
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ. 54/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   16-3-2018    ηµέρα  Παρασκευή    και  
ώρα  6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   εκτάκτως    το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  6673/14-3-2018  
̟ρόσκληση του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ̟αρ. 5   

του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 Λήψη α̟όφασης για τη συνέχιση λειτουργίας τµήµατος 
Μαιευτικής των ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας ̟ου λειτουργεί στην ̟όλη 
µας  και διεκδίκηση Σχολών  Ε̟ιστηµών Υγείας 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Σπενδαµίδης Γιώργος  
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
7 Βύρλιος Μάρκος 7 Καραφουλίδης Ανέστης 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Μίχος Κωνσταντίνος         
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
10 Κοκκινίδης Γεώργιος   
11 Χαιτίδης Γεώργιος       

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Βρυζίδου Παρασκευή  
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
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18 Ανδρεάδης Κων/νος 
19 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
20 Μπίγγας Στέφανος 
21 Καραίσκος Γεώργιος       
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι : 
    Η σηµερινή ειδική συνεδρίαση έλαβε χώρα µετά τον θόρυβο ̟ου 
δηµιουργήθηκε σχετικά µε την συνέχιση ή µη  της λειτουργίας του 
τµήµατος Μαιευτικής του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας το ο̟οίο εδρεύει 
στην ̟όλη µας. Ως εκ τούτου κατέστη σαφές αρχικά ότι, αυτή η 
∆ηµοτική Αρχή σε ̟λήρη σύµ̟νοια µε όλους τους φορείς της 
Εορδαίας δεν ̟ρόκειται να ε̟ιτρέψει ε̟’ ουδενί το κλείσιµο του 
τµήµατος Μαιευτικής το ο̟οίο λειτουργεί ε̟ιτυχώς στην ̟όλη της 
Πτολεµαΐδας τα τελευταία χρόνια. 
    Στο ̟λαίσιο αυτό υ̟ενθυµίσθηκε ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έχει ασχοληθεί κατά το ̟αρελθόν µε το εν λόγω θέµα, 
λαµβάνοντας σχετική α̟όφαση  τόσο  υ̟έρ  της συνέχισης της 
λειτουργίας του τµήµατος Μαιευτικής  όσο και για την στελέχωσή 
του µε το α̟αραίτητο εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό. Πάραυτα, το 
τµήµα εξακολουθεί να είναι υ̟οστελεχωµένο µέχρι και σήµερα για 
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αδιευκρίνιστους λόγους, αν και έχουν ήδη εγκριθεί τρεις (3) θέσεις 
εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού. Ως εκ τούτου κλήθηκαν τα αρµόδια 
όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. να ̟ροχωρήσουν το συντοµότερο τις 
διαδικασίες  για την ολοκλήρωση του διορισµού  των καθηγητών 
̟ου θα εκλεγούν. 
    Κατό̟ιν των ανωτέρω, κατέστη σαφές ότι η αναβάθµιση της 
τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης στην Πτολεµαΐδα α̟οτελεί 
αναγκαιότητα. Τούτο δε, µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί  τόσο µε τη στήριξη 
της εύρυθµης λειτουργίας του υφιστάµενου τµήµατος Μαιευτικής 
δια µέσω της τάχιστης ̟λήρωσης των ήδη εγκεκριµένων τριών (3) 
θέσεων καθηγητών, όσο και µε την ε̟ανίδρυση του τµήµατος 
Εργοθερα̟είας ̟ου αρχικά είχε εγκριθεί και εν συνεχεία 
καταργήθηκε µε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ το έτος 2013, καθώς και την 
̟ροσθήκη άλλων τµηµάτων.  
    Κατ’ αυτό τον τρό̟ο ε̟ιτυγχάνεται η εδραίωση της εύρυθµης 
λειτουργίας της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας µε έδρα την 
Πτολεµαΐδα, ̟ροσδίδοντας  εκτός των άλλων, το α̟αιτούµενο 
κύρος στο νέο Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας καθιστώντας το 
άκρως ανταγωνιστικό. Ε̟ι̟λέον τονίσθηκε ότι η ο̟οιαδή̟οτε 
καθυστέρηση στην υλο̟οίηση των ανωτέρω, ̟ροσφέρει 
ε̟ιχειρήµατα στη διάθεση των ό̟οιων ̟ολέµιων της ̟αραµονής 
του τµήµατος στην ̟όλη µας.  
    Προς αυτή την κατεύθυνση ̟ροτάθηκε, να ζητηθεί η 
ε̟ικαιρο̟οίηση της σηµερινής α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου α̟ό το Περιφερειακό Συµβούλιο και αφού υιοθετηθεί 
και α̟ό τις Συγκλήτους του Τ.Ε.Ι. και του Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής 
Μακεδονίας, να κατατεθεί ως τελική ̟ρόταση ενώ̟ιον του 
Υ̟ουργείου Παιδείας έτσι ώστε να µη δύναται να α̟ορριφθεί.  
    Εν συνεχεία υ̟ερτονίσθηκε ̟ρος το σώµα ότι στη συνέχιση  της 
ε̟ιτυχούς λειτουργίας του τµήµατος Μαιευτικής στην Πτολεµαΐδα 
συνηγορούν µια σειρά α̟ό λόγοι εξαιρετικής σηµασίας. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι, το εν λόγω τµήµα α̟οτελεί µια άκρως 
ελκυστική ε̟ιλογή για τους υ̟οψήφιους σ̟ουδαστές γεγονός το 
ο̟οίο καταµαρτυρούν αφενός µεν οι υψηλότατες βάσεις 
εισαγωγής σε αυτό, αφετέρου δε, η άµεση α̟ορρόφηση των 
̟τυχιούχων στην αγορά εργασίας. Ε̟ι̟ρόσθετα, το εν λόγω τµήµα 
στεγάζεται σε αρτιότατες σύγχρονες εγκαταστάσεις οι ο̟οίες σε 
συνδυασµό µε τις υ̟οστηρικτικές δοµές του «Μ̟οδοσάκειου 
Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας» ̟αρέχουν υψηλότατα ε̟ί̟εδα 
εκ̟αίδευσης στους σ̟ουδαστές του.  
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    Στο σηµείο αυτό ε̟ισηµάνθηκε η αναγκαιότητα αναβάθµισης 
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών  του  Γενικού Νοσοκοµείου  
Πτολεµαΐδας «Μ̟οδοσάκειου» καθώς και η άµεση στελέχωση του, 
η ο̟οία µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µόνο µέσω της  ε̟αναφοράς του σε 
καθεστώς αυτόνοµης διοίκησης. Η ανωτέρω αναφερθείσα 
αναβάθµισή του α̟οτελεί εκτός των άλλων, δικλείδα ασφαλείας 
για την α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του Τµήµατος Μαιευτικής και των 
µελλοντικών τµηµάτων της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας. 
 
Τέλος υ̟ογραµµίσθηκε ότι, ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ή τάση ̟ου θα 
̟ροσβάλει ή θα υ̟οβαθµίσει τη λειτουργία  του τµήµατος 
Μαιευτικής θα ̟ροσκρούσει στην σθεναρή αντίσταση της 
̟αρούσης  ∆ηµοτικής Αρχής, καθώς όλων των φορέων και των 
συνδηµοτών µας,  δεδοµένου ότι η τριτοβάθµια εκ̟αίδευση θα 
̟ρέ̟ει να αναβαθµίζεται και όχι να υ̟οβαθµίζεται.  
 
Έ̟ειτα α̟ό τις το̟οθετήσεις και ̟ροτάσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων,  του ̟ρύτανη του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, του 
Προέδρου των Τ.Ε.Ι., του κ. Περιφερειάρχη, των 
Αντι̟εριφερειαρχών και των Φορέων καλείται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να α̟οφασίσει. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 54/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τις ̟ροτάσεις όλων των οµιλητών 
ό̟ως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στα α̟οµαγνητοφωνηµένα 
̟ρακτικά της ̟αρούσης συνεδρίασης 
 
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 

- Εκφράζει την ̟λήρη αντίθεσή του  σε ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια 
η ο̟οία συνηγορεί στη διακο̟ή λειτουργίας ή την 
υ̟οβάθµιση του τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής  
Μακεδονίας ̟ου λειτουργεί στην ̟όλη µας. 

- Ζητεί την ε̟ανίδρυση του τµήµατος Τ.Ε.Ι. Εργοθερα̟είας 
στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας, το ο̟οίο αρχικά είχε εγκριθεί 
και εν συνεχεία  καταργήθηκε µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» το 
έτος 2013.  
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- Ζητεί την ίδρυση και τρίτου  τµήµατος Τ.Ε.Ι. στην ̟όλη της 
Πτολεµαίδας, συναφούς µε την Σχολή Ε̟ιστηµών Υγείας 

- Ζητεί  α̟ό τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. να ̟ροχωρήσουν 
τάχιστα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών ̟λήρωσης των τριών (3) εγκεκριµένων θέσεων 
διορισµού  των καθηγητών ̟ου θα εκλεγούν. 

- Ε̟ικαιρο̟οιεί ̟αλαιότερες Α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τον διαχωρισµό της διοίκησης του Γενικού 
Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας «Μ̟οδοσάκειου» α̟ό το  Γενικό  
Νοσοκοµείου Κοζάνης  «Μαµάτσειο»  και την στελέχωσή 
του, ̟ροκειµένου να α̟οτελέσει δικλείδα ασφαλείας για την 
α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του Τµήµατος Μαιευτικής και των 
µελλοντικών τµηµάτων της Σχολής Ε̟ιστηµών Υγείας 

- Η ̟αρούσα α̟όφαση να σταλεί στο Περιφερειακό 
συµβούλιο για ε̟ικύρωση. 

 
 
Οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι Παρ. Βρυζίδου, Στέφανος Μ̟ίγγας και  
Ιωάννα Ανδρονικίδου α̟οχώρησαν  α̟ό την αίθουσα ̟ριν την  
ολοκλήρωση της  ψηφοφορίας . 
Η ∆Σ Χόλµ̟α Αντωνία διαφώνησε µε την δηµιουργία 
καινούργιων τµηµάτων  τονίζοντας ως συνδυασµός θέλουµε 
ενιαία ανώτατη εκ̟αίδευση. 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  54  /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7.  Βύρλιος Μάρκος 

 8.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
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 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 11. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        12.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 13. Κύρκα Μαρία   

 14.  Παπαοικονόµου Παντελής    

 15.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Μπίγγας Στέφανος  

     18.  Τσολακίδης Ισαάκ  

 19.  Ασπράγκαθος Ιωάννης  

             Πτολεµαΐδα 20.  Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          21.  Καραϊσκος Γεώργιος 

             Συµβουλίου  22.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23.  Απαζίδου Σοφία 

 24.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 Παντελής Πα̟αοικονόµου           25.  Χόλµπα Αντωνία 
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