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Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 184
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Επαναπροσδιορισµός ορίων σχολικών περιφερειών σχολικών µονάδων στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«H ∆/νση Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Ν.Αχαΐας έχοντας υπόψη: 1)τo
άρθρο 1 του Π.∆.200/98 και 201/98 που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων, 2)το αριθ.πρωτ.494/1810-1999 έγγραφο του Νοµάρχη Αχαΐας που αφορά την Αναδιάταξη-Νέα
Κατανοµή Σχολικών Ορίων, 3)την αριθ.3/30-3-2000 απόφαση της ∆ΕΠ
Αιγίου που αφορά τον επαναπροσδιορισµό ορίων ∆ηµοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων της πόλης του Αιγίου και 4)τα νέα δηµογραφικά και
οικιστικά δεδοµένα σε δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Αιγιαλείας, προτίθεται να προβεί σε επαναπροσδιορισµό και επικαιροποίηση των ορίων των σχολικών περιφερειών συγκεκριµένων σχολικών µονάδων εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Οι προτεινόµενες αλλαγές για τον επαναπροσδιορισµό ορίων έχουν ως εξής:
Α.-Επαναπροσδιορισµός γεωγραφικών ορίων 1ου, 5ου και 10ου ∆ηµοτικών Σχολείων Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Την επέκταση των γεωγραφικών ορίων, ως προς την αρµοδιότητα
εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου Αιγίου στα παρακάτω οικοδοµικά τετράγωνα, στα οποία είχε αρµοδιότητα το 10ο δηµοτικό σχολείο Αιγίου
και συνεπώς την αντίστοιχη µείωση των γεωγραφικών ορίων αρµοδιότητάς του, ως ακολούθως:
α)στα τρία (3) οικοδοµικά τετράγωνα, που περικλείονται από τις οδούς: Νικολάου Πλαστήρα - Σκουφά - Μ. Σπηλαίου - Λεωνίδου.
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα για την εγγραφή µαθητών
µεταξύ 1ου και 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου αντί µεταξύ 5ου και 10ου
∆ηµοτικού Σχολείού Αιγίου.
β)στα οικοδοµικά τετράγωνα, που περικλείονται από τις οδούς Κανελλοπούλου (21-55)-Νικολάου Πλαστήρα (30-52)-Λεωνίδου (1-17), Αγ.
Λαύρας-Κανελλοπούλου (55).
Η εν λόγω επέκταση των γεωγραφικών ορίων του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αιγίου γίνεται σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη και οµόφωνη
απόφαση των τριών εµπλεκόµενων σχολικών µονάδων.
Β.-Επαναπροσδιορισµός ορίων 4ου και 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Τα γεωγραφικά όρια ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών
µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 4ου ∆ηµο-
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τικού Σχολείου Αιγίου, καθώς και του 9 ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου,
να παραµείνουν ως έχουν.
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα για την εγγραφή ή µετεγγραφή µαθητών στο πλησιέστερο γι’ αυτούς σχολείο, ανεξάρτητα από
γεωγραφικά όρια και µέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας των ∆ιευθυντών
των δύο Σχολικών Μονάδων, εφόσον υπάρχουν πλεονασµατικά ή ελλειµµατικά τµήµατα κατ’ έτος, στην Α’ τάξη.
Ο εν λόγω επαναπροσδιορισµός των γεωγραφικών ορίων του 4ου
και 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου και το δικαίωµα επιλογής γονέα για
έγγραφή-µετεγγραφή µαθητών γίνεται σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη
και οµόφωνη απόφαση των δύο εµπλεκόµενων σχολικών µονάδων.
Γ.-Επαναπροσδιορισµός ορίων 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
1)Τα γεωγραφικά όρια, ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και του 1ου Νηπιαγωγείου Ακράτας
να παραµείνουν ως έχουν, δηλαδή στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες
(µε τους οικισµούς τους) της ∆.Ε. Ακράτας: Αµπέλου, Αγίας Βαρβάρας,
Βούτσιµου, Βαλιµής, Ζαρούχλας, Μεσορρουγίου Περιστέρας Συλιβαινιωτίκων (µέχρι τη Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
2)Τα γεωγραφικά όρια, ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και του 2ου Νηπιαγωγείου Ακράτας
να παραµείνουν ως έχουν, δηλαδή στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες
(µε τους οικισµούς τους) της ∆.Ε. Ακράτας: Ακράτας, Κραθίου, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Ποροβίτσας, Συλιβαινιωτίκων (Βόρεια της
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα κατοίκου Τ.Κ.Καλαµιά
για την εγγραφή ή µετεγγραφή µαθητών στο 1ο ή 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
καθώς και στο 1ο ή 2ο Νηπιαγωγείο, ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς
των µαθητών , δηλαδή: α)µεταφορά µε ταξί εγγραφή στο 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ακράτας, καθώς και στο 1ο Νηπιαγωγείο Ακράτας και β)µεταφορά µε λεωφορείο στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακράτας, καθώς και στο 2ο
Νηπιαγωγείο Ακράτας.
Η ασφάλεια των µεταφεροµένων µαθητών από Τ.Κ.Πλατάνου και
Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου στο 2ο ∆ηµ. Σχολείο Ακράτας δεν πρέπει να
αµφισβητηθεί εφόσον µεταφερθούν µε λεωφορείο και αποβιβασθούν:
α)στην διασταύρωση (Φανάρι στο φούρνο «Το χωριάτικο») β)στο εµπορικό κέντρο (Γραφεία ΚΤΕΛ). (Σηµειώνεται δε ότι υπάρχει δροµολόγιο
µεταφερόµενων µαθητών από Τ.Κ.Καλαµιά-Πλατάνου-Παραλία Πλατάνου στο Γυµνάσιο Ακράτας.) Να ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αφορούν το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ακράτας τα οποία συστέγαζονται, συµπεριλαµβανοµένης δε και της µεταφοράς των µαθητών µε ταξί ή µε
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λεωφορείο, καθώς και της ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας καταχώρησης της Περιφέρειας ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και να µην επηρεάζεται η κατανοµή των µαθητών στις σχολικές µονάδες.
Σχετικά µε τα όρια των σχολικών περιφερειών και κατόπιν κοινής
συνεδρίασης της επιτροπής µε τον ∆ιευθυντή του 1ου δηµ. σχ. Ακράτας
Αργύρη Νικολόπουλου, προτείνεται µε βάση τον αναµορφωµένο πίνακα
χωροταξικής κατανοµής µαθητών των σχ. µονάδων του 1ου και 2ου δηµ.
σχ. Ακράτας που εστάλη µε Αρ.Πρ.3051/11-03-2016 η ∆/νση Α/βάθµιας
Εκπ/σης Αχαΐας συµφωνεί µε τις διευκρινήσεις.
Επισυνάπτεται και οµόφωνη απόφαση των ∆ιευθυντών των εµπλεκόµενων σχολικών µονάδων.
Με βάση τα ανωτέρω, την υπ’ αριθ.4/2017 απόφαση της ∆ΕΠ, την
συµφωνία µε τους ∆ιευθυντές των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων και λαµβανοµένου υπόψη ότι είναι επιβεβληµένος ο επαναπροσδιορισµός των ορίων των σχολικών τοµέων ∆ηµοτικών Σχολείων κα Νηπιαγωγείων της
πόλης του Αιγίου της ∆.Ε. Αιγίου και της ∆.Ε. Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας µε στόχο: α)τη δηµιουργία ισοπληθών τµηµάτων ανάλογα µε
την οργανικότητα των Σχολείων και β)την αποφυγή του φαινοµένου της
διόγκωσης µαθητικού δυναµικού σε ορισµένα Σχολεία της πόλης και τη
συρρίκνωση σε γειτονικά Σχολεία, η πρόταση και η συµφωνία όλων είναι
ο επαναπροσδιορισµός και η επικαιροποίηση των ορίων των παραπάνω
Σχολικών Μονάδων.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου της ∆ΕΠ κ. Σταυροπούλου-Ψυχράµη Βασιλικής, είδε το υπ’ αριθ.2639/08-03-2017 έγγραφο της ∆/νσης
Α/βάθµιας Εκπ/σης Αχαΐας, το υπ’ αριθ.33/25-01-2017 έγγραφο της
∆/νσης του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, το υπ’ αριθ.38/31-01-2017
έγγραφο της ∆/σης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου και το υπ’ αριθ.
51/09-02-2017 έγγραφο της ∆/σης του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας
και έλαβε υπόψη της: Α)τις διατάξεις του Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3:
«η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στον δήµαρχο ή
πρόεδρο κοινότητας και στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα
σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση
και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών
κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών» και Β)τις διατάξεις του άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
«Η ίδρυση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η
προαγωγή νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κα-
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τάργηση συγχώνευση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασµός νηπιαγωγείων και δηµοτικών
σχολείων, µε την επιφύλαξη της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η
συγχώνευση τοµέων ή τµηµάτων σε τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια και
κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά Λύκεια, η διαίρεση και την µεταφορά της έδρας των δηµοτικών σχολείων γίνονται µε αποφάσεις του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέµατα των προηγούµενων
παραγράφων γνωµοδοτεί το δηµοτικό συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν
οι σχετικές διατάξεις του ν.1566/1985».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό και επικαιροποίηση των ορίων, των εν λόγω σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.4/2017
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την ανάγκη επαναπροσδιορισµού και επικαιροποίησης των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων µε στόχο τη δηµιουργία ισοπληθών τµηµάτων, ανάλογα µε την οργανικότητα των Σχολείων και την αποφυγή του φαινοµένου της διόγκωσης
µαθητικού δυναµικού σε ορισµένα Σχολεία της πόλης και τη συρρίκνωση
σε γειτονικά Σχολεία, τα υπ’ αριθ.πρωτ.3051/11.03.2016 & 2639/08.03.
2017 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το
υπ’ αριθ.πρωτ.33/25.01.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αιγίου, το υπ’ αριθ.πρωτ.38/31.01.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, το υπ’ αριθ.πρωτ.51/09.02.2017
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, τις αποφάσεις των σχολικών µονάδων, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3
του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «∆οµή και
λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.
1991) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.
3966/2011 (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης
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και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασιλείου Φιλιππόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον επαναπροσδιορισµό και επικαιροποίηση των ορίων των κάτωθι Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας:
1)Του 1ου, 5ου και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
Την επέκταση των γεωγραφικών ορίων, ως προς την αρµοδιότητα
εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου στα παρακάτω οικοδοµικά τετράγωνα, στα οποία είχε αρµοδιότητα το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου
και συνεπώς την αντίστοιχη µείωση των γεωγραφικών ορίων αρµοδιότητάς του, ως ακολούθως:
Α)Στα τρία (3) οικοδοµικά τετράγωνα, που περικλείονται από τις
οδούς: Νικολάου Πλαστήρα - Σκουφά - Μεγάλου Σπηλαίου - Λεωνίδου.
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα για την εγγραφή µαθητών
µεταξύ 1ου και 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου αντί µεταξύ 5ου και 10ου
∆ηµοτικού Σχολείού Αιγίου.
Β)Στα οικοδοµικά τετράγωνα, που περικλείονται από τις οδούς
Κανελλοπούλου (21-55) - Νικολάου Πλαστήρα (30-52) - Λεωνίδου (117), Αγίας Λαύρας - Κανελλοπούλου (55).
2)Του 4ου και 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
Τα γεωγραφικά όρια ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών
µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, καθώς και του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου,
παραµένουν ως έχουν.
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα για την εγγραφή ή µετεγγραφή µαθητών στο πλησιέστερο γι’ αυτούς σχολείο, ανεξάρτητα από
γεωγραφικά όρια και µέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας των ∆ιευθυντών
των δύο Σχολικών Μονάδων, εφόσον υπάρχουν πλεονασµατικά ή ελλειµµατικά τµήµατα κατ’ έτος, στην Α’ τάξη.
3)Του 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και του
1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας.
Α)Τα γεωγραφικά όρια, ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού, του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και του 1ου Νηπιαγωγείου Ακράτας
παραµένουν ως έχουν, δηλαδή στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες (µε
τους οικισµούς τους) της ∆.Ε. Ακράτας: Αµπέλου, Αγίας Βαρβάρας,
Βούτσιµου, Βαλιµής, Ζαρούχλας, Μεσορρουγίου, Περιστέρας και Συλιβαινιωτίκων (µέχρι τη Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
Β)Τα γεωγραφικά όρια, ως προς την αρµοδιότητα εγγραφής µαθητών µε σκοπό την σωστή κατανοµή του µαθητικού δυναµικού του 2ου
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∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας, καθώς και του 2 Νηπιαγωγείου Ακράτας
παραµένουν ως έχουν, δηλαδή στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες (µε
τους οικισµούς τους) της ∆.Ε. Ακράτας: Ακράτας, Κραθίου, Πλατάνου,
Παραλίας Πλατάνου, Ποροβίτσας και Συλιβαινιωτίκων (Βόρεια της
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
∆ίνεται το δικαίωµα επιλογής του γονέα κατοίκου Τ.Κ.Καλαµιά
για την εγγραφή ή µετεγγραφή µαθητών στο 1ο ή 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
καθώς και στο 1ο ή 2ο Νηπιαγωγείο, ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς
των µαθητών, δηλαδή: α)µεταφορά µε ταξί εγγραφή στο 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ακράτας, καθώς και στο 1ο Νηπιαγωγείο Ακράτας και β)µεταφορά µε λεωφορείο στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακράτας, καθώς και στο 2ο
Νηπιαγωγείο Ακράτας.
Σηµείωση: Η ασφάλεια των µεταφεροµένων µαθητών από Τ.Κ.
Πλατάνου και Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακράτας δεν πρέπει να αµφισβητηθεί εφόσον µεταφερθούν µε λεωφορείο και
αποβιβασθούν: α)στην διασταύρωση (Φανάρι στο φούρνο «Το χωριάτικο») β)στο εµπορικό κέντρο (Γραφεία ΚΤΕΛ). (Σηµειώνεται δε ότι υπάρχει δροµολόγιο µεταφερόµενων µαθητών από Τ.Κ.Καλαµιά-ΠλατάνουΠαραλίας Πλατάνου στο Γυµνάσιο Ακράτας). Να ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αφορούν το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ακράτας τα οποία συστέγαζονται, συµπεριλαµβανοµένης δε και της µεταφοράς των µαθητών
µε ταξί ή µε λεωφορείο, καθώς και της ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας καταχώρησης της Περιφέρειας, ώστε να ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα και να µην επηρεάζεται η κατανοµή των µαθητών
στις σχολικές µονάδες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 184/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

8

