ΑΔΑ: 69ΒΝΩΞΖ-ΨΚΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 118/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 22 Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη σήμερα την 07η Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθ. 11552/03.12.2021 πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις
καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι έξι)(26), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και
προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν
υπέβαλαν
πίνακα
με την
ΝΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Ανεξάρτητος)
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους)
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
15 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
16 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
19 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
21 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
25 Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
26 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
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ΑΔΑ: 69ΒΝΩΞΖ-ΨΚΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2021
Θέμα: Συγχώνευση (ή μη) των Δημοτικών Σχολείων 1ου και 2ου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 20222023.
Ο Πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε και την εισήγηση του 4ου θέματος δηλαδή
την αριθ. 5/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Αριθμός Απόφασης: 5/2021
Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης για την Συγχώνευση ή Μη των Δημοτικών Σχολείων 1ου και 2ου Προσοτσάνης για το
σχολικό έτος 2022-2023».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο ( 1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα
εξής:
 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ.Α΄ Άρθρο 50 Δημοτικές επιτροπές παιδείας
 Δ4/86/11-02-1987 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τρόπος λειτουργίας δημοτικών επιτροπών παιδείας
1. Την με αριθ. Πρωτ. 10864/16-11-2021 πρόταση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας με
θέμα: ‘Μεταβολές Σχολικών Μονάδων’
Σχετικά με την πρόταση αυτή και αξιολογήθηκαν οι συνθήκες που επικρατούν και παρατέθηκαν τα
παρακάτω:
1. Το 2ο ΔΣ Προσοτσάνης αν και έχει προταθεί από τον Δήμο Προσοτσάνης για ένταξη στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» κατά το οποίο θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και διαμόρφωση αύλειου χώρου.
Παρόλα αυτά ο ορίζοντας υλοποίησής του δεν συνάδει με την τωρινή πρόταση συγχώνευσης με το 1ο
Δημοτικό Σχολείο.
2. Ως τωρινή και επί του παρόντος αποτύπωση των κτιριακών του υποδομών υπολείπεται όσον αφορά τους
εσωτερικούς του χώρους για την άμεση και ταυτόχρονη υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδικασιών και
πρακτικών που αφορούν: α)Τη δημιουργία Τμήματος Ένταξης (Αυτισμός, νοητική στέρηση, μαθησιακές
δυσκολίες κλπ) β) Τη δημιουργία Τάξης Υποδοχής (τυχόν παλιννοστούντες, αλλοδαποί, ξενόγλωσσα παιδιά)
και γ) Την ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά που χρήζουν επιπλέον βοήθειας. Η σύζευξη των τριών αυτών
διδακτικών πρακτικών δεν μπορεί να υποστηριχτεί στο
2ο Δημοτικό Σχολείο όσον αφορά την
υλικοτεχνική και χωροταξική του υποδομή.
3. Η μετά την συγχώνευση – όπως προτείνεται οριοθέτηση σχολικής περιφέρειας – δύναται εκ των υστέρων
να δημιουργήσει προβλήματα όπως της υπερσυγκέντρωσης μαθητών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο το οποίο ήδη
λειτουργεί με 114 παιδιά επιφέροντας ασφυκτικές συνθήκες διδασκαλίας στις τάξεις και μάλιστα σε
καιρούς Πανδημίας θα αλλά και δημιουργώντας πιθανά προβλήματα χώρου για την εκπόνηση και
περάτωση δημιουργίας συγχρόνως των α) Τ.Υ, β)Τ.Ε και γ) Ενισχυτική Διδασκαλία μέσα σε ένα
ολοκληρωμένο και άρτιο Σχολικό Περιβάλλον.
Επίσης θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην μάστιγα της εποχής μας που λέγεται covid19.
Πιστεύουμε πως πρωταρχικός μας σκοπός σε καιρούς Πανδημίας θα πρέπει να είναι η «απόσταση» των
παιδιών μέσα στην τάξη η αραίωσή τους και όχι η συμπύκνωση. Ο μεγάλος αριθμός των παδιών μέσα στην τάξη
επιφέρει αναλόγως και αύξηση της διασποράς του covid19, των κρουσμάτων και κατ’ επέκταση αυξάνει τον
κίνδυνο θανάτων.
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί συγχωνεύσεως σχολικών
μονάδων σε αυτούς τους καιρούς που στερούνται κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής ομαλότητας,
θεωρείται άκαιρη και άτοπη, μιας και δεν ανταποκρίνεται στο μέτρο της προστασίας της δημόσιας υγείας, το οποίο
προασπίζεται διακαώς η Κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αφού θα επιφέρει
περαιτέρω συμπύκνωση μαθητών σε σχολικές δομές, δημιουργώντας περαιτέρω δυσαρέσκεια, εντάσεις και φόβο
διασποράς του ιού στην τοπική κοινωνία η οποία ήδη μετράει πολλές απώλειες.
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ΑΔΑ: 69ΒΝΩΞΖ-ΨΚΥ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σχετικά με την πρόταση αυτή και αξιολογώντας τις συνθήκες που επικρατούν την ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της
πρότασης της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για τους λόγους που εκθέσαμε παραπάνω.»

Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη του για το συγκεκριμένο θέμα τονίζοντας τα παρακάτω:
«1) Θεωρούμε ιδιαίτερα επικίνδυνο, σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας και δεν έχοντας ευκρινή
ορίζοντα για το πέρας της κατάστασης αυτής της πανδημίας τον συγκεντρωτισμό διότι δημιουργούμε
επιπλέον προβλήματα στην τοπική κοινωνία η οποία είναι ήδη ταλαιπωρημένη αρκετό καιρό με
θανάτους και επιδημιολογικές καταστάσεις τα τελευταία δύο χρόνια.
2) Σε τέτοιους καιρούς που οι κυβερνητικές και υγειονομικές επιταγές εξαντλούνται στην απόσταση
μεταξύ των ανθρώπων για τη μη περαιτέρω διασπορά του Κορωνοϊού θα ήταν εντελώς άτοπο και
άκαιρο να προωθούμε τη συμπύκνωση και όχι την αραίωση των παιδιών μέσα στην τάξη.
3) Επιπλέον σας εφιστούμε την προσοχή στην μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας η
οποία έχει ήδη αρχίσει να καλλιεργεί στις συνειδήσεις των δημοτών μας προσδοκίες ανάλογου
προσήμου και έτσι δε θα θέλαμε επουδενί με τη συγχώνευση των σχολείων αυτών να περάσουν
αρνητικά και αντίθετα μηνύματα στην τοπική κοινωνία μιας και κάθε σχολείο που λειτουργεί είναι από
μόνο του μήνυμα αισιόδοξο κοινωνικής ευμάρειας, συνοχής, συνεργασίας και κοινωνικής
αλληλεγκύης. Η ενδεχόμενη κατάργηση του αποπνέει εικόνες αποσάθρωσης και ερήμωσης που δε
συνάδουν με την εδώ κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.»
Ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ με την θετική του ψήφο αιτιολόγησε τον λόγο που ψήφισε θετικά και
ανέφερε ότι: «ΔΕΝ συμφωνούμε με τη συγχώνευση των 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείων Προσοτσάνης για
τους εξής λόγους: -Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης αποτελεί για την Κωμόπολη ένα ιστορικό
ορόσημο, καθώς κτίστηκε το 1909-επί τουρκοκρατίας-τονίζοντας την ελληνικότητα της περιοχής και
λειτουργώντας αδιάλειπτα από τότε μέχρι σήμερα-ακόμη και στις περιόδους των Κατοχών.
-Οι μαθητές της δυτικής πλευράς της Προσοτσάνης θα πρέπει να μεταφέρονται προς το 2 ο Δημοτικό
Σχολείο αφού δε θα είναι δυνατόν να εγγραφούν όλα στο 3ο Δημοτικό.
-Η τοπική κοινωνία εκφράζει έντονη δυσφορία με την επικείμενη συγχώνευση και την ενδεχόμενη παύση
λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο ιστορικό και εμβληματικό κτίριο.
-Το 1ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης που είναι όμορο του 1ου Δημοτικού σχολείου θα έχει τα επόμενα χρόνια
ικανό αριθμό νηπίων που θα τροφοδοτεί σε μαθητές το Σχολείο.
-Με μία προσπάθεια ίσης κατανομής μαθητών στα τρία Δημοτικά Σχολεία της Προσοτσάνης είναι δυνατή
η λειτουργία και των τριών Σχολείων, καθώς σήμερα το 3ο Δημοτικό σχολείο είναι ενισχυμένο σε αριθμό
μαθητών σε σχέση με το 1ο και 2ο.
-Στο ενδεχόμενο συγχώνευσης, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών των δύο σχολείων θα πρέπει να
αποχωρήσει εργασιακά από την Προσοτσάνη λόγω υπεραριθμίας, γεγονός που θα επιφέρει κοινωνική
αναστάτωση επειδή αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς , μόνιμους κατοίκους Προσοτσάνης.
-Η όποια εξοικονόμηση πόρων που θα επιτευχθεί με τη συγχώνευση, θα σπαταληθεί με την αντίστοιχη
μετακίνηση, απώλεια ή καταστροφή της άριστης υλικοτεχνικής υποδομής του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
-Κανένας λόγος δεν συντρέχει ούτε αρμόζει ιστορικά η ονομασία του Σχολείου που θα προκύψει από τη
συγχώνευση των 1ου και 2ου και το οποίο θα στεγάζεται στο σημερινό 2ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης,
σε «Άγιος Χρυσόστομος».
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Παράταξή μας ΔΕΝ συμφωνεί με τη συγχώνευση των 1ου και
2ου Δημοτικών Σχολείων Προσοτσάνης.»
Με την άποψη του κ. Ηλιάδη συμφώνησαν και οι κ.κ. Λύσσελης Άγγελος, Χατζησαββίδης
Δημήτριος, Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Τσαουσίδης Ιωάννης, Παυλίδης Πέτρος, Ντεμίρης Αθανάσιος,
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Συμεωνίδου Σοφία, Λευκόπουλος Αναστάσιος και Τερνεκτσής Ιωάννης.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες
του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ
5. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
6. την αριθ. 5/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
7. το με αριθ. πρωτ. Φ.2.1/3736/15-11-2021 έγγραφο της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
8. το με αριθ. πρωτ. 141901/ΓΔ4/5-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
9. την ηλεκτρονική αλληλογραφία των Δημοτικών Συμβούλων
10. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 26 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των
2/3 που απαιτείται από το Νόμο
11. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους) ΘΕΤΙΚΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΘΕΤΙΚΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
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ΑΔΑ: 69ΒΝΩΞΖ-ΨΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της πρότασης της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για
την συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων 1ου και 2ου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023 για τους
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος
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Τα Μέλη :

