
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ 

------------ 

  
 

 
 
Φλώρινα: 08-03-2017 
Αρ. Πρωτ.: 1107 
  

Ταχυδρομ. Δ/νση 
 
Ταχ. Κωδ. - Πόλη 
 Τηλεφωνο 
 Τηλεομοιοτυπία 
@ Ηλεκτρον. Δ/νση 
Πληροφορίες 
 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φλώρινας, Διοικητήριο,  
53100, Φλώρινα   
23850 54526 
23850 46066  
pysde@dide.flo.sch.gr 
Κολοκοντές Αργύριος 

Προς : Γενική Διεύθυνση Σπουδών 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, 
Διεύθυνση Σπουδών 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Τμήμα Α΄ 
(t05sded@minedu.gov.gr)  
 

   Κοιν. :  

 
 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αποσπάσματος Πράξης 4/10-02-2017 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σχετικά με  
              την προτεινόμενη κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και  
              Μουσικής Παιδείας, σε κατηγορίες μετάθεσης - μοριοδότησης. 
Σχετ.: Το αριθμ. Φ10/1814/209457/ΓΔ4 έγγραφο του Υπ. Παιδείας. 
 

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα της Πράξης 4/10-02-2017 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας που αφορά 
την προτεινόμενη κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικής 
Παιδείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σε 
κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, η προτεινόμενη κατάταξη καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά 
στο http://forms.minedu.gov.gr/moria2016 (στις 15-02-2017) και το απόσπασμα της Πράξης 
του ΠΥΣΔΕ σας αποστέλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
t05sded@minedu.gov.gr (για τις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης). 

  
          

 

      

  Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Δ.Ε. Φλώρινας 

 
 
 

Παύλος Ιωάννου 

 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------- --  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΠΡΑΞΗ 4η/10-02-2017 

     Σήμερα, 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας, που συγκρο-

τήθηκε με την αριθμ. 9191/29-12-2016 (ΑΔΑ:67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.  

Στη συνεδρίαση, αφού προσκλήθηκαν νόμιμα, ήταν παρόντες οι εξής: 

1. Ιωάννου Παύλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ09, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.  

2. Φωτιάδης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, ως τα-

κτικό μέλος (Αντιπρόεδρος). 

3. Παλιάτσου Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως τακτικό 

μέλος. 

4. Δαγκλής Αστέριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως αιρετό μέ-

λος. 

5. Μούζα Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως αιρετό μέλος. 

Ήταν επίσης παρών η Ρίζου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός ΠΕ02, ως αναπληρώτρια γραμματέας του ΠΥΣΔΕ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης  

1. Επικύρωση προηγούμενου πρακτικού. 

2. Γνωμοδότηση για κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδείας 

(Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε 

Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης.  

3. Γνωμοδότηση για κατάταξη των σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυν-

σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης. 

4. Γνωμοδότηση για κατάταξη των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύ-

θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

Θέμα 2ο  

Γνωμοδότηση για κατάταξη των  σχολικών  μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης  και Μουσι-

κής Παιδείας  (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης Φλώρινας σε  Κατηγορίες Μετάθεσης -  Μο ριοδότησης.  

Ο Πρόεδρος, θέτει υπόψη του συμβουλίου: 

1) Την παρ.8 του αρθ.16 του ΠΔ 50/04-03-1996 (ΦΕΚ 45/Α/08-03-1996), όπως τροποποιήθηκε με το 

αρθ.14  του ΠΔ 100/15-05-1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-05-1997), την παρ.2 του αρθ.1 του ΠΔ39/03-03-1998 

(ΦΕΚ 43/Α/09-03-1998) και το αρθ.1 του Π.Δ.111/06-10-2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016). 

2) Το αριθμ. Φ10/1814/209457/ΓΔ4/07-12-2016 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας. 

3) Το αριθμ. 58/10-01-2017 εξερχόμενο έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας προς την ΕΛΜΕ Φλώρινας για 

την κατάθεση των δικών της απόψεων. 

4) Το αριθμ.εισερχ. 456/06-02-2017 απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΛΜΕ Φλώρινας. 

Η πρόταση που κατέθεσε η ΕΛΜΕ Φλώρινας [Πρόταση 1] για την κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενι-

κής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδείας (Γυμνασίων και Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φλώρινας σε Κατηγορίες Μετάθεσης –Μοριοδότησης, στηρίχθηκε από τα δύο αιρετά μέ-

λη του ΠΥΣΔΕ (Δαγκλής Αστέριος και Μούζα Βασιλική) με την αιτιολόγησή της ως ακολούθως: 

 

α/α ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΟΤΕΙ-
ΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΑ  
(Μόρια στην 
Παρένθεση) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ε (5) 

1. Δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης λόγω: 
α) αύξησης της τιμής του πετρελαίου και 
β) μισθολογικής καθίζησης των εκπαιδευτικών. 
2. Υψόμετρο.  

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
5 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
6 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
7 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  - ΛΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

8  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Ζ (7) 
Συγκοινωνιακές Συνθήκες: Η μετακίνηση των εκπαιδευ-
τικών δεν εξυπηρετείται από τις ώρες λειτουργίας της 
αστικής συγκοινωνίας. 

9  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΛΕΙΝΩΝ Ζ (7) 

1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

10  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ζ (7) 

1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας του σχολείου. 



 
 

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΥΗΣ Θ (9) 

1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας του σχολείου. 

12  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Θ (9) 
1.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
2.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

13  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ ΙΒ (12) 

1.Μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού (56 χλμ). 
2.Πολύ δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες και ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνες τους χειμερινούς μήνες λόγω της ορεινό-
τητας του οδικού δικτύου. 
3.Μικρός πληθυσμός έδρας σχολείου. 

14  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ζ (7) Απόσταση από την έδρα του νομού και ανάγκη μετακί-
νησης εκπαιδευτικών.  15 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ  
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

17  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 
Η (8) 

1. Απόσταση από έδρα νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες εξαιτίας της 
γειτνίασης με εργοστάσια – ορυχεία ΔΕΗ που καθιστά 
επικίνδυνη την μετακίνηση.  18  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΤΟΥ Θ (9) 

 1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας του σχολείου. 

20  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΑ (11) 

1. Απόσταση από την έδρα του νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες λόγω της ορεινότητας του οδικού δικτύου. 
3. Μικρή οργανικότητα σχολείου και άρα επιβάρυνση 
των εκπαιδευτικών με πολλές αναθέσεις μαθημάτων και 
εξωδιδακτικές υποχρεώσεις. 
4. Μείωση πληθυσμού έδρας σχολείου. 

 

 

Μία δεύτερη πρόταση [Πρόταση 2] κατατέθηκε από τον Πρόεδρο (Ιωάννου Παύλο) και τον Αντιπρόεδρο 

(Φωτιάδη Ιωάννη) του Συμβουλίου, για την κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και 

Μουσικής Παιδείας (Γυμνασίων και Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

σε Κατηγορίες Μετάθεσης –Μοριοδότησης, με την αιτιολόγησή της, ως ακολούθως: 

 

 

 

 



 
 

 

α/α ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΟΤΕΙ-
ΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΑ 
(Μόρια στην 
Παρένθεση) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ε (5) 

1. Δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης λόγω: 
α) αύξησης της τιμής του πετρελαίου και 
β) μισθολογικής καθίζησης των εκπαιδευτικών. 
2. Υψόμετρο.  

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
5 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
6 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  - ΛΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

7 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤ (6) 
1. Εκτός πολεοδομικού σχεδίου. 
2. Ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
3. Απαραίτητη η συγκοινωνιακή μετακίνηση. 

8  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Ζ (7) 
Συγκοινωνιακές Συνθήκες: Η μετακίνηση των εκπαιδευ-
τικών δεν εξυπηρετείται από τις ώρες λειτουργίας της 
αστικής συγκοινωνίας. 

9  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΛΕΙΝΩΝ Η (8) 

1. Έχει φθίνοντα αριθμό πληθυσμού και φθίνοντα αριθμό 
μαθητών. 
2. Οι οργανικές θέσεις και η στελέχωση των σχολικών 
μονάδων δοκιμάζεται. 
3. Οι συγκοινωνιακές συνθήκες είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες. 
4. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία και το δρομολόγιο 
του ΚΤΕΛ πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα. 
5. Το Γυμνάσιο βρίσκεται στην άκρη του χωριού και 
είναι εκτεθειμένο στις άγριες καιρικές συνθήκες του χει-
μώνα. 

10  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Η (8) 

 1. Έχει φθίνοντα αριθμό πληθυσμού και φθίνοντα αριθ-
μό μαθητών. 
2. Οι οργανικές θέσεις και η στελέχωση των σχολικών 
μονάδων δοκιμάζεται. 
3. Οι συγκοινωνιακές συνθήκες είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες. 
4. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία και το δρομολόγιο 
του ΚΤΕΛ πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα. 
5. Το Γυμνάσιο βρίσκεται στην άκρη του χωριού και 
είναι εκτεθειμένο στις άγριες καιρικές συνθήκες του χει-
μώνα. 

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΥΗΣ Θ (9) 

1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

12  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Θ (9) 
1.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
2.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 



 
 

13  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ ΙΒ (12) 

 1.Μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού (56 χλμ). 
2.Πολύ δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες και ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνες τους χειμερινούς μήνες λόγω της ορεινό-
τητας του οδικού δικτύου. 
3.Μικρός πληθυσμός έδρας σχολείου. 

14  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ζ (7) Απόσταση από την έδρα του νομού και ανάγκη μετακί-
νησης εκπαιδευτικών.  15 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ  
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

17  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 
Η (8) 

1. Απόσταση από έδρα νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες εξαιτίας της 
γειτνίασης με εργοστάσια – ορυχεία ΔΕΗ που καθιστά 
επικίνδυνη την μετακίνηση.  18  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΤΟΥ Θ (9) 

 1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

20  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΑ (11) 

1. Απόσταση από την έδρα του νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες λόγω της ορεινότητας του οδικού δικτύου. 
3. Μικρή οργανικότητα σχολείου και άρα επιβάρυνση 
των εκπαιδευτικών με πολλές αναθέσεις μαθημάτων και 
εξωδιδακτικές υποχρεώσεις. 
4. Μείωση πληθυσμού έδρας σχολείου. 

 
Τέλος μία τρίτη πρόταση [Πρόταση 3] εκφράσθηκε από το έτερο τακτικό μέλος του Συμβουλίου (Παλιά-

τσου Βασιλική), για την κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδείας 

(Γυμνασίων και Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε Κατηγορίες Με-

τάθεσης –Μοριοδότησης, η οποία πρότεινε την κατάταξη ειδικά των Γυμνασίων Μελίτης και Αετού στην 

Κατηγορία Μετάθεσης – Μοριοδότησης:  Ι(10).  

Ως αιτιολόγηση αυτής της πρότασης διατυπώθηκε η ακόλουθη: 

1  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Ι (10) 

1.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
2.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 
4. Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της περιβάλλοντι-
κής ρύπανσης από τα εργοστάσια της ΔΕΗ. 
5. Δυσκολία στην πρόσβαση λόγω του κακού οδικού 
δικτύου. 

2  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΤΟΥ Ι (10) 

1. Μικρή οργανικότητα του σχολείου, η οποία έχει επι-
πτώσεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαι-
δευτικούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις 
και πολλές αναθέσεις μαθημάτων. 
2. Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3. Η απόσταση από την έδρα του νομού.  
4. Μείωση του πληθυσμού της έδρας του σχολείου. 
5. Η αυξημένη μοριοδότηση θα αποτελέσει κίνητρο για 
τους εκπαιδευτικούς ώστε να επιθυμούν τη διάθεσή τους 
στο συγκεκριμένο σχολείο με αποτέλεσμα την ομαλο-
ποίηση της λειτουργίας του.  

 



 
 

 

Το συμβούλιο αφού άκουσε όλες τις εισηγήσεις, ψήφισε μεταξύ των 3 προτάσεων.  

Η Πρόταση 1 έλαβε 2 ψήφους, η Πρόταση 2 έλαβε 2 ψήφους και η Πρόταση 3 έλαβε 1 ψήφο.  

Η Πρόταση 3 ως μειοψηφούσα απορρίφθηκε και η ψηφοφορία επαναλήφθηκε μεταξύ των δύο πρώτων 

προτάσεων.  

Στη δεύτερη ψηφοφορία, η Πρόταση 2 πλειοψήφησε με 3 ψήφους, έναντι 2 ψήφων της Πρότασης 1. 

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το συμβούλιο, κατόπιν ψηφοφορίας 

Αποφασίζει κατά π λειοψηφία   

Γνωμοδοτεί και προτείνει την ακόλουθη κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και 

Μουσικής Παιδείας (Γυμνασίων και Λυκείων) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

σε Κατηγορίες Μετάθεσης –Μοριοδότησης: 

 

α/α ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΟΤΕΙ-
ΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΑ 
(Μόρια στην 
Παρένθεση) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ε (5) 

1. Δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης λόγω: 
α) αύξησης της τιμής του πετρελαίου και 
β) μισθολογικής καθίζησης των εκπαιδευτικών. 
2. Υψόμετρο.  

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
5 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
6 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  - ΛΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

7 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤ (6) 
1. Εκτός πολεοδομικού σχεδίου. 
2. Ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
3. Απαραίτητη η συγκοινωνιακή μετακίνηση. 

8  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Ζ (7) 
Συγκοινωνιακές Συνθήκες: Η μετακίνηση των εκπαιδευ-
τικών δεν εξυπηρετείται από τις ώρες λειτουργίας της 
αστικής συγκοινωνίας. 

9  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΛΕΙΝΩΝ Η (8) 

1. Έχει φθίνοντα αριθμό πληθυσμού και φθίνοντα αριθμό 
μαθητών. 
2. Οι οργανικές θέσεις και η στελέχωση των σχολικών 
μονάδων δοκιμάζεται. 
3. Οι συγκοινωνιακές συνθήκες είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες. 
4. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία και το δρομολόγιο 
του ΚΤΕΛ πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα. 
5. Το Γυμνάσιο βρίσκεται στην άκρη του χωριού και 
είναι εκτεθειμένο στις άγριες καιρικές συνθήκες του χει-
μώνα. 



 
 

10  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Η (8) 

 1. Έχει φθίνοντα αριθμό πληθυσμού και φθίνοντα αριθ-
μό μαθητών. 
2. Οι οργανικές θέσεις και η στελέχωση των σχολικών 
μονάδων δοκιμάζεται. 
3. Οι συγκοινωνιακές συνθήκες είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες. 
4. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία και το δρομολόγιο 
του ΚΤΕΛ πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα. 
5. Το Γυμνάσιο βρίσκεται στην άκρη του χωριού και 
είναι εκτεθειμένο στις άγριες καιρικές συνθήκες του χει-
μώνα. 

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΥΗΣ Θ (9) 

1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

12  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Θ (9) 
1.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
2.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
3.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

13  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ ΙΒ (12) 

 1.Μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού (56 χλμ). 
2.Πολύ δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες και ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνες τους χειμερινούς μήνες λόγω της ορεινό-
τητας του οδικού δικτύου. 
3.Μικρός πληθυσμός έδρας σχολείου. 

14  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ζ (7) Απόσταση από την έδρα του νομού και ανάγκη μετακί-
νησης εκπαιδευτικών.  15 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ  
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

17  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 
Η (8) 

1. Απόσταση από έδρα νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες εξαιτίας της 
γειτνίασης με εργοστάσια – ορυχεία ΔΕΗ που καθιστά 
επικίνδυνη την μετακίνηση.  18  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΤΟΥ Θ (9) 

 1. Μικρή οργανικότητα σχολείου, η οποία έχει επιπτώ-
σεις στη λειτουργία του και επιβαρύνει τους εκπαιδευτι-
κούς που έχουν πολλές εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και 
πολλές αναθέσεις μαθημάτων.   
2.  Έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. 
3.  Η απόσταση από την έδρα του νομού. 
4.  Μείωση του πληθυσμού της έδρας  του σχολείου. 

20  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΑ (11) 

1. Απόσταση από την έδρα του νομού. 
2. Δυσμενείς συγκοινωνιακές συνθήκες κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες λόγω της ορεινότητας του οδικού δικτύου. 
3. Μικρή οργανικότητα σχολείου και άρα επιβάρυνση 
των εκπαιδευτικών με πολλές αναθέσεις μαθημάτων και 
εξωδιδακτικές υποχρεώσεις. 
4. Μείωση πληθυσμού έδρας σχολείου. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

 

Στο σημείο αυτό κλείνει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

  
Φωτιάδης Ιωάννης 

  
  

Παλιάτσου Βασιλική 

  
  

Δαγκλής Αστέριος 

  
  

Μούζα Βασιλική 
Ιωάννου Παύλος Κολοκοντές Αργύριος 

 


