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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Με το αριθ. πρωτ. Φ.31/4575/2-5-2018 έγγραφό της η Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας μας υποβάλλει συνημμένα τα αναγκαία έγγραφα για την 

απόδοση προσωνυμίας στο Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας. Εισηγείται δε, ύστερα και 

από τις θετικές πράξεις του συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου 

του σχολείου, όπως αποδοθεί στο Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας η προσωνυμία 

«Ευστάθιος Χωραφάς», ως αναγνώριση της συμβολής του αναφερομένου προσώπου 

στην ασφαλή μετοικεσία και εγκατάσταση των συγχωριανών του από το Ταχταγράν 

του Καυκάσου στο χωριό Πατρίδα Ημαθίας κατά το έτος 1921. 

Με τις διατάξεις των παρ. 3&4 της αριθ. του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄) 

ορίζεται ότι: 
« 3. Στις περιπτώσεις που τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε δημοτικές ή 

τοπικές κοινότητες μπορούν να φέρουν την επωνυμία αυτών ή τον αύξοντα αριθμό που 

αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο αύξων αριθμός των νηπιαγωγείων και των 

δημοτικών σχολείων κατά τη σειρά της ίδρυσής τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος, μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί με νέα επωνυμία. Στην επωνυμία 

μπορεί να προστεθεί προσωνυμία δηλωτική της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του 

τόπου ή αναφερόμενη στο όνομα ευεργετών, προσωπικοτήτων των γραμμάτων, της επιστήμης 

και των τεχνών και γενικότερα προσώπων που προσέφεραν αναγνωρισμένες και αξιόλογες 

υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στον τόπο και στη χώρα ή προσωνυμία αναφερόμενη στη 

μυθολογία, στο φυσικό περιβάλλον και στη γεωγραφία του τόπου. 

4. Οι επωνυμίες και προσωνυμίες καθορίζονται με την ιδρυτική πράξη κάθε σχολείου ή με 

μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από 

εισήγηση των αρμόδιων για την ίδρυση οργάνων. Οι προσωνυμίες δεν πρέπει να συμπίπτουν 

για σχολεία του ίδιου δήμου. Για την αλλαγή της επωνυμίας ή προσωνυμίας του σχολείου 

απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβουλίου που λειτουργεί στο σχολείο. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει την προσθήκη 

προσωνυμίας «Ευστάθιος Χωραφάς» στο Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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