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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 180/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: 
Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει 
και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-
3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον Περιφερειάρχη 
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 3ο Ε.Η.Δ. 

Λήψη άμεσων μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων – Άσκηση πίεσης στην 
ελληνική Κυβέρνηση για πραγματοποίηση σχετικών νομοθετικών παρεμβάσεων και 
τροποποιήσεων. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, στην 
έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε το Σώμα ότι προτείνεται από τον επικεφαλής της 
παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» 
κ. Κ. Τουλγαρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011), η συζήτηση, ως εκτός 
ημερήσιας διάταξης, του θέματος των ενεργειών και των μέτρων στήριξης της Περιφέρειας 
στο ασφαλές άνοιγμα των σχολείων της Αττικής. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη στη συζήτηση της 
συνεδρίασης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 
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Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ένταξη του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος στη 
συζήτηση της συνεδρίασης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δυνάμει της παρ. 1, 
άρθρου 101 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018).  
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος 
Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας 
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου 
Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), 
Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή 
(Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου 
Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας 
Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Μπαλάφας Γεώργιος. 
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε 
το λόγο στον επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την από 02-9-2020 πρόταση-εισήγησή του, που έχει ως εξής : 
Οι ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων λίγες μέρες πριν την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς,  προκαλούν μεγάλη ανησυχία και αγωνία στην εκπαιδευτική 
κοινότητα (καθηγητές –τριες, μαθητές-τριες,  γονείς ). 
Σε μια χρονική στιγμή που τα κρούσματα είναι καταφανώς περισσότερα από όσα τον Μάιο,  
κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ ανακοινώνουν το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη λειτουργία με 27 
μαθητές ανά τμήμα, ανά 2 σε θρανίο, με  δύο  μόνο πάνινες μάσκες και ένα παγούρι (!) για 
κάθε παιδί. Τότε, με μερικές δεκάδες διαπιστωμένα κρούσματα σε όλη τη χώρα, το 
«επιστημονικά ενδεδειγμένο» ήταν να ανοίξουν τα σχολεία με 15 μόνο μαθητές ανά τάξη, 
ενώ σήμερα- με τριψήφιο νούμερο κρουσμάτων καθημερινά- τα σχολεία ανοίγουν με 20άρια 
και 25άρια τμήματα και με μόνο προστατευτικό μέσο  τη μάσκα! Τη στιγμή μάλιστα που τα 
περιοριστικά μέτρα σε χώρους εστίασης αυστηροποιούνται, αποτελεί εμπαιγμό να 
θεωρείται ασφαλές το στίβαγμα στις τάξεις   και οι μαθητές να θεωρούνται ασφαλής ομάδα, 
όταν το Μάρτιο  θεωρούνταν «υγειονομικές βόμβες». Είναι αδιανόητο οι 25 νεολαίοι στην 
πλατεία να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και να αντιμετωπίζονται ακόμα και με 
δυνάμεις καταστολής (ΜΑΤ, ομάδα ΔΡΑΣΗ) ενώ οι 25 μαθητές στον κλειστό χώρο της τάξης 
να μπορούν να κάνουν κανονικά το μάθημα απλά φορώντας μάσκα!!!  
Προκαλεί  ακόμη περισσότερο το ΥΠΑΙΘ  με  το ιδεολόγημα της  «ατομικής ευθύνης»  και 
τις  στατιστικού τύπου αλχημείες περί μέσου όρου 17 μαθητών.  Εξαπατά την κοινωνία  
εξαφανίζοντας τις  χιλιάδες τάξεις (ειδικά στα αστικά κέντρα της χώρας) στις οποίες 
στοιβάζονται κατά κανόνα  πάνω από 25 μαθητές  σε ακατάλληλες  και μικρές αίθουσες (το 
74% των μαθητών έκαναν μάθημα σε τμήματα με περισσότερα από 17 άτομα). 
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αποποιούμενη την κρατική- κυβερνητική ευθύνη ανοίγει τα 
σχολεία χωρίς  τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλούς λειτουργίας τους και  στήριξης -
προστασίας εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών. Ενώ είχε αρκετούς μήνες καιρό από την 
έναρξη της πανδημίας, δεν πήρε κανένα μέτρο για την ανάπτυξη των σχολικών υποδομών 
και την δημιουργία νέων σχολικών τάξεων είτε με την αξιοποίηση σχολικών μονάδων που 
έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια είτε με την εξεύρεση  άλλων κατάλληλων χώρων. Ούτε 
,όμως, εξασφάλισε μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας για όλα τα σχολεία ούτε 
προσέλαβε εκπαιδευτικούς (όπως έγινε σε Ιταλία-Ισπανία κ.α.) με το εξωφρενικό 
«επιχείρημα» ότι θα διασπαρεί κι άλλο ο ιός !!!  Το λόγο τον αποκάλυψε η ίδια η υπουργός 
Παιδείας στη Βουλή: οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και η δημιουργία νέων υποδομών 
«κοστίζουν» και τα δημοσιονομικά του κράτους «δεν αντέχουν». 
Αδύνατον να καλυφθεί η καθαριότητα των σχολείων που λειτουργούν 8:00-16:00 με αυτόν 
τον αριθμό προσλήψεων. Για να καθαρίζονται τα σχολεία με τους όρους του ΕΟΔΥ 
(απολύμανση των θρανίων/τουαλετών κ.λπ. δυο φορές στη διάρκεια του πρωινού 
προγράμματος, αντίστοιχα στο ολοήμερο και μετά τη λήξη των σχολείων) απαιτείται 
προσωπικό καθαριότητας σε δύο βάρδιες και τουλάχιστον διπλασιασμός των προσλήψεων 
τώρα. Διαφορετικά η κυβέρνηση φέρει πλήρως την ευθύνη. Σοβαρότατες ευθύνες της 
κυβέρνησης της ΝΔ και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τον ρατσιστικό 
αποκλεισμό των μεταναστ(ρι)ων από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
 Φαίνεται πως το βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι η φύλαξη των μαθητών, ώστε 
να λειτουργήσει απρόσκοπτα η «αγορά» με το λιγότερο κόστος και το μεγαλύτερο κέρδος 
για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα φιλικά ΜΜΕ. Γι΄ αυτό και  με το ανεξέλεγκτο  
άνοιγμα στον τουρισμό, θυσία στο βωμό  της κερδοφορίας των τουριστικών επιχειρήσεων 
, οδηγηθήκαμε στην κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων, ενώ παράλληλα  δεν υπήρξε καμία 
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ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με μαζικές  
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού  και δημιουργία  ΜΕΘ και ΜΑΦ. Σε μια  κοινωνία 
ανοχύρωτη ,  με τους εργαζόμενους-ες απολύτως  εκτιθεμένους-ες  στον ιό χωρίς δωρεάν  
μαζικά  τεστ, και σε μια ζοφερή πραγματικότητα φτώχειας, περικοπών, ανεργίας και εκ 
περιτροπής εργασίας  η κυβέρνηση  χωρίς ντροπή προχώρησε και  στην αύξηση του 
αριθμού μαθητών ανά τάξη σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Εξάλλου διαχρονικά από όλες 
τις κυβερνήσεις στα πλαίσια της δημοσιονομικής λιτότητας, τα κονδύλια για μόνιμες 
προσλήψεις, σχολικές υποδομές, λειτουργία των σχολείων αποτελούν μη επιλέξιμες 
δαπάνες! 
ΟΜΩΣ 
Η δημόσια δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά καθώς και η ασφαλής 
πρόσβαση σε αυτή είναι δικαίωμα των μαθητών κι υποχρέωση του κράτους. 
Οφείλουμε να στηρίξουμε και να ενισχυσουμε τα αιτήματα του εκπαιδευτικού και του 
γονεικού κινήματος. Να  απαιτήσουμε : 

 Καθημερινή λειτουργία των σχολείων με ολιγομελή τμήματα από 12-15 μαθητές 

ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. 

 Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων  δωρεάν τεστ σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

 Μόνιμους  διορισμούς επιπλέον εκπαιδευτικών άμεσα για την κάλυψη όλων των 

αναγκών. 

 Εύρεση\ διαμόρφωση \χρήση των απαραίτητων δημόσιων χώρων για την κάλυψη 

των αυξημένων αναγκών που δημιουργούνται. 

 Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην 

καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται με ρατσιστικές 

διατάξεις οι αλλοδαπές καθαρίστριες από τις προσλήψεις.  

 Πρόσληψη   σχολιάτρων, σχολικών νοσηλευτών καθώς και ψυχολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών για την αναγκαία επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον 

 Κατάργηση του νόμου για την παιδεία (4692/20) , ο οποίος ανάμεσα στα άλλα 

αντιεκπαιδευτικά  μέτρα προβλέπει  αύξηση ορίου μαθητών στους 25-27 μαθητές ανά 

τμήμα 

  Κατάργηση της τροπολογίας και της ΠΝΠ που αφορά τις κάμερες και την εξ 

αποστάσεως «εκπαίδευση» με ανοιχτά σχολεία. 

 Δημιουργία όλων των απαραίτητων δομών ενισχυτικής διδασκαλίας (παράλληλη, 

κατ΄ οίκον, πρόσθετη) για τους μαθητές που δε μπορούν λόγω πανδημίας να 

παρακολουθήσουν τη δια ζώσης διαδικασία και παραμένουν περιορισμένοι στο σπίτι. 

 Δωρεάν διάθεση του αναγκαίου υλικού προστασίας στα σχολεία (μάσκες, γάντια, 

αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας, θερμομετρήσεις) με έκτακτη επιχορήγηση στις 

σχολικές επιτροπές. 

 Έγκριση όλων των τμημάτων ολιγομελών στα ολοήμερα σχολεία καθώς και σε ΓΕΛ 

και ΕΠΑΛ και όλων των τμημάτων β΄ ξένης γλώσσας. 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία  με έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με άνεργους γονείς μαθητών -τριων.  

Σ αυτή την κατεύθυνση οφείλει η περιφέρεια Αττικής να παρέμβει και να συμβάλει στην 
ικανοποίηση των αναγκών και αιτημάτων του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας 
ιδιαίτερα στους τομείς που μπορεί.  



 5 

• Να υιοθετήσει με ψήφισμά – απόφασή της και να στηρίξει προς την κυβέρνηση την 

αναγκαιότητα λειτουργίας τμημάτων μέχρι 15 μαθητών με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

άμεση υλοποίηση του.  

• Να συμβάλει στην ανεύρεση χώρων, κτιρίων για την άμεση λειτουργία σχολικών τάξεων 

με συνθήκες αραίωσης των μαθητών. Να συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός 

άμεσου ολοκληρωμένου προγράμματος ανέγερσης σχολικών κτιρίων γιατί η πανδημία 

αλλά και οι ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζονται μόνο με ορίζοντα 

εξαμήνου. 

• Να στηρίξει την διενέργεια μαζικών τέστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

• Να επανακαθορίσει τα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών με τους αναγκαίους 

όρους υγιεινής και ασφάλειας. 

• Να συμβάλει σε απολυμαντικά και καθαριστικά μέσα στα σχολεία. (Προμήθεια 

απολυμαντικών, μηχανημάτων απολύμανσης με διεθνή διαγωνισμό που εκκρεμεί η 

υλοποίηση του) 

• Να στηρίξει την προμήθεια μασκών – να δοθεί το μεγαλύτερο μέρος από την προμήθεια 

500.000 μασκών που πρόσφατα προμηθεύτηκε η περιφέρεια. Να προχωρήσει σε νέα 

προμήθεια 1.500.000 μασκών με βάση προηγούμενη σύμβαση που υπέγραψε η 

περιφέρεια ύψους 800.000 ευρώ με κατεπείγουσες διαδικασίες) 

• Να γίνει προμήθεια με μάσκες «ανεμπόδιστης επικοινωνίας» (όπου φαίνονται τα χείλη) 

ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς αν όχι και για όλους τους μαθητές.  

(Επισημαίνουμε ότι μας προξενεί μεγάλη εντύπωση διάφορες ανακοινώσεις που 
ανεβάζουν το κόστος της προμήθειας της απλής πάνινης μάσκας στα 4,5 ευρώ  την 
ώρα που στο διαδίκτυο υπάρχουν διαφημίσεις με προσφορές μάσκας «ανεμπόδιστης 
επικοινωνίας» με 2 και 2,5 ευρώ. Θεωρούμε καθήκον της περιφέρειας να διερευνήσει 
αν η άμεση αποφασιστική παρέμβαση οδηγήσει σε μαζική προμήθεια αναγκαίων 
μασκών για την εκπαίδευση με μικρότερο κόστος έναντι των απλών πάνινων μασκών.)  
 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, στον 
Περιφερειάρχη, στους επικεφαλής των παρατάξεων και σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
που τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 
 
Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω πρόταση του κ. Κ. 
Τουλγαρίδη, με εξαίρεση τα σημεία που συμπεριελήφθησαν στην απόφαση που ελήφθη 
επί αντίστοιχης πρότασης της παράταξης «Δύναμη Ζωής» ως αυτή τροποποιήθηκε 
δυνάμει σχετικής-γενομένης δεκτής-τροπολογίας της Διοίκησης. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Να μην υλοποιηθούν οι προτεινόμενες ενέργειες αναφορικά με το ασφαλές άνοιγμα των 
σχολείων που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω εισήγηση, εξαιρουμένων των ήδη 
εγκριθέντων, ως και να μην κατατεθεί πρόταση προς την ελληνική Κυβέρνηση περί των 
τροποποιήσεων των ως άνω νομοθετημάτων. 
 
Υπέρ της υλοποίησης της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν (46 ψήφοι) : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, 
Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, 
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Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. 
Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. 
Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ε. Αποστολόπουλος και κ. Ι. Σμέρος.  
 
Κατά της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν (50 ψήφοι) :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Ε. 
Αβραμοπούλου, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. 
Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. 
Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. 
Δημόπουλος, Ε. Δουνδουλάκη, Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. 
Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. 
Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. 
Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, 
Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας (Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Μ. 
Αναγνωστόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος.  
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Αγγελάκη, 
και κ. Α. Βαθιώτης. 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


