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ΘΕΜΑ : Ίδρυση Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπσης Έβρου στην Ορεστιάδα 

Κύρια υπουργέ, 
Κύρια υφυπουργέ, 
 η επένδυση στην παιδεία αποτελεί το σίγουρο δρόμο για τη έξοδο της χώρας μας 
από την κρίση. Η ενίσχυση, ηθική και οικονομική, της εκπαίδευσης και των λειτουργών 
της εγγυάται την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και την αναβάθμιση της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης. 
 Όλο το προηγούμενο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είχε εκφράσει την 
αντίρρησή του για τις καταργήσεις των Γραφείων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σχέδια 
που υλοποιήθηκαν από τους προκατόχους σας στο Υπουργείο Παιδείας. 
 Γενικότερος στόχος ήταν «η εξοικονόμηση πόρων», αφού με τη μείωση στελεχών 
θα χρειαζόταν λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και μικρότερο κόστος για τη διατήρηση των 
υπηρεσιών. Λογιστικές λογικές που αντί να εξυπηρετούν, δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό. 
Η κα Διαμαντοπούλου, εμπνευστής και υλοποιητής του έργου αυτού, ανακοίνωσε τότε 
«εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων κατ’ έτος» κι έδωσε «τουλάχιστο 1,5 εκατομμύριο κατ’ 
έτος» στα στελέχη που κατατάχθηκαν στον Α΄ βαθμό λόγω θέσης ενώ δεν τον κατείχαν. 
Εγκαταλείφθηκαν περιοχές, σαν τη δική μας, χωρίς ή με δυσχερή διοικητική υποστήριξη. 
 Στο Νομό Έβρου, μετά την κατάργηση των Γραφείων Εκπ/σης, λειτουργεί μία και 
μοναδική Διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη, στο νότιο άκρο ενός Νομού με βάθος πλέον 
των 150 χιλιομέτρων, με διάσπαρτες σχολικές μονάδες, δημοτικά και νηπιαγωγεία, όπου - 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων στη Δ/νση - τα προβλήματα 
γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας είναι εμφανή, οι αυξανόμενες ανάγκες για άμεσες 
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λύσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι πολίτες που συναλλάσσονται χρειάζεται να 
κάνουν ολοήμερο ταξίδι. 
 Η προχειρότητα του σχεδιασμού της Διοικητικής αναδιάρθρωσης το 2011 
δημιούργησε στους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες του ακριτικού Νομού μας την 
αίσθηση της απομόνωσης και στα σχολεία σημαντικά προβλήματα. 

Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να επανεξετάσει με τη δέουσα 
σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβει σε νέο νόμο για την εκπαίδευση, την ίδρυση 
και λειτουργία στην Ορεστιάδα Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Έβρου με χώρο 
ευθύνης το Βόρειο τμήμα του Νομού, τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, τη χωροταξία και διασπορά των 
σχολικών μονάδων και τις ιδιαίτερες συνθήκες, όπως άλλωστε έγινε στην Αττική και σε 
άλλους Νομούς. 
 Οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ορεστιάδας είναι συνολικά 32 (15 δημοτικά, 17 
νηπιαγωγεία) και Διδυμοτείχου 17 (8 δημοτικά, 9 νηπιαγωγεία) και οι κάτοικοι, σύμφωνα 
με την απογραφή του 2011, είναι συνολικά 57.188 (37.695 στην Ορεστιάδα, 19.423 στο 
Διδ/χο). Οι αποστάσεις δε από τη σημερινή Δνση είναι 114 χλμ της Ορεστιάδας και 94 χλμ 
του Διδ/χου.  
 Το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το όφελος, 
αφού υπάρχουν ήδη δύο διοικητικοί υπάλληλοι των πρώην γραφείων που διατέθηκαν σε 
σχολεία και θα συμπεριλάβει μέρος των αποσπασμένων εκπ/κών της υφιστάμενης 
Δ/νσης που δεν θα έχει πλέον το σημερινό φόρτο εργασίας.  
 Σας μεταφέρουμε το δίκαιο αίτημα των μελών του Συλλόγου μας, των κατοίκων της 
περιοχής και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας που έλαβε 
σχετική απόφαση, ελπίζοντας στη στήριξή σας για να ιδρυθεί η Β’ Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, 
ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και ν’ αντιμετωπίζονται τα θέματα που προκύπτουν 
άμεσα, οι εκπαιδευτικοί να τοποθετούνται στη νέα περιοχή μετάθεσης με τα 
προαναφερόμενα όρια και να περιοριστούν οι πολύωρες μετακινήσεις, σ’ ένα οδικό 
δίκτυο μεγάλης επικινδυνότητας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους. 
 Είμαστε βέβαιοι ότι η ευαισθησία σας θα σας ωθήσει στην θετική ανταπόκριση στο 
αίτημά μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

    Από τo υπ' αριθμ. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 8ης 
Μαΐου 2018. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 135/2018 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που 
αφορά την ίδρυση δεύτερων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στην 
Ορεστιάδα.   
 

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 8 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7111/04.05.2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
 Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους 
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι 
οκτώ (28), τα  εξής: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 8. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
9. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
13. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 14. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
19. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
23. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
25. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
27. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
28. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

 

1.  ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
3.  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
5. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 

 
  

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.  
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς 

επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου 
Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος 
Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και ως εισηγητής του θέματος ανέφερε τα 
εξής:  
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«Η επένδυση στην παιδεία αποτελεί το σίγουρο δρόμο για τη έξοδο της χώρας μας από την 
κρίση. Η ενίσχυση, ηθική και οικονομική, της εκπαίδευσης και των λειτουργών της εγγυάται την 
ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 
 Στο Νομό Έβρου, μετά την κατάργηση των Γραφείων Εκπ/σης, λειτουργεί μία και μοναδική 
Διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη, στο νότιο άκρο ενός Νομού με βάθος πλέον των 150 χιλιομέτρων, με 
διάσπαρτες σχολικές μονάδες, δημοτικά και νηπιαγωγεία, όπου - παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
εργαζομένων στη Δ/νση -  τα προβλήματα γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας είναι εμφανή, οι 
αυξανόμενες ανάγκες για άμεσες λύσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι πολίτες που 
συναλλάσσονται χρειάζεται να κάνουν ολοήμερο ταξίδι. Οι αποστάσεις από τη σημερινή Δ/νση είναι της 
Ορεστιάδας 114 χλμ και του Διδ/χου 94 χλμ.   
 Η προχειρότητα του σχεδιασμού της Διοικητικής αναδιάρθρωσης το 2011 δημιούργησε στους 
εκπαιδευτικούς και τους πολίτες του ακριτικού Νομού μας την αίσθηση της απομόνωσης και στα σχολεία 
σημαντικά προβλήματα. 

Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων να επανεξετάσει με τη δέουσα 
σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβει σε νέο νόμο για την εκπαίδευση, την ίδρυση και λειτουργία 
στην Ορεστιάδα Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Έβρου με χώρο ευθύνης το Βόρειο τμήμα του 
Νομού, τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, τη χωροταξία και διασπορά των σχολικών μονάδων και τις ιδιαίτερες συνθήκες, όπως 
άλλωστε έγινε στην Αττική και σε άλλους Νομούς. 
 Οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ορεστιάδας είναι συνολικά 32 (15 δημοτικά, 17 νηπιαγωγεία) και 
Διδυμοτείχου 17 (8 δημοτικά, 9 νηπιαγωγεία) και οι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 
συνολικά 57.188 (37.695 στην Ορεστιάδα, 19.423 στο Διδ/χο). 
 Το κόστος λειτουργίας θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το όφελος, αφού υπάρχουν ήδη δύο 
διοικητικοί υπάλληλοι των πρώην γραφείων που διατέθηκαν σε σχολεία, θα συμπεριλάβει μέρος των 
αποσπασμένων εκπ/κών της υφιστάμενης Δ/νσης που δεν θα έχει πλέον το σημερινό φόρτο εργασίας και 
θα δοθεί από το Δήμο Ορεστιάδας η δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε χώρο που θα υποδείξει.      
  

Όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεωρούμε αναγκαίο να εισηγηθούμε την πρότασή 
μας για τη δημιουργία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα. Την παρούσα χρονική 
στιγμή λειτουργεί μια Διεύθυνση στον Έβρο με έδρα την Αλεξανδρούπολη που έχει υπό την ευθύνη της 
όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας από το ένα άκρο του Νομού μέχρι το άλλο (170 χιλιόμετρα, 
Σαμοθράκη – Δίκαια). Η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση της περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε 
συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (49), 
καθιστά κάτι περισσότερο από απαραίτητη τη λειτουργία και δεύτερης Διεύθυνσης. Η μετάβαση των 
Εκπαιδευτικών του Βορείου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο επικινδυνότητας λόγω του κακού οδικού δικτύου ιδιαίτερα σε χειμερινή 
περίοδο. Οι δε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης έχουν κατά πολύ αυξηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει 
δυσκολία εξυπηρέτησης των εκατοντάδων Εκπαιδευτικών. Το αίτημά μας αυτό έχει κατατεθεί στο 
αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας δύο φορές, το 2010 και το 2015. Από τότε η μόνη ενέργεια που 
έχει γίνει, είναι να καταργηθεί και το γραφείο Δευτεροβάθμιας που λειτουργούσε στην Ορεστιάδα και 
διεκπεραίωνε πολλά διοικητικά ζητήματα. Υπηρετώντας σε έναν από τους ακριτικούς νομούς της χώρας, 
ζητούμε να διευκολύνετε το έργο μας. 

 
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασή της, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

ομόφωνα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Ίδρυση Δεύτερων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα.» 

 
Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση λαβών υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και την υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
================== 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
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2. Την έγκριση Ίδρυσης Δεύτερων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Ορεστιάδα. 

 
 
Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Βαρσαμακίδης, Ουζουνίδης, Σιαφκαλόζης, Γκακίδης, Γεωργίου, Κάκος, Γκαϊδατζή – Σκουταριανού, 
Μαρασλής, Τσάμογλου και Τσελεμπής. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 135/2018. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΔ7ΥΩΞΒ-ΛΗ7




