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Από το υπ' αριθ. 9/2018 πρακτικό συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. 23/2018
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση ΔΕΠ για μεταβολή σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2019-2020.

Σήμερα στις 15 Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ύστερα από την με ημερομηνία
02-08-2018 γραπτή πρόσκληση (και ανακοινοποίησή της) του κ. 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. Γ. Σοφιανίδης, Πρόεδρος 1. Π. Μηλιόπουλος

2. Ε. Μυτιλέκα (αν.Ε.Σ.Γ.&Κ.Β/θμιας Εκπ/σης) 2. Κ. Μπουλασίκη

3. K. Ζιάκας

4. Π. Θεοτοκίδης

5. Β. Πετρομελίδης

6. Σ. Απιδοπούλου

7. Ε. Λιακοπούλου

O πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. Φ.2.1/12311/25-10-2018
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 2019-2020, προτείνοντας την προαγωγή του 16ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας από 8/θέσιο που είναι σήμερα σε 10/θέσιο και τη συγχώνευση του 3ου

Δημοτικού Σχολείου με το συστεγαζόμενο 14ο Δημ. Σχολείο και τη δημιουργία ενός
12/θέσιου Δημ. Σχολείου με την επωνυμία «3ο= 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Πρώτα να δούμε το θέμα της προαγωγής του 16ου Δημ. Σχολείου από

8/θέσιο σε 10/θέσιο, συμφωνείτε με την προτεινόμενη προαγωγή;
Μέλη: Ναι για την προτεινόμενη προαγωγή.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας προτείνεται η

συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου με το συστεγαζόμενο 14ο Δημ. Σχολείο και τη
δημιουργία ενός 12/θέσιου Δημ. Σχολείου με την επωνυμία «3ο= 12/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας», γιατί θεωρεί 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.

Ζιάκας, Εκπρ/πος Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης: Η συγχώνευση έπρεπε να γίνει από
χρόνια. Υπηρέτησα σαν διευθυντής στο 3ο Δημ. Σχολείο και γνωρίζω τα προβλήματα,
και τότε είχα ίδια άποψη. Πρέπει να γίνει για το καλό των παιδιών αλλά και των
συναδέλφων (γιατί φέτος θα «ανοίξουν» οργανικές θέσεις στις οποίες θα έχουν



προτεραιότητα, που μελλοντικά με την μείωση των μαθητών θα είναι αβέβαιο).
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.

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.

Θεοτοκίδης, Εκπρ/πος Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας: Θεωρώ ότι είναι
απαραίτητη η συγχώνευση: α) Γίνεται λειτουργικότερο το σχολείο. β) Δίνεται
δυνατότητα στους μαθητές για εκμάθηση 2ης , 3ης ξένης γλώσσας και θεωρώ ότι έχουν
βάσει όλοι οι λόγοι που επικαλείται η Δ/νση Α/θμιας. γ) Όσο για τους δασκάλους δεν
χάνουν κάτι, για τύποις έχουν οργανική θέση και κάθε χρονιά μετακινούνται σε όποιο
σχολείο υπάρχει λειτουργικό κενό. Ενώ τώρα θα τη δυνατότητα να πάρουν οργανική
κατά προτεραιότητα.

Μυτιλέκα, Αναπλ. Εκπρ/πος της Ενωσης Συλλόγων & Κηδεμόνων Δευτ/θμιας
Εκπ/σης: Σαν Ένωση Γονέων διαφωνούμε. Ναι μεν μπορεί να είναι πιο λειτουργικό το
σχολείο, αλλά 11 εκπαιδευτικοί χάνουν τις οργανικές τους θέσεις.

Πετρομελίδης, Εκπρ/πος Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας: Τη λογική της μη συγχώνευσης
την έχω γνωρίσει σε άλλο σχολείο παλαιότερα, όταν φοιτούσαν τα παιδιά μου. Με την
λειτουργία πρωί – απόγευμα, του σχολείου, ενώ μπορούσε να γίνει μόνο πρωί, δεν έγινε,
με αποτέλεσμα να μας δημιουργήσει πρόβλημα ως οικογένεια.

Αντιλαμβάνομαι την οργανικότητα, αλλά προέχει το κοινό συμφέρον.
Πρόεδρος: Η εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας είναι απόλυτα

τεκμηριωμένη, για τους λόγους που προτείνει την παραπάνω συγχώνευση. Τα σχολεία
ενώ είναι τύποις 12/θέσια (και τα δύο έχουν 6 και 7 τμήματα) εδώ και πολλά χρόνια,
λόγω της μείωσης των μαθητών και όπως δείχνουν οι αριθμοί δεν πρόκειται να
αυξηθούν. Είχε λόγω ύπαρξης η λειτουργία των δύο (2) σχολείων όταν είχαν από 12
πραγματικά τμήματα και λειτουργούσαν πρωί – απόγευμα. Εδώ και χρόνια «χωράνε» το
πρωί. Εξοικονομούνται χώροι (διπλά γραφεία δ/ντή & εκπ/κών).Δίνεται η δυνατότητα
στα παιδιά κάθε τάξης για επιλογή 2ης γλώσσας (αφού θα έχει 2 τμήματα κάθε τάξη). Οι
εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν κάθε χρόνο τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά στην
πόλη ή και αν δεν υπάρχουν, έξω από αυτήν. Όταν δημιουργούνται οργανικά κενά τα
διεκδικούν με όλους τους άλλους που έκαναν αίτηση ή αυτούς που ήρθαν με μετάθεση
(ανάλογα με τα μόριά τους).Τώρα θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στις νέες
δημιουργηθείσες οργανικές θέσεις (π.χ. από την αύξηση του 16ου Δημοτικού από 8/θέσιο
σε10/θέσιο, για την κάλυψη οργανικής θέσης κάποιου συνταξιοδοτηθέντα ή κάποιου που
πήρε μετάθεση).

Άρα από την πλήρη αβεβαιότητα και τη διαρκεί μετακίνηση (χωρίς προτεραιότητα) σε
άλλο σχολείο θα έχουν προτεραιότητα για την εύρεση οργανικών θέσεων.

Συμφωνείτε για την συγχώνευση; Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισαν: οι κ. κ. Ζιάκας,
Θεοτοκίδης, Πετρομελίδης, Σοφιανίδης.

Κατά ψήφισαν: οι κ.κ. Απιδοπούλου, Λιακοπούλου, Μυτιλέκα.
Η Δ.Ε.Π. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το αρ. Φ.2.1/12311/25-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας.

2. To αριθμ. πρωτ. 170505/ΓΔ4/12-10-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ.
3. Τις απόψεις των μελών που κατατέθηκαν στη συζήτηση του θέματος.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. 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 2019-2020 ως εξής:
Ομόφωνα: Την προαγωγή του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας από οκταθέσιο που
είναι σήμερα σε δεκαθέσιο. Η προτεινόμενη προαγωγή κρίνεται αναγκαία διότι:

α) Μετά τη μεταστέγαση του Σχολείου σε νέο διδακτήριο και την προηγηθείσα
ανακατανομή των γεωγραφικών ορίων της ευρύτερης περιοχής, το εν λόγω Σχολείο
λειτουργεί πλέον με δώδεκα τμήματα Τάξεων, καθώς κατά το τρέχον σχολικό έτος
φοιτούν σε αυτό 206 μαθητές.

β) Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό, η διαρκής αυξητική τάξη στις εγγραφές λόγω της
γεωγραφικής θέσης του Σχολείου και η ανά τάξη κατανομή των μαθητών επιτρέπουν,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προαγωγή του Σχολείου σε δεκαθέσιο
(10/θέσιο).

γ) Η προαγωγή του Σχολείου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα στελεχωθεί σε υψηλό βαθμό με μόνιμο
προσωπικό.

Κατά Πλειοψηφία: Τη συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας με το
συστεγαζόμενο 14ο Δημ. Σχολείο Βέροιας και τη δημιουργία ενός 12/θέσιου Δημ.
Σχολείου με έδρα του σχολείου τη σημερινή, που βρίσκεται στο κοινό και με την
επωνυμία: 3ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. Η προτεινόμενη συγχώνευση
κρίνεται λειτουργικά αναγκαία για τους εξής λόγους:

α) Τα δύο Σχολεία συστάθηκαν προ ετών ως ανεξάρτητες σχολικές μονάδες λόγω του
ότι λειτουργούσαν σε πρωινή και απογευματινή βάρδια εξαιτίας της έλλειψης σχολικής
στέγης. Λόγος που εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκλείψει με την ανέγερση νέων
διδακτηρίων, με συνέπεια τα δύο σχολεία να λειτουργούν πλέον σε πρωινό κύκλο.

β) Τα δύο συστεγαζόμενα σχολεία, αν και είναι οργανικά, 12/θέσιο το 3ο και 11/θέσιο
το 14ο, επί σειρά ετών λειτουργούν με 7 και 6 τμήματα αντίστοιχα, λόγω του μειωμένου
αριθμού μαθητών σε σχέση με την οργανικότητα.

γ) Τα εν λόγω σχολεία εξυπηρετούν κοινές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών της ίδιας
γεωγραφικής περιοχής της πόλης και με τη συγχώνευσή τους δεν μετακινούνται μαθητές
ούτε περιορίζεται η ποιότητα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου.

δ) Με τη συγχώνευση των δύο σχολείων θα εξοικονομηθούν χώροι (κυρίως από την
ύπαρξη διπλών γραφείων για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλες εκπαιδευτικές χρήσεις.

ε) Με τη δημιουργία ενός 12/θέσιου πλέον Δημ. Σχολείου παρέχεται η δυνατότητα
δημιουργίας διπλών τμημάτων για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας αυξάνοντας με
τον τρόπο αυτό τις επιλογές των γονέων (μεταξύ των Γερμανικών και των Γαλλικών).
Δυνατότητα που δεν παρέχεται σήμερα λόγω των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία
στα 6/θέσια σχολεία.

στ) Η συγχώνευση των δύο συστεγαζόμενων σήμερα σχολείων σε ένα Δημοτικό
Σχολείο υπό ενιαία διεύθυνση και κοινό σύλλογο διδασκόντων, θα συμβάλλει σημαντικά
στον περιορισμό της γραφειοκρατίας τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και σε
επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ζ) Με τη συγχώνευση παρέχεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν να
τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις, αποκαθιστώντας με τον
τρόπο αυτό την υπηρεσιακή κατάσταση ενός αριθμού εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι από τις ανωτέρω προτεινόμενες σχολικές μεταβολές, τα
λειτουργικά κόστη του Δήμου δεν επηρεάζονται περαιτέρω, καθώς η λειτουργικότητα
των υπό μεταβολή σχολείων ουσιαστικά παραμένει η ίδια, ενώ οι υφιστάμενες κτιριακές



υποδομές επαρκούν και δύνανται να ανταποκριθούν πλήρως στις νέες συνθήκες
λειτουργίας.

Επίσης, δεν προκύπτει ανάγκη μεταφοράς μαθητών, πέραν αυτών που ήδη είναι
ενταγμένοι στο πρόγραμμα μεταφοράς με μισθωμένες μαθητικές γραμμές.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό ………23/2018……………
..............................................................................................................................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΙΛΕΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΚΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΤΟΚΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-11-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 20-11-
2018

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. 23/2018

απόφασης της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας

ΠΡΟΣ :

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση ΔΕΠ για μεταβολές σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2019-2020.

ΣΧΕΤ:

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 23/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Κοιν/ση:
Α/1α
Αντ/ρχο Παιδείας


