
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 2/2019 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας  
 
 
 
Αριθμός Απόφασης 4/2019    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                                                                 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων  
                                                                 για το σχολικό έτος 2020-2021 
                                                                   
Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 20 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 14:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Δήμου Πεντέλης, μετά από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23279/14-11-2019 πρόσκληση της Πρόεδρου,  
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
50 του ν. 1566/85 και την Δ4/86/11-2-1987 του ΥΠΕΠΘ.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με δεδομένο ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, 
βρέθηκαν  τα έξι (6)  μέλη  και ονομαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ              –   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
2.   ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     -    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
3.   ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ                -               «              « 
4.   ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ   -   ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  
5.   ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ                             -              «               « 
6.   ΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    -               «               « 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        -     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ         
                                                                                    

   
 

   
        Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 
 
 
 
 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα όπως παρακάτω: 



ΘΕΜΑ: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 
σχ. έτος 2020-2021 
Σχετ.  : Το υπ΄αρθ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 1.Με το υπ΄αρθ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  ζητάει  τις προτάσεις μας σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021. 

2.Με το υπ’ αρθ.πρωτ.13990/8-11-2019 έγγραφό της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας μας ενημέρωσε ότι ζήτησαν μεταβολές τα εξής σχολεία: 

 α. Ειδικό Δημοτικό σχολείο Πεντέλης :προαγωγή του σχολείου από 3/θέσιο που είναι σήμερα 
σε 5/θέσιο. 

 β.1ο Δημοτικό σχολείο Μελισσίων: προαγωγή του σχολείου από 15/θέσιο που είναι σήμερα 
σε 18/θέσιο. 

3.Με το υπ’ αρθ.πρωτ. 20456/12-11-2019 έγγραφό της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας μας ενημέρωσε ότι δεν προτείνει σχολικές μεταβολές για τα σχολεία του 
δήμου μας. 
 ΣΧΟΛΙΑ  
 4.Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.1566/1985 « η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
εισηγείται στο  δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό συμβούλιο ή κοινοτικό 
συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, συγχώνευση 
σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων». 
 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 5.Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

α. Την προαγωγή του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Πεντέλης : από 3/θέσιο που είναι σήμερα 
σε 5/θέσιο. 

 β.Την προαγωγή του 1ο Δημοτικού σχολείου Μελισσίων:  από 15/θέσιο που είναι σήμερα σε 
18/θέσιο. 
 6.Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης. 

 
Η Επιτροπή 

 
 Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, τις 
τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών που περιέχονται στο βιβλίο πρακτικών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Την εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ενημέρωση της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,  όπως παρακάτω: 
 

α. Την προαγωγή του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Πεντέλης : από 3/θέσιο που είναι σήμερα 
σε 5/θέσιο. 



 β.Την προαγωγή του 1ο Δημοτικού σχολείου Μελισσίων:  από 15/θέσιο που είναι σήμερα σε 
18/θέσιο. 
 
 
  
  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
 
                
 
                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   
  
                                                                                        
              1. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                       2. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
                                               3.ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
                                                                                4.ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 
                                                                                5.ΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                                                                                      
 


