
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ.  146   /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 19ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα  5-11-2020   ηµέρα  Πέµπτη     και  ώρα  18:00   το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο   συνήλθε, µετά  την  υπ. αριθµ.  22618/30-10-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή,  µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , 
καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2020 µε τα παρακάτω 
θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
Γνωµοδότηση επί των προτάσεων της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας της  
σχετικά µε τις Μεταβολές σχολικών  µονάδων Α/θµίας και Β/θµίας 
εκπαίδευσης ∆ήµου Εορδαίας 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης                                
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
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. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 

1. Μαυρίδου Μάρθα 
2. Παπαχρήστου Αναστ 
3. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
4. Σολαχίδου Βασιλική. 
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21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Τουρτούρης Αθανάσιος 
25. Μωυσιάδης Στυλιανός 
26. Καραβασίλης Ιωάννης 
27. Σπόντης ∆ηµήτριος 
28. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
29. Χόλµπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε µε 
σχετικό email  σε θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος διαβίβασε  µε email στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 

26/2020  Απόφαση της ∆ΕΠ σχετικά µε τις Μεταβολές σχολικών  µονάδων Α/θµίας και 

Β/θµίας εκπαίδευσης ∆ήµου Εορδαίας και συγκεκριµένα αναλυτικά αναφέρει : 

   Συγκεκριµένα το Υπουργείο προβαίνει σε µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασµούς, 

µετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τοµέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ και στα Ενιαία 

Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια) µε στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. 

    Σε εφαρµογή των ανωτέρω για τον ∆ήµο Εορδαίας, η ∆ιεύθυνση Α/θµιας και η ∆ιεύθυνση 

Β/θµιας Εκπαίδευσης µε τα υπ’ αρίθµ. 5352/14-10-2020 και Φ.2.1/10.553/19-10-2020 

έγγραφά τους αντίστοιχα προτείνουν:  

   Α) Για την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση: 

Προτείνονται: 1) Η κατάργηση της σχολικής µονάδας ∆ήµου Εορδαίας του Νηπιαγωγείου 

Μεσοβούνου, διότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. 

2) Η κατάργηση της σχολικής µονάδας  ∆ήµου Εορδαίας του Νηπιαγωγείου Φούφα, διότι τα 

τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. 

3) Η κατάργηση της σχολικής µονάδας ∆ήµου Εορδαίας του Νηπιαγωγείου Προαστείου, διότι 

την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε αναστολή. 

4) Ο υποβιβασµός του ∆ηµοτικού Σχολείου ΄Αρδασσας του ∆ήµου Εορδαίας από 6/Θ σε 5/Θ, 

διότι το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο φοιτούν σαράντα (40) µαθητές. Καταγράφεται 
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µείωση του µαθητικού δυναµικού την επόµενη διετία ως εξής: Σχολικό έτος 2021-2022: 

µαθητές 40. Σχολικό έτος 2022-2023: µαθητές 39. 

5) Ο υποβιβασµός του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βερµίου του ∆ήµου Εορδαίας από 6/Θ σε 5/Θ, 

διότι το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο φοιτούν σαράντα ένας (41) µαθητές. 

Καταγράφεται µείωση του µαθητικού δυναµικού την επόµενη διετία ως εξής: Σχολικό έτος 

2021-2022: µαθητές 41. Σχολικό έτος 2022-2023: µαθητές 40. 

      Β) Για την Β/θµια Εκπ/ση: 

   Η ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, λαµβάνοντας υπόψη το αίτηµα του  ∆/ντή  

του 3ου Εσπερινού Ε.Π.Α.Λ. Πτολεµαΐδας και συνεκτιµώντας τις ανάγκες που προκύπτουν 

από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για εξειδίκευση µε 

συνακόλουθη επαγγελµατική αποκατάσταση,  προτείνει την προσθήκη νέου Τοµέα στην 

ανωτέρω σχολική µονάδα ως εξής: 

. Προσθήκη Τοµέα: Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας 

   Οι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρότασή είναι οι εξής : 

1. Η κτηριακή υποδοµή της σχολικής µονάδας µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

λειτουργίας του Τοµέα. 

2. Υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον µαθητών που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τον 

προαναφερόµενο Τοµέα. 

3. Είναι το µοναδικό Εσπερινό ΕΠΑ.Λ στην πόλη της Πτολεµαϊδας µε µαθητές 

εργαζόµενους, ενήλικες, συχνά οικογενειάρχες οι οποίοι αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν µαθήµατα σε ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ στην ίδια πόλη, µε αποτέλεσµα η 

µετακίνηση των µαθητών στο πλησιέστερο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο εκτός 

πόλης να είναι δυσχερής, οικονοµικά ασύµφορη και αντικειµενικά αδύνατη. 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό στη 

συγκεκριµένη σχολική µονάδα και γενικότερα στη ∆.∆.Ε. Κοζάνης, για την κάλυψη 

των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για τη λειτουργία του εν λόγω Τοµέα θα 

προσληφθούν αναπληρωτές. Ωστόσο, ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι ανεπαρκής 

λόγω λειτουργίας αντίστοιχου Τοµέα στο παρελθόν, γι΄αυτό και η εισήγησή µας παρά 

την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού είναι θετική. 

   Οι παραπάνω προτάσεις, σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπουργείου, θα υποβληθούν στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, για γνωµοδότηση και κατόπιν θα διαβιβαστούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στις 

οικείες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά email οι τοποθετήσεις των ∆Σ έχουν ως εξής : 
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Τερζοπούλου : ως αξιωµατική αντιπολίτευση προτείνουν να µένουν 6/θέσια τα ∆ηµοτικά 

Σχολεία των κοινοτήτων Αρδασσας και Βερµίου , Να µην κλείσει το Νηπιαγωγείο της 

Κοινότητας Φούφα  γιατί έχει πέντε παιδιά 

Κοκκινίδης Όχι στον υποβιβασµό των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων ( Αρδασσας και Βερµίου )  

Μωυσιάδης Όχι στις µεταβολες. 

Σπόντης ∆ιαφωνώ µε την υποβίβαση των Σχολείων Αρδασσας και Βερµίου  

Νικολαίδης Συµφωνώ µε τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην Απόφαση της ∆ΕΠ 

Χόλµπα : ∆ιαφωνώ µε τον υποβιβασµό των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων Αρδασσας και Φούφα 

και όχι για τα νηπιαγωγεία  

 

                                           Αριθµ. Απόφ. 146./2020 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την 26/2020 Απόφαση της ∆ΕΠ 

� το υπ’ αρίθµ. 13688/Γ∆4/09-10-2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

� το υπ’ αρίθµ. 5352/14-10-2020 έγγραφό της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Κοζάνης,   

� το υπ’ αρίθµ. Φ.2.1/10.553/19-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης 

Κοζάνης                        

                                             Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της ∆ηµοτικής επιτροπής Παιδείας  του ∆ήµου 

Εορδαίας σχετικά µε τις µεταβολές Σχολικών µονάδων και συγκεκριµένα : 

 

   Α.  Για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση:  

   Συµφωνεί  µε την κατάργηση των Νηπιαγωγείων Μεσοβούνου, Φούφα και Προαστείου, 

διότι δεν υπάρχουν µαθητές να παρακολουθήσουν στις δοµές. 

   Συµφωνεί   µε τον υποβιβασµό του ∆ηµοτικού Σχολείου ΄Αρδασσας και 1ου ∆ηµοτικού 

Βερµίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης. 

    

  Β. Για την  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:  

  Συµφωνεί µε την πρόταση της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την προσθήκη νέου 

Τοµέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Πτολεµαϊδας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης. 

   Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για γνωµοδότηση.  
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Οι ∆Σ Τερζοπούλου, Μίχος, Σίσσιος, Ταιρίδης, ∆ίκας Τσάγια, Τραχανάς, Μπίγγας  και  
Κωτσίδης ψήφησαν την πρόταση τους.  
Οι ∆Σ Κοκκινίδης, Μωυσιάδης και Σπόντης διαφώνησαν  µε τον υποβιβασµό των ∆ηµοτικών 
Σχολείων Αρδασσας και Βερµίου. 
Η ∆Σ Χόλµπα διαφωνεί για τον υποβιβασµό των ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων. 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 146/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

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

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
Πτολεµαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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