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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020
Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21046/22.11.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Ρυσάφης Αντώνιος

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Σαμλίδης Μιχαήλ

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Σόντρας Ιωάννης

5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ταμβίσκου Ευτυχία

1

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Ταπαζίδης Δημήτριος

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Τσιβόγλου Χρήστος

8

Δίου Αναστάσιος

19

Φουνταλής Μιχαήλ

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Χατζόγλου Ιωάννης

11

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Μάρκου Διονύσιος

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Πασχάλης Αλέξανδρος

3

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

6

Πέτκος Χρήστος

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου αποχώρησε από
τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη και αφορούν την κοινότητά του όμως δεν παραβρέθηκε.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
δ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.
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Ο

Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου

προσκλήθηκε

και παρίσταται

στη

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν
τα θέματα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Κυβερνήσεως.

και
Η

Οικονομικών,

κατάργηση

και

που

δημοσιεύονται

συγχώνευση

των

στην

σχολικών

Εφημερίδα

της

μονάδων

της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η
συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων
σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών
σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε
παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σ' αυτά γίνονται με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κατάργηση, συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η
μείωση τμημάτων σ αυτά γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα των προηγούμενων
παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του ν. 1566/1985.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01.01.2011.
(παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3966/2011)
Με το υπ’ αριθ. 170505/ΓΔ4/12-10-2018 έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας,
έρευνας

και

Θρησκευμάτων

εζήτησε

την

εισήγηση

των

Διευθύνσεων

της
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών
μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020. Σε συνέχεια αυτού οι Προϊστάμενοι της
Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας με τα υπ’
αριθ. 16.611/14-11-2018 και 11.255/31-10-2018 αντίστοιχα έγγραφά τους, ζητούν τη
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού
συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 21.312/26.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ. 1) τα με αρθμ. πρωτ. Α.Π.16611/14-11-2018, 16381/9-11-2018, 14908/26-10-2018,
14906/25-10-2018 έγγραφα της Δ/νσης Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
2) το με Α.Π.11255/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης
Πέλλας
3) οι με υπ’ αρθμ. 3, 4/2018 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, η Διεύθυνση μας συνηγορεί με τις
αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Έδεσσας. Πιο συγκεκριμένα
δεν συμφωνεί με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ως
προς

τον

υποβιβασμό

σχολικών

μονάδων,

συγχωνεύσεις

νηπιαγωγείων

και

κατάργηση τμήματος ένταξης, με το σκεπτικό που αναπτύσσεται και συνηγορεί ως
προς τις συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων και ίδρυση τμημάτων ένταξης.
Ακόμη η Διεύθυνση μας συνηγορεί με τις προτάσεις της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή με την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ
στην Έδεσσα καθώς και με τη δημιουργία στο 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας του τομέα
Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητες: Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων,
Αργυροχρυσοχοΐας, Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάσταση,
Σχεδίαση και Παραγωγής Ενδύματος».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Σχολικής

Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Χατζόγλου, ο οποίος ανέγνωσε την
εισήγηση – επιστολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Αλέξανδρου
Πασχάλη, η οποία έχει ως εξής:
«Αγαπητές-οί,
Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπορούσα να κάνω την εισήγηση δια
ζώσης και ζήτησα από τον Πρόεδρο να σας αναγνώσει το παρόν.
Σε ότι αφορά τους υποβιβασμούς των Σχολικών Μονάδων που προτείνει η
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, όλοι-ες μας γνωρίζουμε ότι ειδικότερα για τις μικρές
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τοπικές κοινωνίες η σχολική μονάδα αποτελεί την κυρίαρχη δομή παιδείας, εκπ/σης και
πολιτισμού.
Τα τελευταία χρόνια οικονομικοί και δημογραφικοί λόγοι οδήγησαν σε
συρρίκνωση τις σχολικές δομές και ιδίως στα χωριά με άμεσο αποτέλεσμα να
παρατηρείται το φαινόμενο γονέων που εγγράφουν τα παιδιά τους σε σχολικές δομές
της πόλης για να εξασφαλίσουν καλύτερες παροχές.
Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας πρέπει
να τον περιορίσουμε προς το συμφέρον των τοπικών μας κοινωνιών και για αυτό
εισηγούμαστε αρνητικά ως προς τις υποβαθμίσεις και θετικά για τις συγχωνεύσεις των
ήδη σε αναστολή 1/θ Δημοτικού Σχολείου Πλατάνης με το 3/θ Δημοτικό Σχολείο
Φλαμουριάς στο 3/θ Δημοτικό Σχολείο Φλαμουριάς με έδρα την Φλαμουριά.
Επιπρόσθετα με απόφαση της Επιτροπής ζητήσαμε εκ νέου από τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης την επαναχάραξη των ορίων, ώστε να μην παρατηρούνται
φαινόμενα όπου κάποια νηπιαγωγεία να έχουν περισσότερα παιδιά και κάποια
λιγότερα. Να υπάρχει ισόποση κατανομή των μαθητών σε σχέση με τις κτιριακές
υποδομές και να τηρούνται προσεκτικά τα όρια κατά την εγγραφή.
Επίσης η Επιτροπή εισηγείται θετικά ως προς την ίδρυση τμήματος ένταξης στο
10ο νηπιαγωγείο Έδεσσας και στο Δημοτικό Σχολείο Ριζαρίου ενώ αρνητικά με την
κατάργηση του τμήματος ένταξης στο 12ο νηπιαγωγείο με το σκεπτικό ότι ακόμα δεν
έχει ιδρυθεί στο 10ο νηπιαγωγείο και συγχρόνως θεωρούμε πως ένα μονάχα τμήμα
ένταξης στην Προσχολική Αγωγή σε όλο το Δήμο Έδεσσας αποτελεί εν δυνάμει
αδυναμία.
Τέλος εισηγούμαστε θετικά ως προς την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ
στην Έδεσσα. Σύμφωνα με το έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται
να λειτουργήσουν οι τομείς: Γεωπονίας. Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Πληροφορικής,
Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας, Διοίκησης και Οικονομίας, Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Για το θέμα είχε λάβει σχετική απόφαση η Δ.Ε. Παιδείας
(1/2017).
Επιπλέον αποφασίσθηκε η διερεύνηση για ίδρυση Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ
στην Έδεσσα, ως παράρτημα του αντίστοιχου της Βέροιας και για αυτό θα
επανέλθουμε σε επόμενο χρόνο.
Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δ. Έδεσσας
εργάζεται σταθερά στο μέτρο που της αναλογεί και συνεργατικά με τους θεσμικούς
φορείς για τη διεύρυνση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στο Δήμο μας
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αιτούμενη συγχρόνως τους απαραίτητους πόρους από την κεντρική διοίκηση και θέλω
να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του ΔΣ για την αποτελεσματική συνεργασία και σας
ζητείτε όπως κάνατε και τις προηγούμενες φορές να στηρίξετε την εισήγηση της
Επιτροπής ψηφίζοντας θετικά.
Σας ευχαριστώ».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο
Τσιβόγλου, Βασίλειο Δημητριάδη, Χρήστο Δασκάλου, Δημήτριο Ταπαζίδη, Μιχαήλ
Φουνταλή, Αντώνιο Ρυσάφη, καθώς και στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Πέτρο
Πασλαμούσκα, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους για
το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη του:
1. το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου
59 του Ν. 3966/2011
2. την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3966/2011
3. το υπ’ αριθμό 170505/ΓΔ4/12-10-2018 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. τις υπ΄αριθμ. 3/2018 & 4/2018 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
5. τα υπ’ αριθ. 16.611/14-11-2018, 16.381/9-11-2018 και 11.255/31-10-2018 έγγραφα των
Προϊσταμένων

της

Διεύθυνσης

της

Πρωτοβάθμιας

και

της

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης αντίστοιχα.
6. τη με αριθμ. πρωτ. 21.312/26.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει
Α. ομόφωνα

Συμφωνεί με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, δηλαδή να μην γίνει
υποβιβασμός σχολικών μονάδων, συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και κατάργηση
τμήματος ένταξης και συμφωνεί ως προς τις συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων και
ίδρυση τμημάτων ένταξης, το σχολικό έτος 2019-20.
Επίσης, προτείνει να γίνει επαναχάραξη των ορίων, ώστε να μην παρατηρούνται
φαινόμενα όπου κάποια νηπιαγωγεία να έχουν περισσότερα παιδιά και κάποια
λιγότερα, να υπάρχει ισόποση κατανομή των μαθητών σε σχέση με τις κτιριακές
υποδομές και να τηρούνται προσεκτικά τα όρια κατά την εγγραφή.
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Β. κατά πλειοψηφία Συμφωνεί με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, δηλαδή με την ίδρυση
και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Έδεσσα, καθώς και με τη δημιουργία στο 1ο ΕΠΑΛ
Έδεσσας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητες: Σχεδιασμού-Διακόσμησης
Εσωτερικών Χώρων, Αργυροχρυσοχοΐας, Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Έργων
Τέχνης-Αποκατάσταση, Σχεδίαση και Παραγωγής Ενδύματος, κατά το σχολικό έτος
2019-20.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης δεν συμμετείχε στον
καταρτισμό και τη λήψη του δεύτερου εδαφίου του Β μέρους της παραπάνω
απόφασης (λευκή ψήφος).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 367/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης

Ακριβές απόσπασμα

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Έδεσσα 29.11.2018

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος
Γεώργιος,

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης
Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς κ. Α. Δήμτση

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Ν. Τσαλικίδη

-

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Θ. Μπαχαράκη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς κ. Α. Δίου

-

Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας κ. Ι. Χατζόγλου
-

Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας κ. Α. Πασχάλη
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