 
 Ανοιχτές και ασφαλείς αυλές των σχολείων. 
 Κατασκευή μπαλονιών στα σχολεία για άθληση των πολιτών, μαθητών και σωματείων.  
 Συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα στο τέλος του σχολικού έτους & επιβράβευση καινοτόμων 
πρακτικών στα σχολεία.  
 Εξάλειψη της πληγής των καταλήψεων.  
       Έλαβε 07 θετικές ψήφους, 14 κατά και 01 λευκό. 
Υπέρ ψήφισαν: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός 
Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης ,Νικολοπούλου Χαρίκλεια. 
Κατά ψήφισαν: Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, 
Καραβάκος Βασίλειος, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Παπαδόπουλος Φώτης, 
Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος. 
Λευκό ψήφισαν : Αδαμίδης Αδάμ. 
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Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
(Με 14 ψήφους υπέρ και  07 ψήφους κατά) 

 Την πρόταση των Δημοτικών Παρατάξεων “Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης”, “Μαζί για τη 
Μεταμόρφωση”, “Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση”, “Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία 
Πολίτων”, και Έξι Δημοτικών Σύμβουλων της Παράταξης “Νέα Πορεία”: 
 Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά από την αρχή 
της σχολικής  χρονιάς. 
 Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων, κτηρίων και αιθουσών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 
καταλληλόλητά τους, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις. 
 Δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα, τεστ Covid  για εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς και μέτρα 
για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. 
 Μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και πρόσληψη νέων εργαζομένων για να καλυφθούν οι 
πραγματικές ανάγκες των κτηρίων των σχολείων και των παιδικών σταθμών. 
 Μέσα ατομικής προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού 
(εκπαιδευτικού και βοηθητικού). 
 Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας  που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων 
και την διαχείριση κρουσμάτων, πλαισιωμένη με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 
 Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τάμπλετ, υπολογιστές,) και γραμμής ίντερνετ από τα διαθέσιμα 
οικονομικά του δήμου (αλλά και έξτρα κρατική επιχορήγηση) για καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μαθητών. 
  Επιπρόσθετη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της σχολικής 
κοινότητας. 
 Ανοιχτές και ασφαλείς αυλές των σχολείων. 
 Κατασκευή μπαλονιών στα σχολεία για άθληση των πολιτών, μαθητών και σωματείων.  
 Συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα στο τέλος του σχολικού έτους & επιβράβευση καινοτόμων 
πρακτικών στα σχολεία.  
 Κατά ψήφισαν: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός 
Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης ,Νικολοπούλου Χαρίκλεια. 
 Λευκό ψήφισαν : Αδαμίδης Αδάμ. 
  

 
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  25 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

               Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                              Τα μέλη 
         Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                 
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αναστασόπουλος Δημήτριος 
Αντωνοπούλου Χριστίνα 
Βάγγερ Χρήστος 
Γεροστάθης Νεκτάριος 
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος  
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης 
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μακρίδης Παναγιώτης 
Μολύβας Γρηγόριος 
Μπάλτας Ιωάννης 
Νάνος Σάββας  
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πεπαρίδης Δημήτριος 
Πετρόπουλος Γεώργιος 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσίκνας Δημήτριος 
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