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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 10-06-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 150 / 2019       

Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τις επιπτώσεις των κυοφορούµενων 
αλλαγών στην προσχολική αγωγή. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Ιουνίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10549/06-06-2019 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αθανασιάδης Ιωάννης 
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10 Λαδάς Παράσχος 
11 Αποστολίδου Μαρία 11 Μαυρίδου Αναστασία 
12 Κωνσταντίνου Κυριάκος 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 15  
16 Εµεινίδης Αναστάσιος 16  
17 Καζαντζίδης Γεώργιος 17  
18 Αβραµίδης Μωυσής 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
    
    

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Ο ∆.Σ. κ. Σµήλιος Ηλίας απέστειλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην προ ηµερησίας συζήτηση επιστολή 
που δηλώνει την διαφωνία του σε ότι αφορά το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι : 

Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας για το γεγονός ότι η κυοφορία ανατροπών 

στην προσχολική αγωγή αναγγέλλεται, από τον Υπουργό Παιδείας, µέσω συνέντευξης σε 

εφηµερίδα («Τα Νέα», 03-05-2017), χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε καν απλή ενηµέρωση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολλώ δε µάλλον χωρίς να έχει προηγηθεί καµία σχετική διαβούλευση και 

συνεργασία µε τους ∆ήµους της Χώρας, στις αρµοδιότητες των οποίων, ωστόσο, συγκαταλέγονται: «η 

εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 

φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας … µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και 

ιδρυµάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών … και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών 

κοινωνικών προγραµµάτων» (άρθρο 75, Ι, ε, 1 του Κ∆Κ, - Ν. 3463/2006), καθώς και «η ίδρυση και 

λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών» (άρθρο 75, Ι, στ, 1 του Κ∆Κ, - Ν. 3463/2006).  

Επισηµαίνουµε πως η εξαγγελθείσα, από τον Υπουργό Παιδείας, «ένταξη των προνηπίων 

στα νηπιαγωγεία», πέραν του θεσµικού ατοπήµατος το οποίο διαπράττει (υπερκέραση θεµελιωδών 

διατάξεων του δηµοτικού κώδικα) και της δεοντολογικής ανακολουθίας στην οποία υποπίπτει 

(παράκαµψη-αγνόηση, για µια ακόµη φορά, των θέσεων της Αυτοδιοίκησης σε µείζονα ζητήµατα που 

αφορούν στην καθηµερινότητα των πολιτών και στην λειτουργία των ∆ήµων),  

θα προκαλέσει ευρύτατες αναστατώσεις και θα επιφέρει δυσµενέστατες συνέπειες 

στα παιδιά, στις οικογένειές τους, στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονοµία.   

Ο εξαγγελθείς «σχεδιασµός» για την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα 

νηπιαγωγεία, σηµαίνει:  κατάργηση των τµηµάτων των προνηπίων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 

Σταθµούς, κλείσιµο εκατοντάδων ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών, απόλυση εκατοντάδων παιδαγωγών 

και απώλεια αντίστοιχων θέσεων εργασίας µε παράλληλη απώλεια των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) 



Α∆Α: 6ΦΟΜΩΨΕ-Β5Θ 
 

3 
 

από τα οποία καλύπτεται η µισθοδοσία τους χωρίς να επιβαρύνεται ο γλίσχρος κρατικός 

προϋπολογισµός.   

Σηµαίνει ακόµη «έµφραγµα» των νυν λειτουργούντων (πολλές φορές υπό ασφυκτικές 

συνθήκες και σε οικήµατα µε οριακή καταλληλότητα) νηπιαγωγείων: µε την ένταξη και των προνηπίων, 

δηλαδή µε διπλασιασµό του «µαθητικού δυναµικού» τους, χωρίς να υπάρχει ούτε το απαραίτητο 

προσωπικό αλλά ούτε και οι απαιτούµενες υποδοµές, η λειτουργία των νηπιαγωγείων θα οδηγηθεί 

αναπότρεπτα σε εκρηκτικό αδιέξοδο.   

Σηµαίνει επίσης πολλαπλασιασµό των προβληµάτων σε κοινωνικό, εργασιακό, 

οικογενειακό επίπεδο:  τα νηπιαγωγεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου και ανοίγουν στις 12 Σεπτεµβρίου, ενώ 

οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί, µε εκτενέστερο καθηµερινό ωράριο, διακόπτουν την λειτουργία τους 

µόνον τον Αύγουστο.   

Σηµαίνει τέλος εγκαθίδρυση ενός µοναδικού στην Ευρώπη (και σπανιότατου παγκοσµίως) 

συστήµατος παροχής προσχολικής αγωγής:  παντού στην Ευρώπη η προσχολική αγωγή ανήκει 

στις δηµοτικές δοµές, κι έτσι θα πρέπει να συµβαίνει και στην Ελλάδα (όπου, όχι µόνον η 

προσχολική, αλλά και η πρωτοβάθµια-δηµοτική εκπαίδευση αποτελεί, ιστορικά, υποστατική ιδιότητα 

των ∆ήµων!). 

εκφράζει την έντονη αντίθεση και την ριζική διαφωνία του προς τον, δια του τύπου, 

εξαγγελθέντα «σχεδιασµό», και  

ζητεί να αρχίσει, επιτέλους, και να συνεχιστεί, σε βάθος και έκταση, ο διάλογος και η 

συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας µε την ΚΕ∆Ε, τις ΠΕ∆ και τους ∆ήµους της Χώρας. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  
 

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                    Με ψήφους 18 Υπέρ – 1 Κατά 

Α)Εµµένουµε στην απόφαση 158/2017 ∆.Σ. Είµαστε αντίθετοι προς τον, δια του τύπου, εξαγγελθέντα 

«σχεδιασµό» στην προσχολική αγωγή όπως αναγγέλθηκε, από τον Υπουργό Παιδείας. 

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γκαλέτσης Αθανάσιος µειοψήφησε. 

                        
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 150 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 
           Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  11 - 06 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
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Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


