
 

 

           
                                                                                                      
        
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Αριθ. Πρακτικού 30 

Αριθ. Απόφ. 215 
 

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φυλής για το 

σχολικό έτος 2021-2022».    

 

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο 

Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση 

της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 30566/5-11-2020 που 

κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 5-11-2020, σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στην 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια περιφοράς), για τις σχετικές διαδικασίες και τα θέματα και θεωρούνται παρόντες οι εξής :  

1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική Πρόεδρος 18) Ραφτέλης Γεώργιος 

2) Δρόλιας Θεοδόσιος           Αντιπρόεδρος 19) Κούρκουλος Γεώργιος 

3) Πανουτσακοπούλου-Ζαφείρη Σοφία Γραμματέας 20) Βαδεβούλης Απόστολος 

4) Λιάκου Ελένη  21) Σονίδης Γεώργιος 

5) Μαυροειδάκος Ιωάννης  22) Μπουραΐμης Δημήτριος 

6) Σχίζας Αθανάσιος  23) Αβράμης Σταμάτιος 

7) Οικονομάκης Μιχαήλ  24) Σερέπας Σταμάτιος 

8)  Αβράμης Γεώργιος  25) Κουλοχέρης Αλέξανδρος 

9) Μαυροειδής Γεώργιος - Στυλιανός  26) Καμπόλης Δημήτριος    

10) Γεωργιάδης Βασίλειος  27) Μπαδήμας Χρήστος 

11) Καμαρινόπουλος Παναγιώτης  28) Σκαμαντζούρας Κων/νος 

12) Χατζητρακόσιας Νικόλαος  29) Μπρέμπος Αριστείδης 

13) Σαρλάς Μαρίνος  30) Λυχνάκης Αντώνιος 

14) Κρεμύδας Ιωάννης  31) Ζαπάντης Νικόλαος 

15) Αντωνόπουλος Γεώργιος  32) Ρούσσας Χρήστος 

16) Κουράση Χρυσούλα  33) Τσέλας Θεόδωρος 

17) Κρητικός  Γεώργιος    

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1) ουδείς 2)  

 

Ύστερα από την ενημέρωση του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, 

λαμβάνει χώρα το δια περιφοράς Συμβούλιο με τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα 

ημερήσια διάταξη. 

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω 

Λιοσίων κ. Λιόσης Νικόλαος, Ζεφυρίου κα Λαθουράκη Ταξιαρχία και Φυλής κ. Βλάχος Διονύσιος. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν έκτακτα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις σαν 

κατεπείγουσες, πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ   ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ 
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Το κατεπείγον του έκτακτου θέματος συνίσταται λόγω της καταλυτής ημερομηνίας μέχρι την 20 Νοεμβρίου 

2020 υποβολής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. της απόφασης – γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των 

προτάσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής που μας απεστάλησαν την 04 Νοεμβρίου 2020 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο με αρ. πρωτ. 136882/ΓΔ4/09-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

& Θρησκευμάτων. 

 

 

 

H Πρόεδρος ενημερώνει του Δημοτικούς Συμβούλους για το έκτακτο θέμα, που αφορά στις 

μεταβολές Σχολικών Μονάδων & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φυλής για το σχολικό έτος 

2021-2022 και αναφέρει την με υπ’ αριθμ πρωτ. 915/6-11-20 εισήγηση της Β/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής ως εξής : 

« ΣΧΕΤ :   α)   Ν. 1566/1985 άρθρα 3 έως 8 και 59 

                   β)   Αριθμ.Πρωτ. 136882/ ΓΔ4 / 09-10-2020 Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

                   γ)   Αριθμ. Πρωτ. 24564/10-09 2020  έγγραφο Δημάρχου Δήμου Φυλής 

                   δ)   Αριθμ. Πρωτ. 105/19-10-2020 Δ/νση Εσπερινού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων  

                   ε)   Αριθμ. Πρωτ. Φ. 9256/03-11-20 Δ/νση  Δευτεροβάθμιας   Εκπ/σης Δυτ. Αττικής   

                  στ)   Αριθμ. Πρωτ. 30576/05-11-20 Βεβαίωση Δέσμευσης Οικον. Πιστωσεων Δ/νση                           

Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα  Εξόδων Δήμου Φυλής 

                   ζ)  Αριθμ. Πρωτ. 914/03-11-20 Βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων                         

Β ΈΣΕ Δήμου  Φυλής 

                           

1. Λαμβάνοντας υπόψη : 

α.  Τα (α) και (β) σχετικά με τα οποία προβλέπεται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 

επί των προτάσεων που αποστέλλονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχετικά 

τις μεταβολές των σχολικών μονάδων των Δήμων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις κτλ.) 

για το επόμενο σχολικό  έτος 2021-2022. 

 

β.  Τη (γ) σχετική επιστολή του κ. Δημάρχου Φυλής προς το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση 

νέας  σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία 5ο Γυμνάσιο Άνω 

Λιοσίων.  

 

γ.  Την (δ) σχετική επιστολή της Διεύθυνσης του Εσπερινού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων για την 

ίδρυση  Λυκειακών Τάξεων.  

 

δ.  Το (ε) σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής με το οποίο 

αναφέρει ότι καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα myschool οι προτάσεις για την 

ίδρυση 5ου Γυμνάσιου Άνω Λιοσίων και Λυκειακών Τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω  

Λιοσίων. 

 

ε.  Την χρονική δέσμευση υποβολής των ανωτέρων προτάσεων στο Υ.ΠΑΙ.Θ κατόπιν σχετικής  

γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 20-11-2020. 

 

2. Εισηγούμεθα: 

Τη λήψη απόφασης ως θετική γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης Δυτ. Αττικής λαμβάνοντας υπόψη  ειδικότερα :  
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Για  την  ίδρυση του 5ου Γυμνασίου Άνω  Λιοσίων 

α.  Τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτούντων μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου 

Φυλής, όπως αυτός διαμορφώνεται μεσοσταθμικά τη τελευταία πενταετία .  

 

β.  Την χωρητικότητα των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, καθώς και τις λοιπές λειτουργικές 

τους υποδομές. 

 

γ.  Τη γεωγραφική θέση των σχολείων, τη πληθυσμιακή κατανομή των μαθητών, τα ισχύοντα 

σχολικά όρια και τις αποστάσεις που μετακινούνται οι μαθητές . 

 

 δ.  Τη προοπτική αύξησης του αριθμού των φοιτούντων μαθητών, στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, στα πλαίσια της 9χρονης υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, λαμβανόμενου υπόψη των 

δεδομένων που καταγράφονται από την εγγραφή μαθητών ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων 

στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής. 

 

 ε.  Το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων τα Γυμνάσια λειτουργούν με 

συμπληρωμένο το προβλεπόμενο αριθμό μαθητών,  πλην του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων 

που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια υπερκορεσμένα με αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου  

(ενώ το προβλεπόμενο δυναμικό του είναι 250 μαθητές , αυτό αγγίζει τους 410). 

 

στ.  Τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Κοινότητας (Σύλλογοι Γονέων, ΕΛΜΕ κ.τ.λ) για την 

αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός επιπλέον Γυμνασίου στην Δημοτική Ενότητα 

Άνω Λιοσίων. 

 

ζ.  Το γεγονός ότι οι συνοικίες της Λίμνης και της Δροσούπολης της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων είναι 

συνεχώς αναπτυσσόμενες τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά κι αυτό αποτυπώνεται στην 

υπερπληρότητα έως κορεσμό του 1ου,  του 6ου  και 10ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων. 

 

η.  Το γεγονός ότι το 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων που καλύπτει μέρος της περιοχής είναι αρκετά 

απομακρυσμένο και πλέον από την νέα σχολική χρονιά 2020-21 είναι κορεσμένο σε μαθητικό  

δυναμικό. 

 

θ.  Την δυνατότητα ύπαρξης κατάλληλου χώρου για την ίδρυση και κατασκευή του 5ου 

Γυμνασίου στην Δημοτική Ενότητα των Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Δροσούπολη στο Ο.Τ. 

852Α. 

 

Για την  ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο  Άνω Λιοσίων 

α.  Τη δυνατότητα λειτουργίας των νέων τάξεων και  φοίτησης των μαθητών στις υπάρχουσες  

κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τις διατιθέμενες αίθουσες του 

συστεγαζόμενου 1ου Γενικού Λυκειου Άνω Λιοσίων. 

      

β.  Την ύπαρξη των αναγκαιούντων εργαστηρίων πληροφορικής, εργαστηρίων φυσικών 

επιστημών και  λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

       

γ.  Το μικρό κόστος που αναγκαιεί για την λειτουργία των τάξεων.  

   

δ.  Την δυνατότητα που θα δίδεται στους απόφοιτους του Εσπερινού Γυμνασίου να συνεχίσουν 

τη  φοίτηση  σε τάξεις  Εσπερινού  Λυκείου στην περιοχή που κατοικούν χωρις να 

μετακινούνται σε  άλλες όμορες  περιοχές. 

3.   Συνημμένα υποβάλλονται οι (στ) και (ζ) βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικής πίστωσης και 

ανάληψης δαπάνης  λειτουργικών  εξόδων των  υπό  ίδρυση  σχολικών μονάδων. 
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Το υπόψη θέμα παρακαλούμε όπως συζητηθεί ως έκτακτο στη συνεδρίαση της 09ης Νοεμβρίου 

2020, λόγω της καταλυτικής ημερομηνίας μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2020 υποβολής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. της 

απόφασης-γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων της Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής που μας απεστάλησαν την 04 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα  

καθοριζόμενα στο (β) σχετικό ». 

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και τα σχετικά 

έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

Ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δυτ. Αττικής ειδικότερα:  

Για  την  ίδρυση του 5ου Γυμνασίου Άνω  Λιοσίων 

α.  Τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτούντων μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου 

Φυλής, όπως αυτός διαμορφώνεται μεσοσταθμικά τη τελευταία πενταετία .  

 

β.  Την χωρητικότητα των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, καθώς και τις λοιπές λειτουργικές 

τους υποδομές. 

 

γ.  Τη γεωγραφική θέση των σχολείων, τη πληθυσμιακή κατανομή των μαθητών, τα ισχύοντα 

σχολικά όρια και τις αποστάσεις που μετακινούνται οι μαθητές . 

 

 δ.  Τη προοπτική αύξησης του αριθμού των φοιτούντων μαθητών, στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, στα πλαίσια της 9χρονης υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, λαμβανόμενου υπόψη των 

δεδομένων που καταγράφονται από την εγγραφή μαθητών ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων 

στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής. 

 

 ε.  Το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων τα Γυμνάσια λειτουργούν με 

συμπληρωμένο το προβλεπόμενο αριθμό μαθητών,  πλην του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων 

που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια υπερκορεσμένα με αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου  

(ενώ το προβλεπόμενο δυναμικό του είναι 250 μαθητές , αυτό αγγίζει τους 410). 

 

στ.  Τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Κοινότητας (Σύλλογοι Γονέων, ΕΛΜΕ κ.τ.λ) για την 

αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός επιπλέον Γυμνασίου στην Δημοτική Ενότητα 

Άνω Λιοσίων. 

 

ζ.  Το γεγονός ότι οι συνοικίες της Λίμνης και της Δροσούπολης της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων είναι 

συνεχώς αναπτυσσόμενες τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά κι αυτό αποτυπώνεται στην 

υπερπληρότητα έως κορεσμό του 1ου,  του 6ου  και 10ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων. 

 

η.  Το γεγονός ότι το 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων που καλύπτει μέρος της περιοχής είναι αρκετά 

απομακρυσμένο και πλέον από την νέα σχολική χρονιά 2020-21 είναι κορεσμένο σε μαθητικό  

δυναμικό. 

 

θ.  Την δυνατότητα ύπαρξης κατάλληλου χώρου για την ίδρυση και κατασκευή του 5ου 

Γυμνασίου στην Δημοτική Ενότητα των Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Δροσούπολη στο Ο.Τ. 

852Α. 

 

ΑΔΑ: ΩΗΤΓΩΗΤ-94Σ



 5 

Για την  ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο  Άνω Λιοσίων 

α.  Τη δυνατότητα λειτουργίας των νέων τάξεων και  φοίτησης των μαθητών στις υπάρχουσες  

κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τις διατιθέμενες αίθουσες του 

συστεγαζόμενου 1ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων. 

      

β.  Την ύπαρξη των αναγκαιούντων εργαστηρίων πληροφορικής, εργαστηρίων φυσικών 

επιστημών και  λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

       

γ.  Το μικρό κόστος που αναγκαιεί για την λειτουργία των τάξεων.  

   

δ.  Την δυνατότητα που θα δίδεται στους απόφοιτους του Εσπερινού Γυμνασίου να συνεχίσουν 

τη  φοίτηση  σε τάξεις  Εσπερινού  Λυκείου στην περιοχή που κατοικούν χωρις να 

μετακινούνται σε  άλλες όμορες  περιοχές. 

 

Για τις προτεινόμενες ιδρύσεις έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις δαπάνης λειτουργικών εξόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Ε.Σ.Ε Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.   

 

 

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται. 

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
 
            Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα μέλη 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ 

        ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Απόσπασμα       

Εκ του Πρακτικού 

Η   Πρόεδρος 
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