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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Έγκριση ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Δήμο μας.
Σήμερα την 18-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 5.368/12-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (20) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (7) :
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (08):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (23):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ
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*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των
παρακάτω θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση
σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης
διαβαθμιδικής
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση
υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών.
2.Έγκριση της (1ης) Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, οικονομικού έτους 2019.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Δήμαρχο Παιονίας ο οποίος είπε:
Με αφορμή την πρόσφατη υπουργική απόφαση Κ1 / 85285 ( ΦΕΚ 2080/ 7
Ιουνίου 2018 ) για την ίδρυση νέων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στους
νομούς Χαλκιδικής , Ημαθίας ,Πρέβεζας κτλ θα θέλαμε να αιτηθούμε την ίδρυση
ΣΔΕ στο Δήμο Παιονίας με έδρα το Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς.
Η ίδρυση ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην ιστορική έδρα του Δήμου, στη
Γουμένισσα, θεωρείται αναγκαία καθώς σε αυτήν διαμένει μια κοινωνική ομάδα τα
φημισμένα χάλκινα της Γουμένισσας, οι οποίοι παρά το μοναδικό και σπάνιο
ταλέντο τους (πρόκειται για αυτοδίδακτους μουσικούς που προσφέρουν τα
καλύτερα ακούσματα, κάτι ανάμεσα σε δημοτικά και τζαζ, έχοντας
πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, με πιο χαρακτηριστική την
τελευταία τους εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τους καταξιωμένους
καλλιτέχνες Σαββόπουλο Διονύση, Κετιμέ Αρετή, και Μπάση Δημήτρη στις
18/11/2017), στερούνται βασικής μόρφωσης και εκπαίδευσης.
Η συνοικία λοιπόν του Αγίου Γεωργίου ή γειτονιά των Μουσικών της
Γουμένισσας όπως είναι επίσης γνωστή, αποτελούν το 30% του πληθυσμού της
(περαιτέρω στοιχεία τόσο για τη Γουμένισσα όσο και για τους μουσικούς μπορείτε
να βρείτε στο λεύκωμα οι Μουσικοί της Γουμένισσας που σας στάλθηκε) και στην
πλειοψηφία της η ομάδα αυτή έχει ολοκληρώσει μόνον την φοίτηση της στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι είναι δικαιούχου του Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για το οποίο από 1η Νοεμβρίου 2018 η νέα κοινή
υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2281 άρθρο 6.) ορίζει ότι οι
δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε α)σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, β) εσπερινά γυμνάσια.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται και για ανάγκη επιβίωσης ταυτόχρονα με τη
διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων τους. Άλλωστε ήδη τη σχολική χρονιά
2018-2019 φοιτούν περίπου 20 άτομα από τη Γουμένισσα στο ΣΔΕ Γιαννιτσών
αναγκαζόμενοι καθημερινά να διανύουν απόσταση 40 χιλιομέτρων, ενώ υπάρχουν
και πάρα πολλοί που δεν δύνανται να μετακινηθούν. Γι αυτό και σε περίπτωση
αποδοχής του αιτήματός μας και ίδρυσης του ΣΔΕ θα επιθυμούσαμε να
λειτουργήσει τόσο για πρωτοετείς όσο και για δευτεροετείς μαθητές. Μια ακόμη
επιθυμία μας θα ήταν ανάμεσα στα εκπαιδευτικά μαθήματα να προστεθεί και το
μάθημα της μουσικής καθώς οι μουσικοί όπως προείπαμε είναι αυτοδίδακτοι και
δεν έχουν τις βασικές γνώσεις πάνω στη μουσική παιδεία. Φυσικά πέρα από αυτήν
την κοινωνική ομάδα υπάρχει και πλήθος δημοτών που δεν στάθηκε δυνατόν να
ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, ενήλικες δηλαδή που
στερούνται της ευκαιρίας που προσφέρει ένα τέτοιο σχολείο, και μεσω του ΣΔΕ θα
μπορέσουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και να
αποκτήσουν ένα ισότιμο απολυτήριο Γυμνασίου που θα τους προσφέρει
περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Για τους παραπάνω λόγους η ίδρυση ενός Σχολειού Δεύτερης Ευκαιρίας στον Δήμο
μας είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την περιοχή, καθώς εξισορροπεί την
εκπαιδευτική ανισότητα και διευρύνει πνευματικά αλλά και κοινωνικά τους
κατοίκους της περιοχής μας. Ο Δήμος μας προτίθεται να παραχωρήσει τις
απογευματινές – βραδινές ώρες τις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Γουμένισσας για τις ανάγκες του νέου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ στο
Γυμνάσιο Γουμένισσας λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ με 3 ειδικότητες με πιο χαρακτηριστική
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αυτήν του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ καθώς από το 1979 η
Γουμένισσα ανήκει στην αμπελουργική ζώνη με την υψηλότατη βαθμίδα ποιότητας
κρασιού, και το τοπικό κρασί που προέρχεται από το μακεδονίτικο Ξινόμαυρο και
την τοπική Νεγκόσκα αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας (ΠΟΠ). Είναι
άλλωστε γνωστές και οι διακρίσεις των οινοποιείων της Γουμένισσας (Αϊδαρίνη,
Τάτση, Μπουτάρη, Χατζηβαρύτη) ενώ γενικότερα η περιοχή του μεγαλύτερου
καστανοδάσους της Ελλάδας, του Παΐκου διακρίνεται εκτός από τα χάλκινα τόσο
για τον θρησκευτικό όσο και για τον οινικό τουρισμό της.
Είναι καλό να επισημάνουμε ότι μετά την τελευταία υπουργική απόφαση
ίδρυσης ΣΔΕ, ο μοναδικός νομός της Κεντρικής Μακεδονίας που στερείται
Σχολειού Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το Κιλκίς. Οπότε η ίδρυση ενός ΣΔΕ στο Νομό
πόσο μάλλον στον ακριτικό Δήμο Παιονίας με τη μεγαλύτερη χερσαία πύλη
εισόδου της χώρας μας είναι μείζονος σημασίας.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Γουμένισσας
Α. Εγκρίνει την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Δήμο Παιονίας του
νομού Κιλκίς στις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γουμένισσας.
Β. Για τη στέγαση και λειτουργία του ΣΔΕ κατά τις απογευματινές ώρες ,
παραχωρούνται στο σχολικό συγκρότημα στο 2ο Δημοτικό σχολείο Γουμένισσας
( Διεύθυνση Γουμένισσα ), στο οποίο λειτουργεί μόνο το 2ο δημοτικό σχολείο
Γουμένισσας κατά τις πρωινές ώρες .
-(2)
-(1)
-(1)
-(1)

Δύο Αίθουσες διδασκαλίας στον 1ο όροφο.
μία αίθουσα εργαστήριο πληροφορικής στο ισόγειο
αίθουσα διδασκόντων – εκπαιδευτικού προσωπικού στον 1ο όροφο και
αίθουσα Δ/ντή στο 1ο όροφο.

Οι Αίθουσες Διδασκαλίας και η/οι Αίθουσα/ες Εργαστηρίων θα χρησιμοποιούνται
κατά τις απογευματινές ώρες για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ΣΔΕ.
Η Αίθουσα Διευθυντή ΣΔΕ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση
του ΣΔΕ.
Γ. Ο Δήμος θα φροντίσει:
1.
για την
εγκατάσταση και λειτουργία τοπικού δικτύου με διαδικτυακή
πρόσβαση στους χώρους διοίκησης
2. για τη διάθεση τηλεφωνικής σύνδεσης
3. για τον απαραίτητο εξοπλισμό στους χώρους του ΣΔΕ (γραφεία, υπολογιστή,
εκτυπωτή, φωτοτυπικό) για την ομαλή έναρξη λειτουργίας του ΣΔΕ και μέχρι
να προμηθευτεί τον δικό του εξοπλισμό
3. για τις δαπάνες που θα καλύπτει ο Δήμος (θέρμανση, γραφική ύλη, κ.α).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 6ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

