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Από το υπ' αριθ. 10/2019 πρακτικό συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. 34/2019
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Εισήγηση ΔΕΠ για μεταβολές
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-
2021.

Σήμερα στις 14 Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ύστερα από την με ημερομηνία
12-11-2019 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα
με την αριθ. Δ4/86/11-2-87 απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 8 μελών
βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

Παρόντες ΑπόντεςΑπόντες

1. Σ. Τζήμα, Πρόεδρος 1. K. Ζιάκας

2. Ε. Μυτηλέκα

3. Χ. Πούλος

4. Σ. Κουκουδάς

5. Ν. Νούλας

6. Σ. Απιδοπούλου

7. Ε. Λιακοπούλου

Η πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το αριθμ. Φ.2.1/14596/04-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης
Ημαθίας, με το οποίο ζητά από το Δήμο μας να γνωμοδοτήσει για μεταβολές σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, προτείνοντας τη
συγχώνευση του 6ου Δημοτικού Σχολείου με το συστεγαζόμενο 13ο Δημ. Σχολείο και τη
δημιουργία ενός 12/θέσιου Δημ. Σχολείου με την επωνυμία «6ο 12/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας» και την προαγωγή του 9ου Νηπιαγωγείου Βέροιας από 2/θέσιο που
είναι σήμερα σε 3/θέσιο.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Πρώτα να δούμε το θέμα της προαγωγής του 9ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

από 2/θέσιο σε 3/θέσιο, συμφωνείτε με την προτεινόμενη προαγωγή;
Μέλη: Ναι συμφωνούμε με την προτεινόμενη προαγωγή.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας προτείνεται η

συγχώνευση του 6ου Δημοτικού Σχολείου με το συστεγαζόμενο 13ο Δημ. Σχολείο και τη
δημιουργία ενός 12/θέσιου Δημ. Σχολείου με την επωνυμία «6ο 12/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας», γιατί θεωρεί η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, ότι η συγχώνευση
κρίνεται λειτουργικά αναγκαία και ζητά έκφραση γνώμης αλλά και την θετική ή
αρνητική εισήγησή μας για την συγχώνευση προς το Δ.Σ.. Ακούω τις προτάσεις σας.
Απιδοπούλου, Εκπρ/πος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ημαθίας: Σαν σύλλογος δασκάλων,

πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνει η συγχώνευση γιατί θα χαθούν οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών, δεν είναι σίγουρο ότι με τη συγχώνευση εξασφαλίζονται οι συνάδελφοι.

Λιακοπούλου, Εκπρ/πος Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπ/σης: Εκ μέρους της ΕΛΜΕ



Ημαθίας διατυπώνετε η άποψη ότι η προτεινόμενη συγχώνευση δεν πρέπει να γίνει γιατί
η πραγματική λειτουργία του σχολείου δεν αλλάζει με τη μείωση των οργανικών.

Οι δάσκαλοι που χάνουν την οργανική τους θα βρίσκονται σε μεγαλύτερη επισφάλεια
με την απώλεια της οργανικής τους θέσης.

Μυτηλέκα, Εκπρ/πος της Ενωσης Συλλόγων & Κηδεμόνων Δευτ/θμιας Εκπ/σης: Σαν
Ένωση Γονέων διαφωνούμε. Ναι μεν μπορεί να είναι πιο λειτουργικό το σχολείο, αλλά
εκπαιδευτικοί χάνουν τις οργανικές τους θέσεις. Εμείς θέλουμε περισσότερα σχολεία,
καλύτερες συνθήκες και υποδομές για τα παιδιά μας.

Νούλας, Εκπρ/πος Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας: Είμαι θετικός προς την συγχώνευση.
Κουκουδάς,Εκπρ/πος Τεχνικού Επιμελητηρίου (τμ.Κεντρικής Μακεδονίας): Δεν έχω

γνώση του αντικειμένου.
Πούλος, Εκπρ/πος Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας: Εχω μια επιφυλακτικότητα

ως προς το χάσιμο των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών.
Πρόεδρος: Έλαβα υπόψη μου την αναλυτική εισήγηση της δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης

Ημαθίας όπως και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν (εξαθέσια και τα δύο κ.τ.λ.),
συζήτησαν μαζί μου επίσης και επιχειρηματολόγησαν οι δ/ντές των δύο προς
συγχώνευση σχολείων και καταρχήν προκύπτει ότι μία συγχώνευση θα οδηγούσε σε ένα
πιο ευέλικτο λειτουργικά, διοικητικά, χρηστικά σχήμα με εξοικονόμηση πόρων αλλά και
δυνατότητα τόσο εκμάθησης δεύτερης ξένης γλώσσας όσο και ύπαρξης εξ ολοκλήρου
και άλλων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στο νέο πολυδύναμο σχήμα. Παράλληλα μου
ετονίσθη στην ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής, ότι οι δάσκαλοι που εδώ και πολλά
έτη είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και κρίνονται ως προς τις τοποθετήσεις τους, με τις
ίδιες προϋποθέσεις, με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, τώρα θα καταστούν πλέον
οργανικά υπεράριθμοι γεγονός που θα τους δώσει το δικαίωμα να καταλάβουν κατά
απόλυτη προτεραιότητα κενωθείσες οργανικές θέσεις σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μετά από τις πολλές συνταξιοδοτήσεις που επίκεινται στο προσεχές
διάστημα, όπως με πληροφόρησαν. Ωστόσο, ενώ εισηγούμαι κατ’αρχήν θετικά με τα
δεδομένα που μου δόθηκαν μέχρι στιγμής , κρατώ μία μεγάλη επιφύλαξη μέχρι την
επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πιο συγκεκριμένα για τους
παρακάτω λόγους: α) Η σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ήταν
έκτακτη και υπερεπείγουσα και επιθυμώ να λάβω επιπλέον ενημέρωση για το
συγκεκριμένο ζήτημα. β) Σήμερα, το βραδυ επίκειται η επίσης έκτακτη συνεδρίαση του
συμβουλίου των δασκάλων και ενώ μου μεταφέρθηκε ότι η πρόταση συγχώνευσης έχει
καταστεί ώριμη από πολλούς εκπαιδευτικούς θα ήθελα να ακούσω και τους ίδιους, γ)
επειδή, επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί η άμεση οργανική απορρόφηση όλων των
εκπαιδευτικών και ο αριθμός των μαθητών των νέων τμημάτων, θα ψηφίσω κατ’αρχήν
θετικά αλλά εκφράζω όλες τις ανωτέρω επιφυλάξεις για τις οποίες δεσμεύομαι ως προς
την διερεύνηση τους μέχρι το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να
ξανααποφανθώ επί πιο συγκεκριμένης βάσης αρνητικά ή θετικά. Τέλος ενδεχομένως αν
διερευνηθεί ότι δεν συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να ωριμάσει η
συγχώνευση ενδεχομένως στο μέλλον και όχι στην παρούσα φάση, σε σχέση και με την
περσινή συγχώνευση του 3ου – 14ου δημοτικού σχολείου.

Ποιοι συμφωνείτε για την συγχώνευση;
Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισαν οι: Ν. Νούλας, Σ. Τζήμα (με τις ανωτέρω

επιφυλάξεις της).
Κατά ψήφισαν οι: Σ. Απιδοπούλου, Ε. Μυτηλέκα, Ε. Λιακοπούλου, Χ. Πούλος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Σ. Κουκουδάς.

Η Δ.Ε.Π. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το αρ. Φ.2.1/14596/04-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημαθίας.
2. To αριθμ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφο του ΥΠΕΘ.
3. Τις απόψεις των μελών που κατατέθηκαν στη συζήτηση του θέματος.



4. Την αριθμ. 33/2019 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων
κατεπείγουσας συνεδρίασης της ΔΕΠ».

5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6. Τις διατάξεις του αρ.50 του Ν.1566/85.

Αποφασίζει

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας σχετικά με τη μεταβολή των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 ως εξής:

Ι. Ομόφωνα: Την προαγωγή του 9ου Νηπιαγωγείου Βέροιας από διθέσιο που είναι
σήμερα σε τριθέσιο. Η προτεινόμενη προαγωγή κρίνεται αναγκαία διότι:

α) Μετά την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολική Αγωγής, στο εν
λόγω Νηπιαγωγείο έχουν εγγραφεί και φοιτούν, κατά το τρέχον σχολικό έτος, 83
συνολικά νήπια, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής νηπίων
από την ίδια περιοχή, που λόγω συμπλήρωσης του ανώτερου προβλεπόμενου αριθμού
νηπίων ανά τμήμα εγγράφηκαν σε άλλα νηπιαγωγεία της πόλης.

β) Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό και η αυξητική τάση στις εγγραφές λόγω της
δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολική Αγωγής και της γεωγραφικής θέσης του
Νηπιαγωγείου επιτρέπουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την οργανική προαγωγή
του Σχολείου σε τριθέσιο (3/θέσιο).

γ) Η προαγωγή του Νηπιαγωγείου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις κενές
λειτουργικές θέσεις νηπιαγωγών με μόνιμο προσωπικό οργανικά τοποθετημένο.

ΙΙ. Κατά Πλειοψηφία: Τη μη συγχώνευση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας με
το συστεγαζόμενο 13ο Δημ. Σχολείο Βέροιας.

Από την ανωτέρω προτεινόμενη σχολική μεταβολή, τα λειτουργικά κόστη του Δήμου
δεν επηρεάζονται περαιτέρω, καθώς η λειτουργικότητα των υπό μεταβολή σχολείων
παραμένει η ίδια, ενώ οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές επαρκούν και δύνανται να
ανταποκριθούν πλήρως στις νέες συνθήκες λειτουργίας.

Επίσης, δεν προκύπτει ανάγκη μεταφοράς μαθητών, καθώς οι ίδιοι μαθητές από την
ίδια γεωγραφική περιοχή θα φοιτούν στο ίδιο ενιαίο πλέον σχολείο.



Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό ………34 / 2019……………
..............................................................................................................................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΥΛΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-11-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 15-11-
2019

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
ΓΡΑΦΕΙΟ: Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46, Βέροια
Πληροφορίες : Γρ. Μουστάκα
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

ΘΕΜΑ : Αποστολή της αριθ. 34/2019

απόφασης της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας

ΠΡΟΣ : Τo Δημοτικό Συμβούλιο

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση ΔΕΠ για μη μεταβολές σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2020-2021.

ΣΧΕΤ:

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 34/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ

Κοιν/ση:
Α/1α
Αντ/ρχο Παιδείας




