
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  16 - 05 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 162/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.Π.[ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ] 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Μαΐου έτους 2016, ηµέρα 

της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6116/12-05-2016 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 παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (05) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
3 Βαλάνος Νικόλαος 3 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Λαδάς Ευάγγελος 
6 Κουσενίδης Αλέξανδρος 6  
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7  
8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  

10 Κατζικάς Γεώργιος 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος  11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Καρράς Ευστράτιος 17  
18 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Λαϊνάκου Αφροδίτη 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Καζαντζίδης Γεώργιος 24  
25 Αβραµίδης Μωϋσής 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης  26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  

 
 



 

 

33  33  
 

 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 
του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη 
Ελένη, η οποία και παρέστη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Μεζίκης Βασίλειος έθεσε 
υπόψη των µελών ότι:  

Σε έναν κόσµο που συνεχώς µεταβάλλεται,το σχολείο,ο βασικός πυρήνας µόρφωσης του 
ανθρώπου,δεν µπορεί να παραµένει στατικό στα νέα δεδοµένα και στις σύγχρονες προκλήσεις.Το Ολοήµερο 
σχολείο,που είναι ένας δασκαλογέννητος θεσµός και θεσµοθετήθηκε το 1997, αποτελεί µια υπεύθυνη 
απάντηση στις οξύτατες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας και σε αυτήν απευθύνεται, 
λόγω των πολλών και ποικίλων αλλαγών που βιώνουµε καθηµερινά µέσα στην οικογένεια και µέσα στην 
κοινωνία. 
Η σηµερινή δοµή της οικογένειας µε τις αυξηµένες υποχρεώσεις των γονέων και την ανάγκη επέκτασης του 
ρόλου του σχολείου, το ολοήµερο διευρύνει το σχολικό περιβάλλον και το καθιστά όχι µόνο εστία µάθησης 
αλλά και χώρο δηµιουργίας. Χρειάστηκαν µεγάλοι σε διάρκεια και µαζικοί αγώνες εκ µέρους των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι µε τη συγκροτηµένη και τεκµηριωµένη διεκδίκησή τους, 
έπεισαν για τη δηµιουργία και λειτουργία των Ολοήµερων. 
Πέραν όµως της κοινωνικής αναγκαιότητας, υπάρχουν και ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαίο το Ολοήµερο Σχολείο, το οποίο παραµένει από τη θεσµοθέτησή του µέχρι σήµερα, µία 
εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση µε την καλή έννοια της λέξης. 
∆εν είναι σχολείο φύλαξης µαθητών/τριών, ούτε φροντιστήριο. Σ΄αυτό, το παιδί δηµιουργεί. Είναι ένα σχολείο 
δράσης. Ένα σχολείο από τη ζωή, µε τη ζωή, για τη ζωή. Αυτό οραµατιστήκαµε ως εκπαιδευτικοί, αυτό 
υπηρετούµε  ή υπηρετήσαµε, γι’ αυτό αγωνιζόµαστε ή αγωνιστήκαµε.Ένα σχολείο που έχει ,όπως όλα τα 
άλλα, στο κέντρο του ενδιαφέροντός του το ίδιο το παιδί.Ένα σχολείο που προσπαθεί να συνδυάσει την 
κοινωνική προστασία του παιδιού µε την παράταση του χρόνου λειτουργίας του , καθώς και την παιδαγωγική 
προστασία και καλλιέργεια του παιδιού. Από τη λειτουργία του Ολοήµερου σχολείου ωφελούνται ιδιαίτερα οι 
µαθητές µε κοινωνικές, πολιτισµικές, µαθησιακές, οικονοµικές ή άλλες αδυναµίες. Το Ολοήµερο σχολείο 
αναβαθµίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, παρέχει ένα ασφαλές 
εκπαιδευτικό περιβάλλον , αξιοποιεί παιδαγωγικά τον ελεύθερο χρόνο, προσφέρει νέες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, προσφέρει βιώµατα κοινωνικοποίησης, ενισχύει την πολιτιστική παιδεία των µαθητών, 
διευκολύνει τους εργαζόµενους γονείς. 
Αποτελεί , λοιπόν, το Ολοήµερο Πρόγραµµα ένα καινοτόµο πρόγραµµα µε έντονο παιδαγωγικό και κοινωνικό 
χαρακτήρα. 

Στο σύνολο των 15 ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου µας, τα έντεκα (11) λειτουργούν µε Ενιαίο 
Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π.) και τέσσερα (4) ως κλασσικά. 
Στα 11 Ε.Α.Ε.Π. έχουµε µείωση 695 διδακτικών ωρών. 
Στα 4  κλασσικά έχουµε αύξηση 9 διδακτικών ωρών. 
Τελικά στο σύνολο των ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου µας, η µείωση είναι (695-9= 686 ώρες).  
Άρα 686 ώρες:24 ώρες (υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών)=29 εκπαιδευτικοί λιγότεροι µόνο για το ∆ήµο 
µας, άρα και µείωση ανάλογου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Είµαστε σίγουροι  πως οι εκπαιδευτικοί και ο ελληνικός λαός µε τους αγώνες τους δε θα 
επιτρέψουν την εφαρµογή πολιτικών που διαλύουν τη δηµόσια εκπαίδευση.   

 



 

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ» κος Κυριλλίδης Γεώργιος δηλώνει ότι είναι σαφές ότι 
το ολοήµερο αποδυναµώνεται καταργώντας το πρωινό ωράριο 07:00π.µ.-8:00π.µ. Χρειαζόµαστε ενίσχυση 
και όχι αποδυνάµωση. Συνυπογράφω  την εισήγηση. 
 
Η Κα Ράπτου ‘Ολγα εκπροσωπώντας την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
δηλώνει ότι σαφώς και αυτά που συµβαίνουν στην εκπαίδευση δεν είναι τέλεια κατάσταση. Είναι 
αντιεκπαιδευτικό τα παιδιά να παρακολουθούν τόσες πολλές ώρες. ∆εν µπορούµε να το ψηφίσουµε διότι 
θεωρούµε την τελευταία πρόταση υποκριτική.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κος Νοτάκης Ιωάννης δηλώνει ότι είναι στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτιάξει σχολεία κατηγοριοποιηµένα .Εµείς µιλάµε για ενιαίο σχολείο µε 
µόνιµους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την στήριξη κρατικού προϋπολογισµού.    
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» κος Σµήλιος Ηλίας δηλώνει ότι διαφωνεί µε την εισήγηση διότι ένα τέτοιο σχολείο που 
προτείνεται, δεν είναι σχολείο για τον λαό. Απαιτούµε ένα σχολείο που να καλύπτει όλες τις διαπιστωµένες 
ανάγκες των παιδιών δωρεάν. 

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

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 21 υπέρ(Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Μανωλόπουλος 

Βασίλης, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος,  Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη) Λευκό  5 (Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας) Αποχή 2 (Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα) 

 
 
Α) Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την υποβάθµιση-κατάργηση ολοηµέρου σχολείου Ε.Α.Ε.Π.[ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ] 
 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 162/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  18 - 05 - 2016 
            Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Βαλάνος Νικόλαος 


