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Περίληψη
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μη μεταβολή σχολικών
μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 20172018
Σήμερα 5 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 1-12-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας,
26)Γ.Γουλτίδης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα,
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Α.Μαρκούλης,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Α. Βοργιαζίδου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος. Κ.Καραπαναγιωτίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 673/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος,
Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας, Σ.Ελευθεριάδου, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 698/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Η.Τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Γουλτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Τέτος, Ν.Μπέκης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 699/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Ζ.Πατσίκας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 706/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 707/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.
Τ.Χατζηαθανασίου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 711/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου την αριθ. 26/2016 απόφαση της Δ.Ε.Π., με την οποία εισηγείται:
Τη μεταβολή των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 20172018 ως εξής:
1) Την προαγωγή του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας από εξαθέσιο που είναι σήμερα
σε εννεαθέσιο. Η προτεινόμενη προαγωγή κρίνεται αναγκαία διότι:
α) Μετά τη μεταστέγαση του Σχολείου στο νέο διδακτήριο του πρώην «Φιλίππειου»
Γυμνασίου Βέροιας και την προηγηθείσα ανακατανομή των γεωγραφικών ορίων της ευρύτερης
περιοχής, το εν λόγω Σχολείο λειτουργεί πλέον με εννέα τμήματα Τάξεων, καθώς κατά το τρέχον
σχολικό έτος φοιτούν σε αυτό 157 μαθητές.
β) Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό, η ανά τάξη κατανομή αυτού, καθώς και η ύπαρξη των
αναγκαίων προϋποθέσεων για διαχωρισμό τάξεων λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
επιτρέπουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προαγωγή του Σχολείου σε εννεαθέσιο.
Η προαγωγή του Σχολείου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό.
2) Τη συγχώνευση του 3ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Βέροιας, του 15ου 1/θέσιου Νηπιαγ.
Βέροιας και του 16ου 2/θέσιου Νηπιαγ. Βέροιας σε ένα Νηπιαγωγείο με την επωνυμία 3ο 4/θέσιο
Νηπιαγωγείο Βέροιας.
Η ως άνω προτεινόμενη συγχώνευση των τριών Νηπιαγωγείων σε ένα οργανικά ανώτερο
κρίνεται αναγκαία διότι:
α) Τα τρία Νηπιαγωγεία μεταφέρθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, από ενοικιαζόμενα
κτίρια και συστεγάζονται πλέον στον ίδιο χώρο του πρώην «Φιλίππειου» Γυμνασίου.
β) Η λειτουργία των τριών νηπιαγωγείων στον ίδιο χώρο διέπεται από κοινούς κανόνες και
προγράμματα λειτουργίας.
γ) Η συγχώνευσή τους σε ένα Νηπιαγωγείο θα συμβάλλει στην καλύτερη διοικητική
οργάνωση και λειτουργία.
δ) Η συγχώνευσή τους σε ένα Νηπιαγωγείο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσω της καλύτερης κατανομής των νηπίων και αξιοποίησης
του διδακτικού προσωπικού (π.χ. λειτουργία υποστηρικτικών δομών/παράλληλη Στήριξη).
ε) ο συνολικός αριθμός των τριών Νηπιαγωγείων, που κατά το τρέχον σχολικό έτος
ανέρχεται σε 87, επιτρέπει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη δημιουργία ενός 4/θέσιου
νηπιαγωγείου, το οποίο θα είναι και το πρώτο, ανάλογης οργανικότητας νηπιαγωγείο της
Ημαθίας.
3) Τη μετανομασία των κάτωθι τμημάτων Ένταξης, τα οποία μετά την κατάργηση των
σχολικών μονάδων στις οποίες ανήκαν οργανικά, εξακολουθούν να φέρουν την ονομασία αυτών:
α) Το Τμήμα Ένταξης του πρώην 11ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας σε Τμήμα Ένταξης
του 7ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας, λόγω κατάργησης του 11ου Δημοτ. Σχολείου και συγχώνευσης
αυτού με το 7ο Δημ. Σχολείο.
β) Το Τμήμα Ένταξης του πρώην 13ου Νηπιαγωγείου Βέροιας σε Τμήμα Ένταξης του 6ου
Νηπιαγωγείου Βέροιας, λόγω κατάργησης του 13ου Νηπιαγωγείου και συγχώνευσης αυτού με το
6ο Νηπιαγωγείο.
Επισημαίνεται ότι από τις ανωτέρω προτεινόμενες σχολικές μεταβολές, τα λειτουργικά
κόστη του Δήμου δεν επηρεάζονται περαιτέρω, καθώς οι υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας
επαρκούν και δύνανται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που θα διαμορφώσουν οι
επικείμενες προαγωγές και συγχωνεύσεις. Επίσης, δεν προκύπτει ανάγκη μεταφοράς μαθητών,
πέραν αυτών που ήδη είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα μεταφοράς με μισθωμένες μαθητικές
γραμμές.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση της Δ.Ε.Π.
2.- Το με αρ. πρωτ. 14621/18-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Α΄θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν.3852/2010.

ΑΔΑ: 70ΥΖΩ9Ο-Κ8Ρ
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση της Δ.Ε.Π. και γνωμοδοτεί υπέρ της
μεταβολής των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 ως
εξής:
1) Την προαγωγή του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας από εξαθέσιο που είναι σήμερα
σε εννεαθέσιο. Η προτεινόμενη προαγωγή κρίνεται αναγκαία διότι:
α) Μετά τη μεταστέγαση του Σχολείου στο νέο διδακτήριο του πρώην «Φιλίππειου»
Γυμνασίου Βέροιας και την προηγηθείσα ανακατανομή των γεωγραφικών ορίων της ευρύτερης
περιοχής, το εν λόγω Σχολείο λειτουργεί πλέον με εννέα τμήματα Τάξεων, καθώς κατά το τρέχον
σχολικό έτος φοιτούν σε αυτό 157 μαθητές.
β) Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό, η ανά τάξη κατανομή αυτού, καθώς και η ύπαρξη των
αναγκαίων προϋποθέσεων για διαχωρισμό τάξεων λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
επιτρέπουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προαγωγή του Σχολείου σε εννεαθέσιο.
Η προαγωγή του Σχολείου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, καθώς αυτό θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό.
2) Τη συγχώνευση του 3ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Βέροιας, του 15ου 1/θέσιου Νηπιαγ.
Βέροιας και του 16ου 2/θέσιου Νηπιαγ. Βέροιας σε ένα Νηπιαγωγείο με την επωνυμία 3ο 4/θέσιο
Νηπιαγωγείο Βέροιας.
Η ως άνω προτεινόμενη συγχώνευση των τριών Νηπιαγωγείων σε ένα οργανικά ανώτερο
κρίνεται αναγκαία διότι:
α) Τα τρία Νηπιαγωγεία μεταφέρθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, από ενοικιαζόμενα
κτίρια και συστεγάζονται πλέον στον ίδιο χώρο του πρώην «Φιλίππειου» Γυμνασίου.
β) Η λειτουργία των τριών νηπιαγωγείων στον ίδιο χώρο διέπεται από κοινούς κανόνες και
προγράμματα λειτουργίας.
γ) Η συγχώνευσή τους σε ένα Νηπιαγωγείο θα συμβάλλει στην καλύτερη διοικητική
οργάνωση και λειτουργία.
δ) Η συγχώνευσή τους σε ένα Νηπιαγωγείο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσω της καλύτερης κατανομής των νηπίων και αξιοποίησης
του διδακτικού προσωπικού (π.χ. λειτουργία υποστηρικτικών δομών/παράλληλη Στήριξη).
ε) ο συνολικός αριθμός των τριών Νηπιαγωγείων, που κατά το τρέχον σχολικό έτος
ανέρχεται σε 87, επιτρέπει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη δημιουργία ενός 4/θέσιου
νηπιαγωγείου, το οποίο θα είναι και το πρώτο, ανάλογης οργανικότητας νηπιαγωγείο της
Ημαθίας.
3) Τη μετονομασία των κάτωθι τμημάτων Ένταξης, τα οποία μετά την κατάργηση των
σχολικών μονάδων στις οποίες ανήκαν οργανικά, εξακολουθούν να φέρουν την ονομασία αυτών:
α) Το Τμήμα Ένταξης του πρώην 11ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας σε Τμήμα Ένταξης
του 7ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας, λόγω κατάργησης του 11ου Δημοτ. Σχολείου και συγχώνευσης
αυτού με το 7ο Δημ. Σχολείο.
β) Το Τμήμα Ένταξης του πρώην 13ου Νηπιαγωγείου Βέροιας σε Τμήμα Ένταξης του 6ου
Νηπιαγωγείου Βέροιας, λόγω κατάργησης του 13ου Νηπιαγωγείου και συγχώνευσης αυτού με το
6ο Νηπιαγωγείο.
Επισημαίνεται ότι από τις ανωτέρω προτεινόμενες σχολικές μεταβολές, τα λειτουργικά
κόστη του Δήμου δεν επηρεάζονται περαιτέρω, καθώς οι υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας
επαρκούν και δύνανται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που θα διαμορφώσουν οι
επικείμενες προαγωγές και συγχωνεύσεις.
Επίσης, δεν προκύπτει ανάγκη μεταφοράς μαθητών, πέραν αυτών που ήδη είναι
ενταγμένοι στο πρόγραμμα μεταφοράς με μισθωμένες μαθητικές γραμμές.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 704 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Α.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

