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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 171/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια
διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: ¨Χωροταξικός
σχεδιασμός εγκατάστασης των 2ου & 5ου νηπιαγωγείων Αριδαίας, στο Ειδικό
Σχολείο Αριδαίας και στο “πέτρινο σχολείο”.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 23952/21-9-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

123456789101112-

Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Κετικίδης Ιωάννης
Χουρσόγλου Χρήστος
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
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13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης

19- Μπαγκή Αικατέρινη
2021222324-

Παρούτογλου Νικόλαος
Νικολαϊδης Κων/νος
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Μπογδάνης Μιχαήλ
Ασβεστόπουλος Δημήτριος

25- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- Αβραμίκας Στέφανος
2- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
3. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
4. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
5. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
6. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
7. Παππάς Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τρεις (23),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ομόφωνα αποφασίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ., να συζητηθεί το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά το
6ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Στα παραπάνω θέματα απών ήταν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Σωτηριάδης Συμεών, ο οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθρ. 99, παρ.1, του Ν.3463/2006
και παρέδωσε την Προεδρία της συνεδρίασης για τα εν λόγω θέματα στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μπαγκή
Αικατερίνη.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απούσα από την συζήτηση και ψήφιση των
θεμάτων:1ο , 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης και 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ. Θεοδωρίδης
Αναστάσιος
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του11 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Κόγιος
Ανδρέας.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 02 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του
προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ανέφερε τα εξής:
“Το θέμα μπαίνει σαν έκτακτο, γιατί όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, το ΦΕΚ ( ίδρυσης του ΕΕΕΚ) ήρθε στις 12
Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά έγινε ένας αγώνας να προλάβουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία για να μην μείνουν
πίσω. Οι Σχολικές Επιτροπές και η ΔΕΠ, συνεδρίασαν, συν αποφασίσανε, απλώς είπαμε να το πάμε λίγο πίσω, σε
επόμενα Δημοτικά Συμβούλια για να δούμε τι κόσμος έρχεται στο ΕΕΕΚ...γιατί μπορεί να ζητήσουν δέκα αίθουσες ,
μπορεί να ζητήσουν πενήντα αίθουσες να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Ξαφνικά αυτή την εβδομάδα μου λένε ότι
έρχεται όλο το προσωπικό. Οχτώ επιπλέον καθηγητές...οχτώ καθηγητές εκεί θέλουν αρκετά περισσότερους χώρους.
Γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να το φέρουμε σήμερα σαν έκτακτο θέμα για να αποφασίσουμε αν θα
προχωρήσουμε αυτή την κατάσταση ή όχι.”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα
την συζήτηση του θέματος ¨Χωροταξικός σχεδιασμός εγκατάστασης των 2ου & 5ου νηπιαγωγείων
Αριδαίας, στο Ειδικό Σχολείο Αριδαίας και στο “πέτρινο σχολείο”. Από τη στιγμή που το Δημοτικό
Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα,
το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ζαχαριάδη Κων/νο, Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. ο οποίος εισηγήθηκε το
θέμα ως εξής :“αφορά την εγκατάσταση του EΕΕΚ στο Ειδικό Σχολείο Αριδαίας και την μετεστέγαση των 2
νηπιαγωγείων, του 2ου και του 5ου νηπιαγωγείου Αριδαίας. Ήρθε στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μία απόφαση
ομόφωνη της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής όπου λέει να εγκατασταθεί το ΕΕΕΚ στο Ειδικό Σχολείο Αριδαίας, το 2ο
νηπιαγωγείο να μεταφερθεί στο πρώην 2ο Δημοτικό Σχολείο το
“Πέτρινο” και το 5ο νηπιαγωγείο να
εγκατασταθεί σε αίθουσα του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός..κι έκανα
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συγκεκριμένες ενέργειες πριν τεθεί σαν θέμα Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλήσαμε με την διευθύντρια του ΕΕΕΚ του
Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ειδικής Κατάρτισης. Μίλησα με τον Δ/ντη του Ειδικού Σχολείου. Μίλησα με τις
νηπιαγωγούς του 2ου νηπιαγωγείου. Επισκέφτηκα την νηπιαγωγό του 5ου νηπιαγωγείου, την κα Κώτσου η οποία
είναι παρούσα εδώ. Δέχτηκα τους γονείς των παιδιών του 2ου νηπιαγωγείου τους οποίους πήρα και πήγαμε να
δούμε σύμφωνα με την απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής σε πιο χώρο θα εγκατασταθούν τα παιδιά.
Πήρα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΠ ένα προς ένα να δουν βιωματικά τους χώρους, χωρίς να τους επηρεάσω για να
έχουν άποψη συγκεκριμένη. Αφού λοιπόν γίνανε όλα αυτά, μίλησα και με τον Πρόεδρο της Α/θμιας Σχολικής
Επιτροπής, για να έχω μια σαφή εικόνα. Συγκαλέστηκε και το Δ.Σ. της ΔΕΠ όπου ακούστηκαν απόψεις,
ακούστηκαν θέσεις και η απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία επί των επτά μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠ, ήταν οι
πέντε να συμφωνήσουν υπέρ της απόφασης της α/θμιας σχολικής επιτροπής δηλαδή να εγκατασταθεί το ΕΕΕΚ στο
φυσικό του χώρο, είναι ο φυσικός του χώρος το Ειδικό Σχολείο εκεί είναι ο φυσικός χώρος του ΕΕΕΚ, να
εγκατασταθεί το ΕΕΕΚ στο Ειδικό Σχολείο, σε συγκεκριμένο χώρο όπου η Δ/ντρια εκεί τόνισε το εξής . Ότι
θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο χώρο για λόγους λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας και ταυτόχρονα να μπορούν
να πάρουν τουλάχιστον μία αίθουσα ακόμα επιπλέον που περισσεύει για να χωριστούν οι ειδικότητες. Το 2ο
νηπιαγωγείο να μετεσταγαστεί στο πρώην “Πέτρινο” - 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες και το
5ο νηπιαγωγείο να μεταφερθεί στο Ειδικό Σχολείο, σε μία αίθουσα η οποία είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο
του Ειδικού Σχολείου και απέναντι από αυτήν την αίθουσα είναι το γραφείο του κ. Γεωργίου που υποσχέθηκε ότι
μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να το κάνει γραφείο για την Δ/ντρια. Η αίθουσα που θα στεγαστεί το 5ο
νηπιαγωγείο είναι μια φρεσκοβαμμένη ευάερη ευήλια αίθουσα.΄Είναι μια όμορφη αίθουσα. Εξίσου όμορφη με την
οποία στεγάζεται σήμερα το 5ο νηπιαγωγείο. Υπήρξε ένας προβληματισμός βέβαια, η απόφαση είναι κατά
πλειοψηφία , τα πέντε μέλη από τα επτά συμφώνησαν στην απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, τα δύο μέλη
συμφωνούν ως προς την εγκατάσταση του ΕΕΕΚ αλλά δεν συμφωνούν ως προς την μετακίνηση του 5ου
νηπιαγωγείου. Η εισήγηση κ. Πρόεδρε κατά πλειοψηφία είναι: να εγκατασταθεί το ΕΕΕΚ στο Ειδικό Σχολείο, το
φυσικό του χώρο , το 2ο νηπιαγωγείο να πάει στο πρώην 2ο Δημοτικό Σχολείο και το 5ο νηπιαγωγείο να
εγκατασταθεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το Σώμα ότι :“πριν από λίγο ήρθε από την Δ/ντρια του Δημοτικού
Σχολείου γνωμοδότηση με ημερομηνία 27-9-2016 με θέμα “Γνωμοδότηση και πρόταση Σχολικής Συμβούλου για
τη μεταστέγαση του 5ου νηπιαγωγείου Αριδαίας” και η οποία αναφέρει :
“ Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Αυτήν την χρονική περίοδο ενημερώθηκα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες οι οποίες δινεργούνται από
αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορούν μετακινήσεις στέγασης 5ου και 2ου Νηπιαγωγείων
Αριδαίας από και προς το κτίριο του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας με στόχο την εξυπηρέτηση στέγασης του ΕΕΕΕΚ
Αριδαίας. Πληροφορήθηκα επίσης ότι έχει προχωρήσει απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αλμωπίας για
την μετακίνηση του 5ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας σε μια αίθουσα του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας και αντίστοιχα την
μεταστέγαση του 2ου στο ανακαινισμένο κτίριο του πρώην 2ου Δ.Σχ.Αριδαίας.Με την παρούσα σας καταθέτω την
γνώμη μου ως Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής του ΠΕ Πέλλας, που ήταν απαραίτητο , χρήσιμο και
σκόπιμο να γίνει νωρίτερα, κατά παράλειψή σας, δεν ζητήθηκε.
Κυρίες και κύριοι,
παρακαλώ πολύ να μην ξεχνάτε ότι η σχολική μονάδα σημαίνει μαθητικός πληθυσμός, δηλ. ανθρώπινο δυναμικό
μικρών παιδιών και φυσικά οι οικογένειές τους, και όχι χώροι και αντικείμενα εκπαιδευτικού είδους που
μετακινούνται ανώδυνα. Άρα στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνυπολογίζεται πρωτίστως η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
διάσταση και οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν εις βάρος των μικρών παιδιών όταν δεν εξετάζονται
παράγοντες της ψυχοσωματικής ανάπτυξης των μαθητών και της μαθησιακής τους επίδοσης. Οι στεγνές
διοικητικές αποφάσεις χωρίς τις παραπάνω παραμέτρους δημιουργούν προβλήματα και αγγίζουν τη σφαίρα των

4

ΑΔΑ: 7885ΩΨΩ-7ΩΗ

αντιπαιδαγωγικών αποφάσεων που θα επηρεάσουν στη συνέχεια την ήρεμη μαθησιακή πορεία και εξέλιξη αυτών
των μαθητών.
Δεδομένου ότι :
Πρώτο, το 5ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας λειτουργεί με ένα υποχρεωτικό τμήμα, ήταν προηγουμένως σε ενοικιαζόμενο
κτίριο από την ίδρυσή του, μετακόμισε την προηγούμενη σχολική χρονιά και μόλις φέτος αρχίζουν οι μαθητές του
την φυσιολογική συστέγασή τους σε εξαιρετικούς χώρους ( που με τη δική σας πολύ σωστή Απόφαση επισκευάσατε
και παραδώσατε προς χρήση), είναι ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να παραμείνει, τουλάχιστον για την παρούσα
σχολική χρονιά, στους χώρους που τώρα στεγάζεται.
Οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών και μεταστέγαση τάξεων, τώρα, που έχει δρομολογηθεί η σχολική χρονιά, θα
φέρει μεγάλη αναστάτωση τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους.
Δεύτερον, εφόσον η Διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας ισχυρίζεται ότι μπορεί να διαθέσει μόνο μία
αίθουσα για προσχολική τάξη, ενώ τώρα διαθέτει δύο μαζί με γραφείο, τουαλέτες, κλπ) και σε αυτές στεγάζει το 2ο
Ν/γείο Αριδαίας ( το υποχρεωτικό και το προαιρετικό ολοήμερο ), είναι εφικτό και παιδαγωγικά σωστό, χωρίς
μεγάλη ανακατανομή και αναστάτωση, το ένα τμήμα του 2ου Ν/γειου Αριδαίας να μετακινηθεί στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων (κενή και δυνατή να προσφερθεί) του πρώην 2ου ΔΣ Αριδαίας.
Έτσι μόνο ο αριθμός των παιδιών ενός τμήματος θα αναπροσαρμοστεί σε νέες συνθήκες στέγασης.
Ειδάλλως, η πολλαπλή μετακίνηση τριών τμημάτων νηπίων (2ου αι 5ου Νηπιαγωγείου ) και η ανακατανομή με την
μεταστέγαση σε νέους χώρους μάθησης και διδασκαλίας, τριών τμημάτων , στην πραγματικότητα αναστατώνει
εκπαιδευτικά , μαθησιακά και παιδαγωγικά δύο φορές μεγαλύτερο αριθμό παιδιών μαζί με τις οικογένειές τους.
Υπόψη ότι ένα οργανικά 2/θέσιο νηπιαγωγείο δεν υπολείπεται σε τίποτα εάν στεγάζει κάθε τμήμα του σε
διαφορετικά διδακτήρια τα οποία ούτως ή άλλως , στην προκειμένη περίπτωση , συναυλίζονται. Μάλιστα,
ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στην πόλη των Γιαννιτσών λειτουργούν, εδώ και χρόνια, 2/θέσια νηπιαγωγεία,
αυτόνομα το κάθε τμήμα του, όπως το 5ο και το 12ο Γιαννιτσών, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, το ίδιο και
στην Έδεσσα με το 11ο Ν/γείο.
Τρίτον, πρόκειται να λειτουργήσει Τμήμα Ένταξης με παιδιά του 3ου και 5ου Ν/γείων Αριδαίας, τα οποία
λειτουργούν σήμερα στο κτήριο του πρώην 2ου Δσχ. Αριδαίας ένα επιπλέον γεγονός που καθιστά απαραίτητο τη
διατήρηση του 5ου Ν/γείου στο παρόν κτίριο.
Για όλα τα παραπάνω ,για την ηρεμία των προσχολικών τάξεων , των μαθητών, των γονέων τους και των
εκπαιδευτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων προτείνουμε,τουλάχιστον για αυτήν τη σχολική χρονιά,
το 5ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας να παραμείνει ως έχει στο ίδιο χώρο που στεγάζεται σήμερα και να μετακινηθεί το
ένα από τα δύο τμήματα του 2ου Νηπιαγωγείο Αριδαίας στην ελεύθερη για χρήση αίθουσα του κτηρίου του πρώην
2ου Δ.Σχ. Αριδαίας
και την επόμενη σχολική χρονιά να επανεξετάσει ΕΓΚΑΙΡΑ το παραπάνω θέμα και να ληφθούν αποφάσεις ΠΡΙΝ
την έναρξη των μαθημάτων.
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Α.
Δρ. ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ως εξής : “ Επειδή βρίσκομαι σε αυτόν το χώρο,
επειδή πέρασα εννέα χρόνια στην ειδική αγωγή, επειδή ήμουν ο ιδρυτής του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας, επειδή
εκείνο το σχολείο στήθηκε με πολύ κόπο και ιδρώτα για να στεγάσει την Ειδική Αγωγή.. και εάν δεν έχει (δεν
μιλάω για τους γονείς που βιώνουν τα προβλήματα στο σπίτι τους) αλλά εάν δεν έχει περάσει κάποιος από αυτόν
τον χώρο δύσκολα μπορεί να έχει άποψη για την Ειδική Αγωγή, σας λέω ότι το ΕΕΕΚ θα πρέπει οπωσδήποτε να
εγκατασταθεί σε εκείνον τον χώρο μέσα. Γιατί; Γιατί μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη
δημοτική αρχή και το ολοκλήρωσε η σημερινή, εξόπλισε εκείνο το χώρο με πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι
παιδαγωγικά απαραίτητα για την λειτουργία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι ένας χώρος αξιοζήλευτος πλέον,
είναι ένας χώρος ο οποίος διαθέτει τα πάντα για την εκπαίδευση παιδιών ειδικής αγωγής. Σε εκείνο τον χώρο μέσα
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θα είναι παιδιά τα οποία είναι από έξι χρονών και θα φτάνουν μέχρι είκοσι χρονών, τα παιδιά του ΕΕΕΚ. Θα
συγχρονίζονται και θα λειτουργούν σε ένα χώρο παιδιά τα οποία δεν μπορούνε, ένας εικοσάχρονος με ένα παιδάκι
τεσσάρων ετών που είναι του νηπιαγωγείου, είναι δύσκολο να υπάρχει. Γι΄αυτό και επειδή είχαμε κάνει κουβέντα
με τον κ Ζαχαριάδη, είπαμε να μείνουν όσο γίνεται λιγότερα παιδιά σε εκείνο το χώρο μέσα, παιδιά νηπιαγωγείου,
όσο γίνεται λιγότερα. Και η πρόταση ήταν, βέβαια πέρσι με δικιά μας απόφαση μεταφέραμε το 5ο νηπιαγωγείο, για
να γλιτώσει χρήματα η πολιτεία από ένα χώρο που νοίκιαζε, το καταφέραμε αυτό, το χώρο που βρισκότανε πίσω
από το παλιό το ΚΤΕΛ , το φέραμε μέσα στο “Πέτρινο Σχολείο” που έγινε κατ' ομολογία και της Σχολικής
Συμβούλου ένα από τα καλύτερα νηπιαγωγεία στον Νομό.. σε εκείνο λοιπόν το κτίριο, παραμένει μία αίθουσα κενή.
Για να μη σπάσουμε το νηπιαγωγείο σε δύο κομμάτια, κατευθύνθηκε και η Σχολική Επιτροπή αλλά και η ΔΕΠ να
μεταφερθεί, στην ουσία το κόστος να το πληρώσει για μια ακόμη φορά το 5ο... κάποιος θα πληρώσει το κόστος
...να μεταφερθεί το 5ο νηπιαγωγείο να πάει μόνο του απέναντι, στο Ειδικό Σχολείο και να μεταφερθούν τα παιδιά
του 2ου νηπιαγωγείου. Χωράνε όλα μαζί στις δύο αίθουσες του 5ου . Πάνω σε αυτό το σκεπτικό κινήθηκε και η
Σ.Ε. και η ΔΕΠ γι' αυτό και μπήκαν στην διαδικασία να πάρουμε αυτή την απόφαση. Καταρχάς εκεί μέσα θα πρέπει
οπωσδήποτε τα παιδιά τα οποία είναι του νηπιαγωγείου να είναι σε χώρο που να βγαίνουν απευθείας έξω. Είναι
απαραίτητο συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να τα εγκλωβίσουμε σε κάποιον χώρο , τα παιδιά τα οποία είναι 18 και 20
χρονών και ταλαιπωριόντουσαν χρόνια και χάρη στον αγώνα που έκανε ο Σύλλογος για παιδιά με ειδικές ανάγκες
έγινε αυτή η επίτευξη, για να μην ταλαιπωρούνται και να απολαμβάνουν και αυτά δικαιώματα τα οποία τους
παρέχει η Πολιτεία είναι απαραίτητο να μην βρίσκονται πολύ κοντά... έτσι ένα κομμάτι θα πάρει το Ειδικό
Σχολείο, μπαίνοντας στο κτίριο μέσα δεξιά, αριστερά θα πάνε το ΕΕΕΚ και στο κέντρο θα βρεθεί το ένα τμήμα του
νηπιαγωγείου . Τα εργαστήρια θα είναι κοινά και πιστέψτε με είναι καταπληκτικά εργαστήρια του Ειδικού Σχολείου
και με αυτό το σκεπτικό κινήθηκαν και κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΔΕΠ την πρόταση.”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με προτάσεις, τοποθετήσεις και ερωτήσεις των μελών όπως
κατεγράφησαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης. Πιο συγκεκριμένα τον λόγο
πήραν ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, ο κ. Πασόης Δημήτριος, ο κ. Σωτηριάδης Συμεών, ο κ. Ασβεστόπουλος
Δημήτριος, ο κ. Κόγιος Ανδρέας, ο κ. Βέσκος Δημήτριος, ο κ. Γεωργίου Χρήστος, o κ. Ζαχαριάδης Κων/νος, η
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας, κα Χατζηανδρέου Χριστίνα και η κα
Κώτσου Ζωή προϊσταμένη νηπιαγωγός του 5ου νηπιαγωγείου Αριδαίας, η οποία εξέφρασε την αντίρρησή της
για την μεταφορά του 5ου νηπιαγωγείου σε άλλο χώρο και η οποία μεταξύ άλλων πρότεινε : “...πρέπει να
παραμείνει το 5ο νηπιαγωγείο στο χώρο του και να έρθει ένα τμήμα του ολοήμερου στην αίθουσα που έχουμε
δίπλα, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα...”
Και πιο συγκεκριμένα οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας μεταξύ άλλων τοποθετήθηκαν ως εξής :
κ. Πασόης Δημήτριος : “Συντάσσομαι με την πρόταση της Σχολικής Συμβούλου, η υπάρχουσα κατάσταση να
συνεχιστεί τουλάχιστον για ένα χρόνο και του χρόνου, πράγματι έγκαιρα όπως το τονίζει, να παρθεί απόφαση και
να ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων.”
κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος :“...εγώ έχω μια πιο ξεκάθαρη σκέψη, ότι αυτό το κτίριο του ειδικού είναι καθαρά
για τις δομές του ειδικού και του ΕΕΕΚ, μην μπερδευόμαστε ας βρούμε άλλους χώρους, άλλα τετραγωνικά,
μπήκαμε στη λογική των τετραγωνικών και εκεί θα βάλουμε ψυχούλες. Η δικιά μου σκέψη και πρόταση λοιπόν
είναι είτε εκμεταλλευόμενος τον χρόνο, είτε να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να αποφασίσουμε σήμερα οριστικά και
αμετάκλητα την λειτουργία του ΕΕΕΚ σ' αυτό το κτίριο, που ήταν η πρώτη πρόταση και συμφωνώ, για την δεύτερη
πρόταση να μην βάλουμε μέσα σ' αυτό το κτίριο κανένα άλλο σχολείο. Γιατί θεωρώ, όπως τα περιγράψατε εσείς,
από τις περιγραφές σας και μόνο αν τις ακούσετε θα διαπιστώσετε τους προβληματισμούς σας, για το προαύλιο για
τη χρήση του διαδρόμου, για την χρήση των χώρων υγιεινής, αμέσως προβληματιστήκατε πως θα προαυλίζονται τα
μεγάλα παιδιά με τα μικρά, εσείς τα είπατε αυτά. Αν καθίσετε και ακούσετε αυτά που είπατε, αμέσως πιο ήρεμα θα
απομονώσετε αυτό το κτίριο να είναι του ΕΕΕΚ και του ειδικού. Να βρεθεί λοιπόν μία λύση να μην υπάρχει εκεί
κανένα νηπιαγωγείο, κανένα ολοήμερο και κανένα μικρό παιδάκι κατά την άποψή μου. Στα άλλα κτίρια να
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σκύψουμε όλοι να βρούμε μία άλλη λύση. Μπορούμε νομίζω σε δεκαπέντε είκοσι μέρες μέχρι το επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να βρεθεί λύση για τα υπόλοιπα. Θεωρώ τον προβληματισμό σας πάρα πολύ σωστό για τη συστέγαση
μεταξύ νηπιαγωγείου του ολοήμερου των μικρών παιδιών .... να μη βάλουμε λοιπόν εκεί ανάμεσα κανένα μα
κανένα μικρό παιδάκι. Γιατί δεν ξέρω ποιος θα έχει ακριβώς την ευθύνη για αυτήν την λειτουργία... Κι αν
κάποια στιγμή γίνει κάτι το περισσότερο που δεν το ευχόμαστε βέβαια, ποιος θα το αναλάβει. Γιατί είναι
ζητούμενο. Από κει και ύστερα όμως επειδή όλα τα πράγματα δεν ... επειδή προτείνω αυτό, θα ήθελα να
συμβουλευτούμε εκ νέου αυτό που είπε και ο Δήμαρχος τους θεσμικούς φορείς... Εκ νέου αφού κάνουμε ερώτημα
και στην κα Ζωγράφου και στον προϊστάμενο στην Α/θμια και στην Β/θμια, αφού δούμε εξονυχιστικά τα κτίρια που
υπάρχουν και είναι διαθέσιμα με ένα γνώμονα ότι σε αυτό το κτίριο δεν πρέπει να υπάρχει άλλη δράση. Πρέπει να
είναι η δομή του ΕΕΕΚ και του Ειδικού. Αυτή είναι η πρότασή μου αυτή είναι η σκέψη μου.”
κ. Κόγιος Ανδρέας: “Δεν πρέπει να μείνουμε σε γνωμοδοτήσεις ή σε αποφάσεις Σχολικών Επιτροπών, πολλά
πράγματα εξελίσσονται και μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα. Θα πρέπει να δούμε την πραγματική κατάσταση που
επικρατεί τώρα και με αυτό το σκεπτικό να αποφασίσουμε και σύμφωνα με τις προτάσεις των σχολείων. Τι
δυνατότητες υπάρχουν. Δεν είναι το τι θέλουμε και τι γνωμοδοτούμε και τι αποφασίζουμε την ουσία να δούμε ...”
Κατόπιν της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά
με την έγκριση ή όχι της εισήγησης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π Δήμου Αλμωπίας. Κατά την ψήφιση του θέματος
ζήτησαν να τοποθετηθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας, ως εξής :
κ. Πασόης Δημήτριος : “Να επανεξεταστεί το θέμα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις των φορέων και να
έχουμε ένα συγκερασμό απόψεων και πραγματικά το ΕΕΕΚ να στεγαστεί στο Ειδικό Σχολείο. Να βρεθούν λύσεις
για τα δύο νηπιαγωγεία.”
κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος: “Επειδή πρέπει να πάρουμε απόφαση για την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς
και την λειτουργία του ΕΕΕΚ με τους καθηγητές με τα παιδιά και με τις δράσεις, πρότασή μου είναι αυτό που
νομίζω ότι όλοι θέλουν, να εγκατασταθεί πλήρως εκεί το ΕΕΕΚ και αυτό το κτίριο να μην έχει άλλα σχολεία, το
Ειδικό και το ΕΕΕΚ και να δοθεί χρόνος για την άλλη υποπρόταση εντελώς πρόχειρη θα έλεγα, γιατί αν υπήρχε
τέτοιο σκεπτικό, τέτοια πολιτική βούληση θα έπρεπε να το συζητήσουμε ειδικά πριν τις εγγραφές, έτσι ούτως ώστε
να ξέρει ο καθένας ακριβώς που θα είναι οι χώροι που θα στείλει το παιδί του που θα είναι ο δάσκαλος που θα
είναι ο εκπαιδευτικός ή μέσα τσο καλοκαίρι να αποφασιστεί αυτό... και να πάμε σε μία πολύ σκληρή εξεύρεση
χώρων γιατί αν πάνε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι που δεν είναι εδώ μέσα, θα βρουν στο ίδιο προαύλιο στα ίδια
κτίρια πολλά τετραγωνικά που μπορεί να συστεγαστούν ....”
κ. Κόγιος Ανδρέας: “επειδή είναι πολύ βασικό να είναι τα παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο..... να προλάβετε να
μισθωθεί χώρος έξω και να λυθεί το θέμα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, για την επόμενη χρονιά όχι για φέτος,
έχει τόσους χώρους ...”
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΠ, κ.Ζαχαριαδη Κων/νου και
αφού έλαβε υπόψη :
• την με αρίθ. 63/2016 Απόφαση του Δ.Σ. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
• την με αρίθ. 14/2016 Απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας
• την με αρίθ. πρωτ. 350/27-9-2016 γνωμοδότηση και πρόταση Σχολικής Συμβούλου για τη
μεταστέγαση του 5ου νηπιαγωγείου Αριδαίας.
• το άρθρο 65 παρ.1 και το άρθρο 94 παρ. 4& 16 του Ν.3852/10
• τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006
• την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με
αρίθ. 9/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 13 ψήφους υπέρ)
Εγκρίνει την μεταστέγαση :
1. του 5ου νηπιαγωγείου Αριδαίας, ( 14 νήπια , 1 Τμήμα Κλασικού) στο Ειδικό Σχολείο σε μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας
2. του 2ου νηπιαγωγείου Αριδαίας (39 νήπια , 2 Τμήματα Ολοήμερου) σε δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (στο “πέτρινο”), μία από τις οποίες χρησιμοποιούσε το 5ο νηπιαγωγείο Αριδαίας,
ως εισηγήθηκε το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας με την αρίθ. 14/2016 απόφασή
του.
➢ Καταψήφισαν οι κ.κ. : Πασόης Δημήτριος, Καλδερεμετζή Δέσποινα, Ιωαννίδης Ιωάννης,
Νικολαϊδης Κων/νος, Μπογδάνης Μιχαήλ, Μπαγκή Αικατερίνη, Ασβεστόπουλος Δημήτριος,
Κόγιος Ανδρέας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 171/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-9-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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