
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ.  68 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 17ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  22-7-2021  ηµέρα  Πέµπτη    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  15017/14-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µε Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gov.gr 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 & 33282/29-5-2020  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: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έκδοση ψηφίσµατος για την απόσυρση του υπό κατάρτιση Νοµοσχεδίου του Υπ. 
Παιδείας  που αφορά την αναβάθµιση των σχολείων. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        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 ∆ηµητριος 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Τραχανάς ∆ηµήτριος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
20. Μαυρίδου Μάρθα 
21. Σολαχίδου Βασιλική 
22. Καραβασίλης Ιωάννης 
23. Σπόντης ∆ηµήτριος 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Χόλµπα Αντωνία 
 
 

 
1. Μίχος Κων/νος 
2. Σισσιος Μιχάλης 
3. ∆ίκας Ιωάννης  
4. Κωτσίδης Στέφανος 
5. Τουρτούρης Αθανάσιος 
6. Μωυσιάδης Στυλιανός 
7. Παπαχρήστου 

Αναστάσιος 
8. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
.Ο Πρόεδροι της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης Ισαάκ  ,  παρευρέθηκε στην 
τηλεδιάσκεψη  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει το Ψήφισµα που κατέθεσε η κ. Χόλµπα για το Νοµοσχέδιο που 
κατατέθηκε στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων της βουλής για την Αναβάθµιση των σχολείων 
και ζήτησε να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
Το σώµα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συζητηθεί  
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Χόλµπα η οποία έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το σχέδιο ψηφίσµατος και Καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καταδικάσει και να 

ζητήσει την απόσυρση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Να σταθεί στο πλάι των µαθητών, 
εκπαιδευτικών και των γονιών που συνεχίζουν τον αγώνας τους  και επι πλέον να καταργηθεί η 
ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ που θεσµοθετήθηκε την περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία 
Τερζόπούλου : Επειδή το σχέδιο ψηφίσµατος µας κοινοποιήθηκε χθες και δεν µπορούµε σε ένα 
τόσο σοβαρό ζήτηµα να τοποθετηθούµε επιδερµικά  χρειάζεται χρόνος και σας συνδυασµός θα 
απέχουµε της ψηφοφορίας. 
 
                                                            Αριθµ. Απόφ.68/2021  
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραµµένη στα πρακτικά της παρούσας 
απόφασης  
 
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εκδίδει το παρακάτω Ψήφισµα  ως κατωτέρω : 
 
Κατατέθηκε την Παρασκευή 16 Ιούλη στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων της Βουλής και την Τρίτη 
20 Ιούλη ξεκίνησε η συζήτηση του αντιεκπαιδευτικού νοµοσχεδίου µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο 
“Αναβάθµιση”  του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 
Ένα ακόµα νοµοσχέδιο, το 4ο κατά σειρά θα συζητήσει µέσα στο κατακαλόκαιρο µε κλειστά τα σχολεία 
µε την προσφιλή τακτική όλων των κυβερνήσεων.  
Το νοµοσχέδιο επί της ουσίας προωθεί την «αυτονοµία» του σχολείου, που σηµαίνει απαλλαγή του 
κράτους από τη χρηµατοδότηση, από την ευθύνη στελέχωσης µε µόνιµο προσωπικό, οδηγεί στη 
διαιώνιση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, στην υποβάθµιση των υποδοµών και ανοίγει το δρόµο για 
την είσοδο των επιχειρήσεων-χορηγών στα σχολεία, που θα επεµβαίνουν µέχρι και στο τι µαθαίνουν τα 
παιδιά. 
Στο όνοµα της «ελευθερίας» το κάθε σχολείο θα επιλέγει βιβλίο και πλευρές του προγράµµατος 
σπουδών, καταργώντας εντελώς τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευση και εντείνοντας τις ανισότητες και 
τους φραγµούς, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές. 
∆ίνει ακόµα ένα χτύπηµα στην ολόπλευρη µόρφωση των µαθητών µε τις «δεξιότητες», που προωθούνται 
διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και είναι στην πραγµατικότητα στείρες και βραχυπρόθεσµες 
γνώσεις, αφού διδάσκονται ξεκοµµένες από τη γενική, ολόπλευρη µόρφωση, που διαµορφώνει στους 
µαθητές σωστό τρόπο σκέψης και ολόπλευρη προσωπικότητα. 
Προβλέπεται ακόµα πιο ασφυκτικός έλεγχος των σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών, µε τις αλλαγές 
στις δοµές εκπαίδευσης και επιλογής στελεχών, αλλά και µε την ατοµική «αξιολόγηση» των 
εκπαιδευτικών, στην πραγµατικότητα έλεγχος, για το αν υλοποιούν όλες τις αντιεκπαιδευτικές 
κατευθύνσεις. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  καταδικάζει και  ζητά την απόσυρση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Να 
σταθεί στο πλάι των µαθητών, εκπαιδευτικών και των γονιών που συνεχίζουν τον αγώνας τους : 

• Για ένα σχολείο σύγχρονο και αναγκαίο µε υποδοµές και εργαστήρια που θα 

χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
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• Για τη διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του κράτους που θα εξασφαλίζει 

ενιαία, δηµόσια και δωρεάν µόρφωση όλων των παιδιών, χωρίς µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση ή άλλους φορείς. 

• Να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα κόµµατα της Βουλής και στον Τύπο. 

Οι ∆Σ Α Τερζοπούλου  , Χ Ταιρίδης ,Ειρ Τσάγια, ∆ηµ. Τραχανάς, και  Στ Μπίγγας     
απείχαν της σχετικής ψηφοφορίας         
  
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.68  /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
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 
Κάλφας Παναγιώτης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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