
 

Επιστολή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Παπάγου – Χολαργού 

Παπασπύρου Νίκου (εκπροσώπου συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. «Ο Περικλής») 

Καβάσιλα Άλκηστη (εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού) 

Γαμβρινού Γιώργου (Διευθυντή 3ου Δ.Σ. Παπάγου – εκπροσώπου Δ/νσης ΠΕ Β Αθήνας) 

στην  Χρύσα Παρίση (εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού  ) 

 

Χολαργός 17/12/21 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη συνεδρίαση της ΔΕΠ Παπάγου – Χολαργού με θέμα τα γεωγραφικά όρια των 

σχολείων για τις εγγραφές των μαθητών 

Κα Παρίση, 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΔΕΠ  στις 13 τρέχοντος μηνός  και σχετικά με το δεύτερο θέμα της 

ημερησίας (όρια νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων του Δήμου) αποφασίστηκε ότι: 

α) δεν θα σταλεί στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Β΄  Αθηνών η εισήγησή σας σχετικά με 

τα όρια,  

β) θα συγκληθεί συνάντηση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των διευθυντών των δημοτικών 

ώστε να συζητηθεί εκτενώς το θέμα και να επανασχεδιαστούν τα όρια και  

γ) θα συγκληθεί εκ νέου συνεδρίαση της ΔΕΠ για να αποφασιστεί η τελική εισήγηση της επιτροπής με τα 

νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει. 

Αντ’ αυτού, ώρες μετά τη λήψη των άνωθεν αποφάσεων και λήξη της συνεδρίασης, 

λαμβάνουμε, ως μέλη της  επιτροπής, μήνυμα από τη διεύθυνση του προσωπικού  σας 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ακόλουθο κείμενο:  

«Μετά από ερώτημα που έθεσα στον νομικό σύμβουλο του δήμου η ψηφοφορία έχει ως εξής: 

Θετικά ψήφησαν οι κ. Παπανδρέου, Γιώργας και εγώ  

Αρνητικά  οι κύριοι, Γαμβρινός, Παπασπύρου Καβάσιλα  

Λευκό ο κ. Χατζής 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 93 / 2019 Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί 

ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος 

του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται 

ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους 

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Επομένως  το θέμα περνά κατά 

πλειοψηφία.  

Η τηλεδιάσκεψη έχει μαγνητοσκοπηθεί και οι προτάσεις των διευθυντών έχουν καταγραφεί. 

Θα αποσταλούν στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας μαζί με την πρόταση του δήμου   

Παραμένω στη διάθεση σας 

Χρύσα Παρίση» 



 

Ως μέλη της ΔΕΠ διαμαρτυρόμαστε εντόνως: 

 α) για την κατάφωρη παραβίαση της διαδικασίας (την οποία ως Πρόεδρος οφείλατε να γνωρίζετε εκ 

των προτέρων), δεδομένου ότι δεν μπορείτε να αλλάζετε εκ των υστέρων τις αποφάσεις της επιτροπής.    

β) για την παντελή έλλειψη ενημέρωσής  μας – όπως και της σχολικής κοινότητας -  σχετικά με τα 

στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των μαθητών βάση των οποίων θα έπρεπε να σχεδιαστούν τα όρια 

των σχολείων,  

γ) για τον ψευδή ισχυρισμό από πλευράς σας ότι ΟΛΟΙ οι διευθυντές των δημοτικών και οι 

προϊστάμενες των νηπιαγωγείων ήταν σύμφωνοι με τον καθορισμό των ορίων όπως αυτά προέκυπταν 

από την εισήγησή σας, γεγονός που διαπιστώσαμε ότι δεν ισχύει αφού τουλάχιστον έξι εξ  αυτών 

διαμαρτυρήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και δήλωσαν την αντίθεσή τους. 

δ) για την ανυπόστατη δήλωσή σας ότι η ΔΕΠ έχει καταληκτική ημερομηνία από τη διεύθυνση 

πρωτοβάθμιας και οφείλει να καταθέσει την εισήγησή της μέχρι τις 15/12/2021, στην οποία και 

επιμείνατε ακόμη κι όταν ενημερωθήκατε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.   

Ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα γεγονότα και να μην καταθέσετε την εισήγηση η οποία κάθε 

άλλο παρά θετικά αντιμετωπίστηκε από την πραγματική πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Όλες οι 

πλευρές επιθυμούμε την ισοκατανομή των μαθητών στα σχολεία του Δήμου μας, για την εύρυθμη 

λειτουργία τους και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη η προτάσεις Διευθυντών και 

Προϊσταμένων, οι οποίοι γνωρίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μια βιαστική κατάθεση της 

εισήγησης μπορεί να αποβεί ολέθρια για μια ακόμη σχολική χρονιά διασύροντας έτσι εκπαιδευτικούς 

μαθητές και γονείς σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.  

Τέλος, παρακαλούμε όπως θέσετε στη διάθεσή μας την μαγνητοσκοπημένη συνεδρίαση. 

Τα μέλη της ΔΕΠ 

Γ. Γαμβρινός                                

Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου – Εκπρόσωπος Δ/νσης Π.Ε. Β΄   Αθήνας 

Α. Καβάσιλα 

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

Ν. Παπασπύρου 

Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών  Π.Ε. « Ο Περικλής»  

 


