
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µήνα Μαΐου του έτους 2011 και 
ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 184/2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 13/05/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10/13-5-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την αιφνίδια κατάργηση του Τµήµατος 
∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας  - Παράρτηµα 

Καρδίτσας. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαΐου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και 

ώρα 13.30µ.µ. , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4424/12-05-2011 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε 

σε έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  20)Ντούρλιας ∆ηµήτριος 1) Γούλας Σωτήριος 

2) Αναστασίου Απόστολος  21)Σουφλάκος Βασίλειος 2) Καραγιάννης Νικόλαος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  22)Τέγος Χρήστος 3) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   23)Γιοβάνης Γεώργιος 4) Παπαγεωργίου Σταύρος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  24)Αρχοντής ∆ηµήτριος 5) Ντελής Ιωάννης 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς   25)Χάρµπας Θωµάς 6) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   7)Τσίπρας Εµµανουήλ 

8)Κωτούλας Φίλιππος   8) Τσαντήλας Βασίλειος 

9) Μαρκινός Αθανάσιος     

10)Μουζιούρας Νικόλαος    

11)Μπατζιάκας Βασίλειος    

12)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

14) Σούφλα Ουρανία    

15)Τσιούκης Λάµπρος    

16) Χλαπάνας Ηλίας    

17)Βερίλλης ∆οµήνικος    

18) Γεννάδιος Ιωάννης     

19) Καρκαλέτση  Θεοδώρα    



 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν οι 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. 

Κωνσταντίνου Παπαλού. 

------------------------------------------ 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση  
της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Την διευκρίνιση του Προέδρου ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η κατάργηση 
του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας  - Παράρτηµα Καρδίτσας  αποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας για όλο το Νοµό 
και ιδιαίτερα για το ∆ήµο Καρδίτσας. 
Τις τοποθετήσεις , απόψεις, αντιρρήσεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της συζήτησης και λήψης απόφασης 
σχετικά µε την αιφνίδια  κατάργηση του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας  - Παράρτηµα Καρδίτσας, ψήφισαν όλοι οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την αιφνίδια κατάργηση του Τµήµατος 
∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας  - Παράρτηµα 
Καρδίτσας. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό , τον 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκο, τον Πρόεδρο του Τµήµατος ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του ΤΕΙ Καρδίτσας κ. Χουλιάρα , τον ∆/ντή  επίσης  
του Τµήµατος κ. Τάντο . 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την αιφνίδια 
κατάργηση του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας  - Παράρτηµα Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 
1. Την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου η οποία έχει ως ακολούθως:  

 
2. Την τοποθέτηση του Προέδρου του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος  του ΤΕΙ Καρδίτσας κ. Χουλιάρα η οποία έχει ως ακολούθως:  
 

3. Την τοποθέτηση του ∆/ντή του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος  του ΤΕΙ Καρδίτσας κ Τάντου  η οποία έχει ως ακολούθως:  
 

4. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 

5. Την τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκου η οποία έχει ως ακολούθως:  
 

6. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη η οποία  έχει ως 
ακολούθως:  
 



7. Την τοποθέτηση του  επικεφαλής της πρώτης  ελάσσονος µειοψηφίας  κ. Τέγου η οποία 
έχει ως ακολούθως:  
 

8. Την τοποθέτηση του  επικεφαλής της δεύτερης   ελάσσονος µειοψηφίας κ. Αρχοντή  η 
οποία έχει ως ακολούθως:  
 
 

9. Την τοποθέτηση του  Αντιδηµάρχου κ. Τσιούκη Λάµπρου η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
10.Την τοποθέτηση του  Αντιδηµάρχου κ. Ευαγγελακόπουλου η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
11.Την τοποθέτηση του  εκπροσώπου του Επιµελητηρίου Καρδίτσας κ. Αντωνίου η οποία 

έχει ως ακολούθως:  
 
12.Την τοποθέτηση του  Περιφερειακού Συµβούλου κ. Λέµα η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
13.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία  
 

 
 
 
                                           Αποφάσισε  

 
1. Εκφράζει την πλήρη και έντονη  αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική , αναιτιολόγητη και 

αντιακαδηµαϊκή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας , δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων για την υποβάθµιση του Τµήµατος.  Η απόφαση αυτή  έρχεται  σε 
αντίφαση  µε τον ίδιο  το Νόµο και τις προϋποθέσεις που θέτει και δεν στηρίζεται σε 
αντικειµενικά ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά κριτήρια. Το Τµήµα ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων που λειτουργεί από το 1985 στην Καρδίτσα είναι το 
παλαιότερο Τµήµα ∆ασοπονίας , διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και άρτια 
εξοπλισµένα εργαστήρια. Στελεχώνεται µε επιστηµονικό  προσωπικό υψηλής 
επιστηµονικής εξειδίκευσης που έχει επιδείξει αξιόλογη  επιστηµονική και ερευνητική 
δραστηριότητα, ενώ ο µέσος αριθµός των εισακτέων, των εισαχθέντων και των 
πτυχιούχων  του Τµήµατος είναι σταθερά υψηλός , σηµαντικά υψηλότερος από άλλα 
αντίστοιχα Τµήµατα. Συνδέεται µάλιστα εξ αντικειµένου µε το Τµήµα Σχεδιασµού 
Ξύλου και Επίπλου µε το οποίο µπορούν να αποτελέσουν µια Σχολή , χωροθετηµένα 
και τα δύο εύστοχα σε µια περιοχή , όπως η δική µας που συνδυάζει πλούσιο δασικό 
πλούτο και φυσικούς πόρους . Έχει άλλωστε αξιολογηθεί από εξωτερικούς 
αξιολογητές µετ΄επαίνων από τα πρώτα Τµήµατα Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.  της χώρας , ενώ 
διαθέτει και οργανωµένο , σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείο ∆ιασύνδεσης . 

2. Ζητά από την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου να ανακαλέσει άµεσα τη 
σχετική απόφαση , η οποία εκτός του ότι είναι άδικη και ακατανόητη , οδηγεί 
σταδιακά σε αναστολή λειτουργίας και σε κατάργηση το Τµήµα , πλήττει την 
περαιτέρω εξέλιξη του παραρτήµατος του ΤΕΙ Καρδίτσας και συνιστά κοινωνική , 
πολιτιστική και οικονοµική υποβάθµιση της περιοχής µας. Έρχεται µάλιστα σε 
συνέχεια του µεγάλου πλήγµατος που δέχτηκε ο τόπος µας από την επίσης 
αδικαιολόγητη απόφαση κατάργησης µεγάλου αριθµού σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

3. Ενηµερώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι η επιµονή του στην εφαρµογή της παραπάνω 
απόφασης θα προκαλέσει µεγάλη κοινωνική αναταραχή και τη δυναµική αντίδραση 
της Τοπικής Κοινωνίας και του συνόλου των φορέων της που είναι αποφασισµένοι να 
µην επιτρέψουν την περαιτέρω υποβάθµιση της Καρδίτσας. 

4. Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στην Υπουργό Παιδείας , την αρµόδια Υφυπουργό 
Παιδείας και το Γραφείο του Πρωθυπουργού και να κοινοποιηθεί στους βουλευτές του 



Νοµού , στους εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης , στο ΤΕΙ Λάρισας και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  184 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Η 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

 

 
 


