
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.   42 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   1-04-2020    ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   το 
Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετική η 
υπ’αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα από την υπ’αριθ. 7172/27-3-
2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω 
θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Πρόληψης « 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »  Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης,. 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 

1. Σολαχίδου Βασιλική 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Μωυσιάδης Στυλιανός  
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σπόντης Δημήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
29. Χόλμπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………… 
Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα κατέθεσε email με την οποία ζητά να  συζητηθούν 
μόνο θέματα που επείγουν και σχετίζονται με τη στήριξη  της δημόσιας 
υγείας , των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της περιοχής  και 
για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Δήμου για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία της συνεδρίασης 
…………………………………………………………………………………… 
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέγνωσε την  από 

11-2-2020 έγγραφη εισήγηση της Αντιδημάρχου Παιδείας, 

Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ζαφειρούλας Σεβαστού η 

οποία  εστάλη με email σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει 

ως εξής: 

Με το υπ’αριθ. 1581/22-1-2020  έγγραφο, του Κέντρου Πρόληψης των 

εξαρτήσεων και προαγωγής  της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης « ΟΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » ζητείτε να ορίσουμε εκ νέου 

εκπρόσωπο του Δήμου μας  για να συμμετέχει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ανωτέρω κέντρου. 

 

Το κέντρο πρόληψης ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία που ιδρύθηκε  το Δεκέμβριο του 1998 . Στόχος του κέντρου 

είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών με την εφαρμογή 

προγραμμάτων που αποσκοπούν  στη μείωση της ζήτησης . Εποπτεύεται  

επιστημονικά  και χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό κατά των 

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), την ΚΕΔΚΕ , την περιφερειακή ενότητα 

Κοζάνης και τοπικούς φορείς. 

 

Το Kέντρο Πρόληψης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό 

(κοινωνιολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς) και γραμματειακή 

υποστήριξη. 
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Παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες 

και την πρόληψη της χρήσης τους. 

- Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του 

παιδαγωγικού ρόλου και την κατάρτιση τους σε θέματα πρόληψης. Με 

τη σταθερή επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Πρόληψης έχει 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς 

που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης στα σχολεία. Στόχος των 

προγραμμάτων αυτών είναι να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες όπως η 

επικοινωνία, ο αυτοσεβασμός, η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων κλπ. 

- Πραγματοποιεί Ομάδες Γονέων στις οποίες οι γονείς μπορούν να 

ανταλλάξουν απόψεις, να λάβουν υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο και 

να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια τους. 

- Συγκροτεί Ομάδες Εφήβων στις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα να 
μοιραστούν αγωνίες, προβληματισμούς, όνειρα και να διαμορφώσουν μια θετική 
στάση ζωής μακριά από εξαρτήσεις. 

- Ενημερώνει εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειες τους για τις υπάρχουσες 
δυνατότητες θεραπείας και διευκολύνει την παραπομπή τους σε ανάλογες 
δομές. 

- Επιδιώκει την ενεργοποίηση ατόμων και φορέων που επιθυμούν να 
συμβάλλουν στην υπόθεση της πρόληψης. Σ’ αυτό το πλαίσιο το Κέντρο 
συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, αλλά και μεμονωμένα άτομα με 
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου αποτελεσματικού στην 
πρόληψη της διάδοσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Επίσης οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε 
επαγγελματικές ομάδες όπως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, δημοσιογράφους 
κλπ. 

- Οργανώνει ημερίδες- εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση της κοινότητας γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων. 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται ως τακτικό μέλος : 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Εθελοντισμού & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ζαφειρούλα 
Σεβαστού με αναπληρωτή την Πρόεδρο  της Κονωφελούς επιχείρησης του 
Δήμου μας κ. Αννα Καίδου. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Η αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Αθ. Τερζόπουλου πρότεινε  ως 
τακτικό μέλος τον  ΔΣ κ.  Σίσιο Μιχαήλ με αναπληρωτή την  ΔΣ κ. Ειρήνη Τσάγια 

                                                   Αριθμ. απόφ. 42/2020 
 
Το  Δ.Σ.   αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του τα 
απαντητικά email των ΔΣ  
 
 
                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία. 
 
Ορίζει  εκπρόσωπο του Δήμου Εορδαίας  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 
Πρόληψης  « ΟΡΙΖΟΠΝΤΕΣ » της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης την 
Αντιδημαρχο  Παιδείας , Εθελοντιοσμού & Κοινωνικής Μέροιμνας κ. Ζαφειρούλα 
Σεβαστού με αναπληρωτή την πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Αννα Καίδου 
 
 
ΟΙ ΔΣ  Τερζόπουλου , Σίσσιος, Μίχος, Τσάγια, Δίκας , Μπίγγας, Ταιρίδης, 
Τραχανάς και Κωτσίδης ψήφησαν την πρόταση της κ. Τερζοπούλου . 
 
Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία  
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 42/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
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                 Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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