ΑΔΑ: ΩΒΑΧΩΡ6-ΒΚΖ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
----------------------------------

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.12 09:53:13
EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθµ. Α̟όφ.158 /2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 5-6-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε
το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 11935/30-5-2018 ̟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
του Ν.
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω
θέµατα:
………………………………………………………………………………………..

Έγκριση της υ̟’αριθ. Α̟όφαση ∆ΕΠ σχετικά µε την
χρηµατοδότηση α̟ό τους ΚΑΠ των λειτουργικών αναγκών των
Σχολείων
……………………………………………………………………………
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Ιορδανίδης Φώτιο
Κατσίδης Ευστάθιος
Καίδης Απόστολος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Βύρλιος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Χαιτίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαοικονόµου Παντελής
Κύρκα Μαρία
Βρυζίδου Παρασκευή
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Μπίγγας Στέφανος
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Σίσσιος Μιχάλης
Καραφουλίδης Ανέστης
Κοκκινίδης Γεώργιος
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γιώργος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Απαζίδου Σοφία
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Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
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 ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Πρόεδρο της
∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής Παιδείας κ. Φώτη Ιορδανίδη ο ο̟οίος
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου την
13/2018 Α̟όφαση σχετικά µε την χρηµατοδότηση α̟ό τους ΚΑΠ
των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων - ̟ρόταση υιοθέτηση
της α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και συγκεκριµένα αναφέρει
Οι αρνητικές ε̟ι̟τώσεις της ̟ολύχρονης ̟ολιτικής, της µείωσης
της κρατικής οικονοµικής ε̟ιχορήγησης µέσω των ΚΑΠ των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων έχουν οδηγήσει σε ̟ολύ
δυσάρεστη θέση το σύνολο της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας.
Στο ∆ήµο Εορδαίας η µείωση της ε̟ιχορήγησης αγγίζει το ύψος
του 41%.
Συγκεκριµένα , η ε̟ιχορήγηση του 2017 ανέρχεται στο ̟οσό
706.878,08 € ενώ το έτος 2009 ήταν 1.190.333,02 €.
Η ε̟ιχορήγηση αυτή αφορά σηµαντικές ανάγκες οµαλής
λειτουργίας σχολείων ό̟ως : θέρµανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση,
τηλέφωνο, είδη υγιεινής-καθαριότητας, αναλώσιµα υλικά, άλλες
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εκ̟αιδευτικές ανάγκες καθώς και α̟οζηµίωση των Σχολικών
Τροχονόµων.
Συγκεκριµένα για το έτος 2017, για την κάλυψη των κεντρικών
αναγκών λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή θέρµανσης,
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεφώνου και α̟οζηµίωσης του
θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου α̟αιτήθηκε το ̟οσό των
636.190,22 €.
Για τις µεγάλες και ανελαστικές ανάγκες λειτουργίας των 73
σχολείων, συν το Ε.Κ το ο̟οίο λειτουργεί ̟λέον ως αυτοτελής
εκ̟αιδευτική µονάδα και λαµβάνει ειδική χρηµατοδότηση
σύµφωνα µε την 1940/19-1-2018 (Β’310) Α̟όφαση του Υ̟ουργού
Εσωτερικών, µε 7.580 µαθήτριες/τες α̟οµένουν 70.687,81 € ̟ου
αφορούν σε δα̟άνες για είδη υγιεινής- καθαριότητας, αναλώσιµα
υλικά,
κ.λ.̟. ̟οσό ̟ου καλύ̟τει
̟ολύ µικρό ̟οσοστό
̟ραγµατικών αναγκών.
Η εκ̟αιδευτική Κοινότητα και οι φορείς των εκ̟αιδευτικών,
γονέων µαθητριών/των αλλά και οι ∆ήµοι – Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές
̟ου διαχειρίζονται τις αντίστοιχες ̟ιστώσεις, δίκαια διεκδικούν
την γενναία αύξηση της χρηµατοδότησης για τις σύγχρονες
ανάγκες των σχολείων α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό, ως
αναγκαία και βασική ̟ροϋ̟όθεση για την οµαλή λειτουργία της
εκ̟αιδευτικής διαδικασίας.
Μετά την µεταφορά της νέας αρµοδιότητας ̟ου ανατέθηκε στους
∆ήµους, ̟ου αφορά στην ̟αροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) και γάλακτος στις Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων Ι∆ΟΧ
και λόγω της κατακραυγής και αντίδρασης ̟ου συνάντησε λόγω
των οικονοµικών βαρών ̟ου µεταφέρονται στους ∆ήµους,
διαφαίνεται η ̟ρόθεση – εκ µέρους του υ̟ουργείου Εσωτερικώναύξησης της Κρατικής χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές
ανάγκες των Σχολείων. Συγκεκριµένα στις δύο (2) ̟ρώτες
Κατανοµές της οικονοµικής ε̟ιχορήγησης µέσω των ΚΑΠ
εµφανίζεται αύξηση (ανά Κατανοµή) 3.050.000 €.
Αν αυτό ισχύσει και στις ε̟όµενες δύο (2) Κατανοµές το συνολικό
̟οσό της χρηµατοδότησης α̟ό 100.000.000 € το 2017 αυξάνεται σε
112.000.000€ (αύξηση 12%) συµ̟εριλαµβανοµένης και της
κάλυψης της αντίστοιχης δα̟άνης της ̟αροχής ΜΑΠ- γάλακτος
στους δικαιούχους εργαζόµενους.
Στο ∆ήµο Εορδαίας αναλογούν 23.964,00€ χ4= 95.856,00 € εκ των
ο̟οίων τα 20.000,00€ α̟αιτούνται για ένα έτος για την δα̟άνη της
̟αροχής ΜΑΠ και γάλακτος των ανωτέρω εργαζοµένων.
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Η εν λόγω αύξηση εάν βέβαια είναι η ίδια και για τις δύο
ε̟όµενες κατανοµές δεν α̟οτελεί λύση στο µεγάλο ̟ρόβληµα της
χρηµατοδότησης των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Πρόκειται ουσιαστικά για σταγόνα στον ωκεανό, εφόσον δεν
ανατρέ̟εται η τάση της υ̟οχρηµατοδότησης και διατηρείται έτσι
η δυσάρεστη κατάσταση στην εκ̟αιδευτική διαδικασία.
Το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής Παιδείας εκφράζοντας την
ανησυχία τους για τις εξελίξεις στο χώρο του δηµόσιου σχολείου
οµόφωνα,
Α̟οφασίζει
Θεωρούν ε̟ιτακτικά αναγκαία την αναθεώρηση της ̟ολιτικής του
Υ̟ουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης, µε ̟αράλληλη
αύξηση της χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές ανάγκες των
σχολείων.
Εκτιµούν ̟ως, στις συγκεκριµένες συνθήκες, είναι α̟αραίτητο:
Η κρατική ε̟ιχορήγηση να ε̟ανέλθει στο ̟ρο κρίσης ύψος
χρηµατοδότησης για το έτος 2018 σε σχέση µε το 2017.
Να ̟ροβλεφθεί στον Κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό του 2019 ο
δι̟λασιασµός του ̟οσού της ε̟ιχορήγησης του 2017 ώστε να
καλύ̟τονται ε̟αρκώς όλες οι ανάγκες της λειτουργίας και των 74
σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας , αριθµός ̟ου έχει
διαµορφωθεί µε την ̟ροσθήκη των σχολείων των τριών ̟ρώην
∆ήµων , µετά την µεταρρύθµιση «Καλλικράτης».
Εισηγούνται την ̟αρούσα α̟όφασή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Εορδαίας, µε την έκκληση της υιοθέτησής της α̟ό το
ανώτερο όργανο του ∆ήµου, να καταστεί α̟όφασή του και να
α̟οσταλεί στην Κυβέρνηση και στα αρµόδια υ̟ουργεία, στη
Βουλή των Ελλήνων , στις σχολικές ε̟ιτρο̟ές του ∆ήµου, στους
συνδικαλιστικούς φορείς της εκ̟αιδευτικής κοινότητας και της
̟εριοχής.
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
α̟οφασίσει σχετικά.
Αριθµ. Α̟όφ. 158/2018
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την 13/2018 Α̟όφαση της ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής
Παιδείας ̟ου αφορά στην χρηµατοδότηση α̟ό τους ΚΑΠ των
λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του ∆ήµου µας
• Θεωρεί ε̟ιτακτικά αναγκαία την αναθεώρηση της ̟ολιτικής
του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης , µε
̟αράλληλη αύξηση της χρηµατοδότησης για τις λειτουργικές
ανάγκες των Σχολείων
• Εκτιµά στις συγκεκριµένες συνθήκες είναι α̟αραίτητο
1. Η κρατική ε̟ιχορήγηση να ε̟ανέλθει στο ̟ρο κρίσης
ύψος χρηµατοδότησης για το έτος 2018 σε σχέση µε το
2017 .
2. Να ̟ροβλεφθεί στον Κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό του 2019 ο
δι̟λασιασµός του ̟οσού της ε̟ιχορήγησης του 2017 ώστε
να καλύ̟τονται ε̟αρκώς όλες οι ανάγκες της λειτουργίας
και των 74 σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας,
αριθµός ̟ου έχει διαµορφωθεί µε την ̟ροσθήκη των
σχολείων των τριών ̟ρώην ∆ήµων, µετά τη µεταρρύθµιση
του Καλλικράτη.
Η ̟αρούσα α̟όφασή θα α̟οσταλεί στην Κυβέρνηση και στα
αρµόδια υ̟ουργεία, στη Βουλή των Ελλήνων , στις σχολικές
ε̟ιτρο̟ές του ∆ήµου, στους συνδικαλιστικούς φορείς της
εκ̟αιδευτικής κοινότητας και της ̟εριοχής
Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 158 /2018
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Σάββας Ζαµανίδης
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσίδης Ευστάθιος
3. Καίδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς
9. Σερσέµης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
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Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Παντελής Πα̟αοικονόµου

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αριστερίδης Ιωάννης
Κύρκα Μαρία
Παπαοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ασπράγκαθος Ιωάννης
Μπίγγας Στέφανος
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Χόλµπα Αντωνία

