ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΙ-5ΜΗ
ΥΝΕΔΡΙΑΗ 2η
ΠΡΑΞΗ 9η/11-1-2012
ΘΕΜΑ : «Μείφζη μιζθφμάηφν ζτολικών κσλικείφν»
Σηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζήκεξα 11-1-2012, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 12.00 κ.
ζπλήιζε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ζε θνηλή ζπλεδξίαζε κε ηε
Σρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο, ε τολική Επιηροπή τολείφν
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Δήμοσ Παηρέφν, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ κε
ηελ αξηζκ.182/23-3-2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κε ζέκα : «Μείφζη
μιζθφμάηφν ζτολικών κσλικείφν».
Σηε ζπλεδξίαζε πήξαλ κέξνο
ηα κέιε ηεο,
ήηνη: 1)Φίιηαο
Αλδξέαο, Πξφεδξνο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο,
2) Τζηκπνχθεο Ησάλλεο, Γεκνηηθφο
Σχκβνπινο, 3)Mπνπξδνχιεο Κσλ/λνο, Γεκνηηθφο Σχκβνπινο, 4)Μπνηζάθεο
Γεψξγηνο Γ/ληήο 14νπ Γπκλαζίνπ, 5) Κφθθηλνο Μηραήι, Δθπξφζσπνο Έλσζεο Γνλέσλ
Ν. Αραταο, 6) Σηαπξνπνχινπ Σσηεξία, δεκφηηζζα, 7) Φακαθηψηε Αγγειηθή,
δεκφηηζζα, 8) Παπαγηαλλφπνπινο Ησάλλεο, δεκφηεο, 9)Παπαληθνιάνπ Ησάλλεο,
δ/ληήο 19νπ Γπκλαζίνπ, 10)Χαξξάο Σππξίδσλ, δεκφηεο
Απφληεο: 1)Σηγαιφο Γεψξγηνο, 2)Απνζηνινπνχινπ Διέλε
Ο Πξφεδξνο, θ. Φίιηαο Αλδξέαο εηζεγείηαη ζην ζψκα ηε κείσζε ηνπ
κηζζψκαηνο ησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Σρνιείσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ θαηά 20%, ζχκθσλα κε ηελ
αληίζηνηρε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ πνπ κηζζσηήο είλαη ην Γεκφζην. Απηφ ζεσξείηαη
επηβεβιεκέλν, δηφηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη κηζζσηέο αδπλαηνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. Ζ
αδπλακία απηή ζα νδεγήζεη ζε δηαδνρηθέο ιχζεηο ησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ
ζαλ επαθφινπζν ηελ απψιεηα εζφδσλ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηαπηφρξνλα ησλ
ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ηε κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
πγηεηλή δηαηξνθή ησλ καζεηψλ, κε δεδνκέλν φηη νη καζεηέο ζα πξνκεζεχνληαη ηα
απαξαίηεηα απφ επηρεηξήζεηο εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ.
Παξάιιεια, ν Πξφεδξνο, εηζεγείηαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή πεξαηηέξσ κείσζε
ηνπ κηζζψκαηνο θαηά 10% ζε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα, κε βεβαίσζε ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Κπιηθείνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ππάξμεη αληίζηνηρε κείσζε
θαηά 10% ζηα πξνζθεξφκελα ζηνπο καζεηέο είδε απφ ην θπιηθείν (ηνπιάρηζηνλ ζην
θνπινχξη θαη ζηελ ηπξφπηηηα). Τν παξαπάλσ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλν δηφηη ε Σρνιηθή
Δπηηξνπή νθείιεη λα δηαζθαιίδεη, αθ ελφο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηεο, αθεηέξνπ
δε νθείιεη λα κεξηκλά πξνθεηκέλνπ νη φπνηεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηεο λα
δηνρεηεχνληαη ζηνλ ίδην ην καζεηή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
Τα παξαπάλσ ζα αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο έρεη
ζπκπιεξσζεί δηεηία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηζρχ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έλαξμεο ηεο ελ ιφγσ
δηαδηθαζίαο, ε εμφθιεζε εθ κέξνπο ησλ κηζζσηψλ ηνπ 70% ησλ νθεηιφκελσλ κέρξη
ζήκεξα δφζεσλ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κίζζσκα πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξνηεηλφκελεο κείσζεο, πξνηείλεηαη
ν ζπκςεθηζκφο κε ην επφκελν κίζζσκα.
Σηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Τζηκπνχθεο Ησάλλεο, ν νπνίνο πξφηεηλε:
«Να γίλεη κείσζε 40% ζε απηνχο πνπ έρνπλ 1 ρξφλν θαη πάλσ, γηα λα δηαζθαιίζνπκε
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζρνιείνπ».
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Ζ Σρνιηθή επηηξνπή, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
Α) Τελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Β) Τελ αξηζκ. 8440/24-2-2011 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ΥΠΔΣΓΑ
Γ) Τηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρ. επηηξνπψλ.
Γ) Τν γεγνλφο φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε θαη
πην επέιηθηε ιεηηνπξγία ηεο
Δ) Τν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 34/1995 Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ
κηζζψζεσλ» (ΦΔΚ Α’ 30/10.2.1995)
ΣΤ) Τν Νφκν 4013/2011 ( 5/9/2011 ΦΔΚ 204 ηεχρνο Α’ άξζξν 15)
Ε) Τελ αξηζ. 43/5-1-2012 γλσκάηεπζε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ
Αποθαζίζει καηά Πλειουηθία
1. Τελ κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ θπιηθείσλ αλαδξνκηθά απφ 1/9/2011 κε ηελ
ππνγξαθή πξαθηηθνχ θαη θαηάζεζε απηνχ γηα επηθχξσζε ζηελ Δπηηξνπή
Γηαθαλνληζκνχ Δκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ 4013/2011 ( 5/9/2011 ΦΔΚ 204 ηεχρνο
Α’), εθφζνλ ππάξμεη αληίζηνηρε πξνο ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ εθκηζζσηή.
2. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη εθκηζζσηέο πνπ ηελ 1/9/2011 έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ δηεηία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σε
πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε δηεηία ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο
ζηελ Δπηηξνπή Γηαθαλνληζκνχ Δκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο, ρσξίο φκσο ηελ πξνεγνχκελε ππνγξαθή πξαθηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε
ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή.
3. Ζ κείσζε ησλ κηζζσκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 20% ην νπνίν
κεηαηξέπεηαη ζε 30% ζε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα, κε βεβαίσζε ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Κπιηθείνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ππάξμεη αληίζηνηρε
κείσζε θαηά 10% ζηα πξνζθεξφκελα ζηνπο καζεηέο είδε απφ ην θπιηθείν
(ηνπιάρηζηνλ ζην θνπινχξη θαη ζηελ ηπξφπηηηα).
4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έλαξμεο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ε εμφθιεζε εθ
κέξνπο ησλ κηζζσηψλ ηνπ 70% ησλ νθεηιφκελσλ κέρξη ζήκεξα δφζεσλ.
5. Σε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κίζζσκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξνηεηλφκελεο κείσζεο, ζα ππάξμεη ζπκςεθηζκφο
κε ην επφκελν κίζζσκα.
6. Δμνπζηνδνηείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κε επζχλε ηνπ ηδίνπ ζα κεηαβηβαζηεί ζηελ Δπηηξνπή
Γηαθαλνληζκνχ Δκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο πξνο
επηθχξσζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο Πξφεδξνο

Αλδξέαο Φίιηαο

Ζ Γξακκαηέαο

Φακαθηψηε Αγγ.

Ζ Τακίαο

Σηαπξνπνχινπ Σ.

Ο Αληηπξφεδξνο

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΙ-5ΜΗ

Τα Μέιε
Μπνπξδνχιεο Κ.
.
Τζηκπνχθεο Η.
Μπνηζάθεο Γ.
Παπαγηαλλφπνπινο Η.

.

Κφθθηλνο Μ.
.

Παπαληθνιάνπ Η.
Χαξξάο Σπ.
.

.
.

