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                  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  23-07-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :187/2018       
 
ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές αναγκαιότητες των Ροµά του ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης. Ίδρυση παραρτήµατος Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) στο ∆ενδροπόταµο- 

Οικισµός Αγίου Νεκταρίου ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης Θεσσαλονίκης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 15733/19-07-2018 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 τριάντα ένα (31) και απόντες δύο(02) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
κ. Κόπτη Ελένη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών  την πρόταση της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΛΛΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». Στην συνέχεια η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κ. Μαυρίδου Αναστασία ενηµέρωσε το σώµα ότι: 
 
• Τα τελευταία χρόνια περίπου 100 ενήλικες Ροµά –Τσιγγάνοι του ∆ενδροποτάµου άνδρες και 
γυναίκες απέκτησαν απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου.  
• Οι συνθήκες επιβίωσης και εργασίας σε συνδυασµό µε την απόσταση του Σχολείου ∆εύτερης 
Ευκαιρίας (Σ∆Ε) καθιστούν δύσκολη την φοίτηση. 

Συγκεκριµένα: 
• Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας λειτουργεί στον Εύοσµο σε µια απόσταση περίπου τριών 
χιλιοµέτρων από τον ∆ενδροπόταµο.  
• ∆εν υπάρχει συγκοινωνία σύνδεσης του ∆ενδροποτάµου µε τον Εύοσµο. Η όποια µετακίνηση για 
φοίτηση ιδίως τον χειµώνα είναι δύσκολη ιδίως όταν αυτή πραγµατοποιείται µε τα πόδια. Αποτέλεσµα µετά 
από απουσίες να µην συνεχίζουν. 
• Η µετακίνηση για το σχολείο: πρέπει από το ∆ενδροπόταµο να µεταβούν µε το λεωφορείο της 
Λαχαναγοράς στο  Σιδηροδροµικό Σταθµό (5 χιλ.) και από κει µε το Λεωφορείο του Ευόσµου µέσω 
Αµπελοκήπων (περίπου 10χιλ) στο Σ∆Ε.. Αν σε αυτό προστεθούν οι καθυστερήσεις κλπ, για την 
µετακίνηση λοιπόν απαιτείται τουλάχιστον µια ώρα πριν την έναρξη των µαθηµάτων και µια ώρα µετά. 
• Κάποιες γυναίκες Ροµά µπόρεσαν και ολοκλήρωσαν τη φοίτηση. Πολλές όµως που εγγράφηκαν δεν 
µπόρεσαν να το ολοκληρώσουν.  
• Υπάρχουν πολλοί και πολλές Ροµά  που θέλουν να εγγραφούν, για να φοιτήσουν, αλλά λόγω των 
συνθηκών σε συνδυασµό µε το έλλειµµα πληροφόρησης δεν εγγράφονται ή αν εγγραφούν δεν φοιτούν. 
• Πολλοί και πολλές Ροµά εργάζονται σε λαϊκές. Επιστρέφουν από αυτές στα σπίτια τους γύρω στις 3 
µετά το µεσηµέρι. Όσο και να θέλουν να φοιτήσουν η απόσταση είναι αποτρεπτικός παράγοντας.  
• Υπάρχουν Ροµά που θέλουν να φοιτήσουν, αλλά δεν έχουν αυτοκίνητο ή αν έχουν είναι το 
ηµιφορτηγό της Λαϊκής, οπότε η όποια µετακίνηση είναι δύσκολη. 

 
Είναι σηµαντικό γεγονός ότι οι ίδιοι οι Ροµά θεωρούν την εκπαίδευση και τη µόρφωσή τους σηµαντικό 
κοινωνικό θεσµό για την κοινωνική ένταξή τους. Γι’ αυτό προτείνουµε να εισηγηθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
στην Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μαθησης του Υπουργείου Παιδείας την ίδρυση και λειτουργία Σ∆Ε στον 
∆ενδροπόταµο. Υπάρχουν τρία διδακτήρια στα οποί α µπορεί να στεγαστεί. Επιπλέον στο ∆ενδροπόταµο 
λειτουργεί το παράρτηµα του κέντρου κοινότητας µε το οποίο θα µπορεί να συνεργαστεί το Σ∆Ε. Υπάρχουν 
τέλος τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης την εµπειρία των οποίων µπορεί να εκµεταλλευτεί το Σ∆Ε 
µέσω ανοιχτών προγραµµάτων εκπαίδευσης. 
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Επιπλέον σύµφωνα µε την πρόσφατη ΚΥΑ ∆13/οικ. /33475/1935/2018, ΦΕΚ 2281 15-06-2018, καθορισµός 
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, άρθρο 
6 υποχρεώσεις δικαιούχων του ΚΕΑ, όσοι παίρνουν ΚΕΑ ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης 
είτε να συµµετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δηµοτικού, είτε να εγγραφούν σε α) σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήµατα αυτών, β) στα εσπερινά γυµνάσια. 
 
Εποµένως υπάρχει ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη για ίδρυση του σχολείου ∆εύτερης ευκαιρίας στο 
∆ενδροτόταµο, αφού πολλοί Ροµά ζουν από το ΚΕΑ. Χρειάζεται , λοιπόν,να φοιτήσουν στο Σ∆Ε γιατί 
διαφορετικά θα χάσουν το επίδοµα το οποίο είναι σηµαντικό για την επιβίωσή τους. 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το υπ.αριθµ. 15847/20-07-
2018 έγγραφο του, το οποίο ήδη έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων 
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης. 
Με το ανωτέρω έγγραφο από πλευράς ∆ήµου δεσµευόµαστε ότι θα παρέχουµε κάθε δυνατή βοήθεια και 
υποστήριξη για την επιτυχία του εγχειρήµατος Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).Θέλουµε να 
στηρίξουµε ουσιαστικά και έµπρακτα τους πολίτες και να τους προσφέρουµε µια δεύτερη ευκαιρία στη 
ζωή. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου, το ανωτέρω(ΑΠ 15847/20-07-2018) έγγραφο του ∆ηµάρχου και την πρόταση 
της παράταξης « ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την Ίδρυση παραρτήµατος Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) στο ∆ενδροπόταµο-Οικισµός 
Αγίου Νεκταρίου ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης Θεσσαλονίκης. 

 
   Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 187/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
  Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  24 - 07 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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