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ΑΔΑ: Ω8ΙΙΩ9Ο-ΥΟΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 2/2021
Περίληψη
Έγκριση της αριθ. 188/2020 απόφασης του Ν.Π.
«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί κατάρτισης και
ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών Μακροχωρίου και 7ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας του παραπάνω Ν.Π.
Σήμερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 21-1-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄
89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης,
Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, Σ.Στουγιάννος
9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α.
Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Λ.Ασλανίδης,
16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20)
Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24)
Π.Παυλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)
Π.Μουχτάρη,
33)
Α.Συμεωνίδου,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Δεμερτζίδης, 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης αποχώρησε η κ.Α.Συμεωνίδου
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Δ.Τσανακτσίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 19-1-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου περιουσίας Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας με το δ.τ. «ΚΑΠΑ» με την αριθ. 188/2020 απόφασή του ενέκρινε την κατάρτιση και την
ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. του Νομικού Προσώπου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 2 του άρθρου 234 του
ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του
ν.3801/2009:
«2. Οι κανονισμοί λειτουργίας των ιδρυμάτων και οι οργανισμοί εσωτερικής
υπηρεσίας καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά ή
κοινοτικά συμβούλια. «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο καταρτίζει τον
Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Γιατί και με ποια κριτήρια έχει αποφασιστεί να γίνει το ΚΔΑΠ στο 7ο
Δημοτικό Σχολείο και όχι αλλού; Γιατί όχι στο 8ο; Διαβάζω στην σύσταση και στον σκοπό του ότι
στην μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήματα. Θεωρώ ότι το 8ο Δημοτικό Σχολείο είναι σχολείο που φιλοξενεί και
ειδικά τμήματα, θα μπορούσε το απόγευμα μια και έχει και τους αθλητικούς χώρους και
γυμνάζονται οι αθλητές και καίνε και τα καλοριφέρ, να φιλοξενήσει ο χώρος εκείνος όλες αυτές
τις εκδηλώσεις.
Μαρκούλης: Ποια παιδιά θα φιλοξενούνται, θα απολαμβάνουν των υπηρεσιών; Ποια είναι
τα κριτήρια; Ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού;
Μελιόπουλος: Πρόεδρε μια ερώτηση έχω να κάνω πολύ καλοπροαίρετη και το
αντιλαμβάνομαι επειδή σε αυτό το κομμάτι τις ίδιες ευαισθησίες έχουμε όλοι. Στην σελίδα 8 λέει
ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο ΚΔΑΠ θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας.
Επειδή πολλά έχουμε διαβάσει τον τελευταίο καιρό με διάφορα που συμβαίνουν σε
άλλους Δήμους και αποκλείουν ανθρώπους που δεν είναι υγιείς, τι ακριβώς αφορά το
πιστοποιητικό υγείας; Γιατί αν αφορά αυτό που λέμε ότι εργαζόμενοι σε κάτι τέτοιο δενπρέπει να
έχουν μεταδοτικές ασθένειες ή κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό. Μήπως όμως είναι κάτι άλλο και
αποκλείει μια κατηγορία των δημοτών που κατά τα άλλα θα μπορούσαν να εργαστούν; Τι
ακριβώς αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας;
Κ.Θεοδωρίδης: Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, για να έχουμε
καλύτερη πιο πλήρη ενημέρωση, ποιοι λόγοι μας οδήγησαν στην ψήφιση του νέου κανονισμού
και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις του νέου από τον προηγούμενο;
Ακριβόπουλος: Τα συγκεκριμένα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης λειτουργούν από το
ΚΑΠΑ εδώ και χρόνια, όπως το ΚΔΑΠ Μακροχωρίου το 2018 το ΚΔΑΠ στο 7ο Δημοτικό, δεν
είναι δηλαδή ότι τώρα ξεκινάμε να δουλέψουμε, ούτε ότι τώρα θα πάρουμε προσωπικό, ούτε ότι
τώρα κάνουμε μια αρχή. Υπάρχουν, λειτουργούν, απλά υπάρχει ένας επικαιροποιημένος οδηγός
από την ΕΕΤΑΑ, την αρχή που διαχειρίζεται τα προγράμματα που λειτουργούν στα ΚΔΑΠ, βάσει
του οποίου επιλέξαμε να κάνουμε έναν κανονισμό πρότυπο, να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα
τα οποία δεν προβλέπονταν πριν. Αυτή είναι η λογική και η μέριμνα του νομικού προσώπου.
Όσον αφορά το 8ο Δημοτικό από ότι γνωρίζω εκεί λειτουργεί ένα ΚΔΑΠ με άλλη
στόχευση. Εμείς όπως αναφέρει ακριβώς ο οδηγός μας υποβάλλεται από την ΕΕΤΑΑ αναφέρει κι
αυτό που αναφέρει κι ο κ. Παυλίδης δε σημαίνει αυτό, ότι μπορούν να λειτουργούν παράλληλα
αυτά γιατί ακριβώς δεν έχουν την ίδια στόχευση.
Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός στο γεγονός ότι αυτά λειτουργούν πολλά χρόνια, τόσο το
ΚΔΑΠ Μακροχωρίου όσο και το ΚΔΑΠ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
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Όσον αφορά το πιστοποιητικό υγείας αυτό απαιτείται με βάση τις διατάξεις του
υπουργείου και τις οδηγίες που λαμβάνουμε, δεν προσπαθεί να αποκλείσει κάποιον εργαζόμενο
από την παροχή εργασίας, αλλά να εξασφαλίσει ακριβώς τους ωφελούμενους των προγραμμάτων
που θα υπάρχουν στα ΚΔΑΠ
Μαρκούλης : Τα κριτήρια της πρόσληψης και των ωφελούμενων;
Ακριβόπουλος: Η πρόσληψη γίνεται με κριτήρια ΑΣΕΠ από ότι γνωρίζω, απλά δεν
προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε καμία πρόσληψή
Μαρκούλης: Που το λέει; Δεν το λέει αυτό ο κανονισμός.
Ακριβόπουλος: Δεν απαιτείται να το λέει ο κανονισμός, το λέει ο νόμος ότι λειτουργούμε
με αυτό τον τρόπο και αν χρειαστεί να πάρουν ωρομίσθιους παίρνουν με αυτά τα κριτήρια, αλλά
υπογραμμίζω και πάλι ότι το προσωπικό είναι αμετάβλητο, για αυτό το προσωπικό που υπηρετεί.
Δεν υπάρχει κάτι, δεν θα πάρουμε προσωπικό γιατί φέτος έχουμε δραστική μείωση των παιδιών
που ήταν ωφελούμενα σε αυτές τις δομές και έτσι κάποιο από το προσωπικό που υπηρετούσε τα
προηγούμενα χρόνια με δικιά του επιλογή σταμάτησε να υπηρετεί. Δεν ανανεώθηκε η σύμβαση
με δικιά του θέληση γιατί δεν μεγάλο αντικείμενο όπως μπορεί να υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια
Διαμάντης: Να ξεκινήσω πρώτα από τον κ.Μαρκούλη και να πω ότι έγιναν προσλήψεις
τότε, αλλά όπως και στους παιδικούς βρεφονηπιακούς γίνονται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Εμείς πήραμε κάποια παιδιά με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ να σας πω μόνο ότι η πρώτη γυμνάστρια
ήταν από τη Λάρισα, η δεύτερη στην κατάταξη από τα Γρεβενά κι η τρίτη που πλέον δέχτηκε την
θέση ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι λοιπόν πήραμε τα παιδιά, κάναμε τα χαρτιά μετά από συνεργασία με τους δασκάλους
του 7ου σχολείου και με τον σύλλογο κηδεμόνων, έτσι πήραμε θεατρολόγο, πήραμε γυμνάστρια,
διάφορες ειδικότητες σε συνεργασία δάσκαλοι και γονείς.
Επιλέξαμε να πω τον κ.Παυλίδη γιατί πήγαμε στο 8ο τότε τα κτήρια βγαίναν οι
δανειοδοτήσεις, βγαίναν στα σχολεία αυτό το ξέρει ο κύριος Πυρινός, μπορούσαν να πάνε στο 7ο
στο 8ο έχει ξεκινήσει ο σύλλογος με αυτισμό το ΜΑΜΑ, άρα δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί.
Ήταν και το 12ο, αλλά η υπηρεσία της νομαρχίας μας έκοψε διότι θεώρησαν ότι η οδός
Πιερίων είναι ταχείας κυκλοφορίας και δεν μας έδινε την άδεια. Έτσι επιλέχθηκε το 7 ο Δημοτικό
Σχολείο. Τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο είμασταν πλήρεις διότι βοήθησε όλη η περιοχή εκείνη
τους γονείς για να φέρουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ.
Μαρκούλης: Εγώ δεν καλύφθηκα, υπάρχει καταρχάς το θέμα των προσλήψεων. Είπατε
ότι εφαρμόστηκε ο ΑΣΕΠ σε κάποιες προσλήψεις, στις υπόλοιπες τι έγινε; Σε όλες εφαρμόστηκε
ο ΑΣΕΠ;
Διαμάντης: Όλες οι προσλήψεις είναι ΑΣΕΠ, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι υπάλληλοι
πληρώνονται όπως στους βρεφονηπιακούς, είναι ενδεκάμηνη η σύμβασή τους και είναι καθαρά
ΑΣΕΠ για όλους τους υπαλλήλους
Μαρκούλης: Συμμετέχετε και εσείς στο ΚΔΑΠ;
Διαμάντης: Από εμένα ξεκίνησε το ΚΔΑΠ
Μαρκούλης: Εσείς συμμετέχετε και τώρα στο συμβούλιο; Λέτε ότι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί
είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις υπόλοιπες δεν αναφέρετε την εκπαίδευση που πρέπει
να έχουν λάβει. Λέτε καθηγητής, καθηγήτρια μουσικής, λέτε πληροφορικής, ζωγραφικής κτλ.
χωρίς να λέτε ποια ακριβώς πρέπει να είναι η μόρφωση τους, αν είναι πανεπιστημιακής
τεχνολογικής ή από ιδιωτική σχολή. Γιατί δεν το προσδιορίζετε και το αφήνετε αόριστο; Ποια
είναι τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων;
Ακριβόπουλος: Κε Μαρκούλη τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων είναι τα κριτήρια
που ισχύουν και στους παιδικούς σταθμούς, προφανώς με άλλη αναλογία γιατί μιλάμε για παιδιά
5-12 ετών, δεν υπάρχει αποκλεισμός κάποιου ωφελούμενου από το ΚΔΑΠ.
Σας υπογράμμισα το εξής: Από φέτος, επειδή υπήρχε μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία στην
ίδρυση ΚΔΑΠ και ξέρετε ισχύει ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, υπήρχε διασπορά των παιδιών
σε όλα τα ΚΔΑΠ και δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των παιδιών που είχαμε πέρυσι. Δεν
υπάρχει δυσκολία στο να πάρουμε παιδί εμείς είτε με ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει
κάποιος τρόπος αποκλεισμού κάποιου παιδιού, απλά δε μπορούν να πάνε σε αυτά τα ΚΔΑΠ
παιδιά με σοβαρά κινητικά προβλήματα, αυτός είναι ο διαχωρισμός
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Μαρκούλης: Βάζετε και μια διάσταση μέσα των οικονομικών κριτηρίων. Γιατί αυτά τα
κριτήρια δεν τα συγκεκριμενοποιείτε έτσι ώστε να ξέρει ο καθένας εκ των προτέρων ότι πληροί ή
όχι τις προϋποθέσεις κι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου; Αυτό
λέτε, ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει…
Μαρκούλης: Ακούστε λίγο, έχετε μέσα τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που λέτε ότι
προσδιορίζονται τα κριτήρια, αλλά πάλι αφήνετε στη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού
συμβουλίου να αποφασίζει κατά περίπτωση. Για να είναι πιο δίκαιο σύστημα και να δίνουμε και
την εντύπωση και στο κόσμο ότι είμαστε δίκαιοι για ποιον λόγο τουλάχιστον κάθε χρόνο να έχετε
δέσμευση να λέτε ότι από τον Αύγουστο και κτλ. δημοσιοποιούνται τα κριτήρια για την ένταξη;
Λαζαρίδης: Δεν είναι ερώτηση αυτή είναι τοποθέτηση που κάνεις
Μαρκούλης: Ερώτηση είναι πρόεδρε…
Ακριβόπουλος: Πρόεδρε δεν υπάρχει κάποια απάντηση στον συνάδελφο τώρα γιατί δεν
υπάρχει κάποιος λόγος που δεν συμπεριλαμβάνονται.
Ίσως κάποια πράγματα που προφανώς εύστοχα μπορεί να βρει και ο κ.Μαρκούλης, αλλά ο
κανονισμός αυτός που έρχεται προς ψήφιση είναι ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε από την
υπηρεσία. Προσπάθησε να καταλάβει κάθε δυνατή περίπτωση και δεν υπάρχει κάποια στόχευση
με κάτι από έξω για να μην κάνουμε κάποιου είδους πολιτική πάνω σε αυτό το ζήτημα
Διαμάντης: Κε Μαρκούλη, στους βρεφονηπιακούς και στα ΚΔΑΠ αν δεν έρθουν τα παιδιά
με Voucher έρχονται με ΑΣΕΠ, πάλι υπάρχουν κριτήρια, θέλουν κριτήρια και προηγούνται τα
παιδιά, δεν είναι πολιτική απόφαση του Ακριβόπουλου, του Διαμάντη, ούτε του Δ/κού
Σμβουλίου, υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι για να προηγηθεί το παιδί του Διαμάντη πρέπει να
έχει αυτά τα κριτήρια.
Παυλίδης: Εγώ θα ψηφίσω για το Μακροχώρι, αλλά για το 7ο δημοτικό την β΄ βάρδια που
λέει από της 20:15 μέχρι τις 22:15 την βλέπω δύσκολα να υλοποιείται. Εν τοις πράγμασι δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεν πραγματοποιείται, τα παιδιά το ξέρουμε όλοι πλέον δεν
πάνε.
Μπορεί στην αρχή να μιλούσαμε για 58 άτομα, τώρα ο αριθμός ξέρετε ποιος είναι; 7-8
παιδιά. Δεν πειράζει, σημασία είναι πόσα είναι εγγεγραμμένα, ο Δήμος πρέπει να κάνει τις
ενέργειες και πρέπει να κάνει κι άλλα ΚΔΑΠ αν θέλετε δικιά μου άποψη, ιδίως στα μεγάλα
χωριά αλλά αυτό άμα αφαιρεθεί η β΄ βάρδια, γιατί το 7ο δημοτικό το ξέρετε είναι στην ανηφόρα
του «πράσινου κήπου», δεν προσφέρεται ούτε για τις νυχτερινές ώρες, γιατί για τις θερινές ξέρετε
ότι είναι άλλες, το κλείνουμε στις 4 και στις χειμερινές λέμε ότι κλείνουμε 22:15.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το πιστοποιητικό υγείας. Ασχολούμαι με αυτό, εμείς
κάνουμε μεταφορές μαθητών, είναι κάτι που πρέπει να το φέρει οποιοσδήποτε προσληφθεί γιατί
είναι ειδικό έντυπο στο οποίο πρέπει να υπογράφει ο ψυχίατρος και να φέρνει αυτός που
προσλαμβάνεται από ψυχίατρο, επίσης πρέπει να φέρει από παθολόγο και έχει κι ένα τρίτο, ένα
ειδικό έντυπο που πρέπει φέρει από όλους τους γιατρούς γιατί αφορά παιδιά και το
χρησιμοποιούμε και εμείς όσον αφορά τους μαθητές, δεν παίζει ρόλο στην πρόσληψη, αλλά μετά
στην κατακύρωση παίζει ρόλο. Εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιητικό υγείας δεν προσλαμβάνεται,
για την προστασία των παιδιών. Αν αφαιρεθεί το 20:15 με 22:15 θα το ψηφίσω, αλλιώς θα
ψηφήσουμε κατά για το 7ο Δημοτικό Σχολείο
Μαρκούλης: Πρόεδρε νομίζω ότι ο κανονισμός εισάγει ανισότητες οι οποίες προέρχονται
από το ίδιο το κείμενο, δεν επιλύονται βασικά ζητήματα, δεν απαντήθηκαν τα βασικά ζητήματα,
με δεδομένο ότι γίνεται προσδιορισμός για παράδειγμα των εκπαιδευτών και αναφέρονται οι
δάσκαλοι ότι πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και για τις λοιπές ειδικότητες δεν
αναφέρεται οτιδήποτε, με συνέπεια να μπορεί να γίνει παραβίαση των όρων που προσδιορίζονται
από τον ίδιο τον κανονισμό κι ως εκ τούτου θεωρούμε ότι εξυπηρετείται ένα πελατειακό
σύστημα με τον παρόντα κανονισμό.
Όσον αφορά το ζήτημα της αγωγής, δηλαδή της εκπαίδευσης των ωφελούμενων παιδιών,
νομίζω ότι κι εδώ δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα τα κριτήρια, διότι αν τυχόν υπήρχε μια
ορισμοδότηση των ωφελούμενων και αυτό λείπει από την ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η
αλήθεια, λείπουν οι κανόνες κι όταν δεν υπάρχουν κανόνες είναι εύκολο να παραβιαστούν.
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Θεωρούμε λοιπόν για αυτόν τον λόγο, επειδή αυτός ο κανονισμός χωρίς να τις εισάγει
ευθέως τις ανισότητες δημιουργεί προϋποθέσεις για παραβίαση των όρων και των κοινών
υπουργικών αποφάσεων, αλλά ακόμα και του ιδίου του κανονισμού, του νόμου δηλαδή για τις
προσλήψεις, γιατί προβλέπονται ακόμη και συμβάσεις έργου, οι οποίες ως γνωστό δεν υπάγονται
στην ρύθμιση του γνωστού νόμου για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, θεωρούμε ότι ο
συγκεκριμένος κανονισμός είναι αντισυνταγματικός, λόγω των ανισοτήτων που εισάγει και για
αυτόν τον λόγο δεν θα τον ψηφίσουμε.
Βεβαίως είμαστε υπέρ του θεσμού, αλλά δεν είναι μόνο η υπηρεσία που εκφέρει άποψη, η
υπηρεσία σαφώς φέρει άποψη.
Εγώ δεν λέω ότι τον κανονισμό τον συνέταξε ο Ακριβόπουλος ή κάποιος άλλος αιρετός,
εγώ λέω ότι η υπηρεσία τον συνέταξε. Δεν έχουμε εμείς ευθύνη σαν αιρετοί, ως πολιτικό όργανο,
να τροποποιήσουμε και να θέσουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι θα δημιουργήσουν στο κοινό την
αίσθηση ότι υπάρχει ένας αξιοκρατικός τρόπος προσλήψεων αλλά και των δικαιούχων του
προγράμματος;
Μελιόπουλος: Ένας ακόμα εσωτερικός κανονισμός έρχεται στη σημερινή συζήτηση.
Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση θέλουμε να υπάρχουν ΚΔΑΠ και μάλιστα για όλα τα παιδιά
του Δήμου χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή ανάλογα όσοι δεν πληρούν τα
εισοδηματικά κριτήρια να πρέπει να πληρώσουν, όπως συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή να υπάρχουν
ΚΔΑΠ μέσα από ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, όπου η εκπαίδευση θα αποτελεί ένα
κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.
Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας των δομών, ο
συγκεκριμένος όμως κανονισμός που έρχεται θεωρούμε ότι είναι λειψός κι ότι δεν εξυπηρετεί τις
ανάγκες του συνόλου των γονιών και των παιδιών του Δήμου, αλλά και τις ανάγκες των
εργαζόμενων σε αυτές της δομές για να είμαστε δίκαιοι για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι.
Δεν θεωρούμε ότι η διοίκηση του Δήμου φέρει ακέραιη την ευθύνη για τον συγκεκριμένο
κανονισμό όπως ειπώθηκε και όπως γράφεται μέσα. Ο κανονισμός στηρίζεται σε πρότυπο
κανονισμού που συνέταξε η ΕΕΤΑΑ.
Τι είναι αυτή; Μια εταιρεία είναι για (αδύνατη η απομαγνητοφώνηση λόγω διακοπής της
σύνδεσης) της κυβέρνησης.
Μέσα λοιπόν από αυτόν τον κανονισμό εξειδικεύεται στον χώρο των ΚΔΑΠ κι η
αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, γιατί με την δημιουργία ελάχιστων ΚΔΑΠ που δεν
καλύπτουν το σύνολο των παιδιών του Δήμου, με εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας
και φυσικά με την πληρωμή από τους γονείς του όχι ευκαταφρόνητου ποσού για όσους δεν
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά δυστυχώς προβλέπονται μέσα στον εσωτερικό
κανονισμό και για αυτούς ακριβώς τους λόγους ξεκάθαρα δεν τον ψηφίζουμε.
Όσον αφορά το πιστοποιητικό υγείας, δέχομαι την απάντηση του κ.Ακριβόπουλου και να
είναι έτσι για την προστασία των παιδιών. Κατανοητό για όλους κι όχι απλά αυτό που
αναπτύσσετε τα τελευταία χρόνια πρόεδρε του ΚΑΠΑ, να προχωρούν σε αποκλεισμούς
ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι ευπαθή.
Κ.Θεοδωρίδης; Η ερώτηση που είχα κάνει ήταν ουσιαστικά πως λειτουργούσε το ΚΔΑΠ
το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς με υπουργικές αποφάσεις, δεν υπήρχε κανονισμός κι από
ότι βλέπουμε ουσιαστικά αποτυπώνει έναν πρότυπο κανονισμό όπως έχει εκδοθεί.
Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει περισσότερη δουλειά, περισσότερη διαβούλευση πάνω
σε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να αποκλειστούν κάποια ζητήματα που τέθηκαν στην προηγουμένη
συζήτηση.
Ακριβόπουλος: Θέλω να πω ένα πραγματάκι για τη σύνταξη των κανονισμών. Υπήρξε η
διαδικασία από την προβλεπόμενη επιτροπή κι αυτοί οι κανονισμοί ψηφίστηκαν από το υπέρτατο
συλλογικό όργανο του ΚΑΠΑ το οποίο είναι το διοικητικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα
δικιά μου να εισηγηθώ μετατροπή ή οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, προφανώς το εισηγητικό είναι ως
έχει, έχει ψηφιστεί ήδη από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΑ ομοφώνως.
Παυλίδης: Δεν γίνεται αφού είναι υπέρτατο και πρέπει να το φέρετε στο δημοτικο
συμβούλιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά έχουμε άποψη, έχουμε πρόταση, αρνούμαστε ότι
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20:15 με 22:15 πάνε παιδιά από 5 έως 12 χρονών στο σχολείο. Αρνούμαστε, δε μπορούμε να το
δεχτούμε, ποιος είναι αυτός που κάνει εγγραφή τέτοια; Να κάνει τι; Γυμναστική μέσα στα
σκοτάδια; Μεγάλοι δεν κυκλοφορούμε εκείνες τις ώρες. Δε μπορούμε να το ψηφίσουμε αν δεν
μπορείτε να το αλλάξετε αυτό το κομμάτι για το 7ο Δημοτικό Σχολείο.
Θέλω να πω μόνο το εξής αγαπητέ Λεωνίδα και δεν το λέω για αντιπαράθεση.
Κάποτε πήγα στο δικαστήριο γιατί δεν υπήρχε, παρότι έλεγε το κράτος ότι ισχύει ο
κανονισμός ο παλιός των βρεφονηπιοκόμων και των νηπιαγωγών και των δασκάλων στους
παιδικούς σταθμούς, παρότι συμπτύχθηκαν κι ήρθαν στον Δήμο.
Πήγα στο δικαστήριο γιατί όταν ήταν να γίνει ένα τουρνουά χάντμπολ μέσα στο Πάσχα,
απασχόλησα τις καθαρίστριες των βρεφονηπιακών σταθμών επειδή ήταν κλειστοί και τις πήγα
για να κάνουν καθαριότητα στο γυμναστήριο για να μη γίνει ρεζίλι η πόλη, γιατί τότε το
γυμναστήριο ήθελε καθαρίστρια πρωί απόγευμα καθώς το τουρνουά ήταν όλη μέρα. Αυτές με
πήγανε στο δικαστήριο γιατί δεν υπήρχε κανονισμός, δεν είχε αλλάξει ο κανονισμός.
Εμείς φέρνουμε πρότυπους κανονισμούς για το ΚΑΠΑ. Ναι, αλλά το ΚΑΠΑ το κάναμε
και μετά αν μπορούμε να τα προσπεράσουμε αυτή η επιτροπή που λες ας ασχοληθεί να φέρει και
ένα για το καλό του Δήμου, γιατί υπήρχαν κανονισμοί στους βρεφονηπιακούς αλλά όταν ήταν
ξεχωριστό πρόσωπο. Τώρα που ήρθανε στους δήμους δεν γίνεται (και συνεχίζω να το λέω κι ας
έχει πολιτικό κόστος) οι καθαρίστριες Χριστούγεννα και Πάσχα να ακολουθούν ότι κάνουν οι
βρεφονηπιοκόμοι. Τώρα ήρθαν στον Δήμο, ας φέρουν κανονισμούς και για εκείνο.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης,
Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης,
Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος,
Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης,
Γ.Μιχαηλίδης, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος,
Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Β.Στεφανόπουλος για τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-1-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 188/2020 απόφαση του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί κατάρτισης και
ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Μακροχωρίου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας του παραπάνω Ν.Π
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 234 του
ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του ν.3801/2009 και του άρθρου 240 του
ν.3463/2006
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αριθ. 188/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί κατάρτισης
και ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίαςτων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών Μακροχωρίου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας του παραπάνω Ν.Π.
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H απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 2/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 04-02-2021
Ο Δήμαρχος
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