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ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Θ Ε Μ Α: «Τροποποίηση του άρθρου  4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής 

πράξης  του N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών 

μονάδων Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

όπως τροποποιήθηκε με την 112/2011 ΑΔΣ συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-

2011).  

 

 Στο άρθρο 4 «Διοίκηση» ορίζεται ότι το νομικό πρόσωπο διοικείται 

από 13μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:  

 

- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές 

τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

- Δυο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



- Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 

μονάδας. 

- Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή 

κοινωνική δράση με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση που η μειοψηφία 

δεν ορίσει συμβούλους ορίζει δύο (2) Δημότες ή κατοίκους και σε περίπτωση 

που δεν ορίσει ή αυτοί που οριστεί παραιτηθούν και δεν αντικατασταθούν 

μετέχουν σύμβουλοι ή Δημότες ή κατοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 

8440/24.02.2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της 

απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') (άρθρο 

2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'), 

όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 

5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β') προβλέπεται ότι: 

 

Οι σχολικές επιτροπές που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των διατάξεων 

του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, διοικούνται από διοικητικό 

συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, οριζόμενο με τους 

αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 240 του 

ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά: 

- Τουλάχιστον ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις 

σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που 

περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες. 



- Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, 

για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες, 

μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο διοικητικό 

συμβούλιο, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών. 

- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των 

υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 

μονάδας. 

- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές 

μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους 

σχολικής μονάδας. 

- Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα 

τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της 

οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 91 Ν.4555/18  όπου στις 

διατάξεις των άρθρων 227, 240, 243, 244, 246, 255, 266 του ν. 3463/2006 (Α' 

114), όπως ισχύει, αναφέρεται ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 

νομικών προσώπων των δήμων ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά 

συγκεκριμένη αναλογία πλειοψηφίας - μειοψηφίας, η σχετική πρόβλεψη 

καταργείται από την επόμενη δημοτική περίοδο (έναρξη δημοτικής περιόδου 

01.09.2019) και, το σύνολο των μελών ορίζεται, με ψηφοφορία, από το 

δημοτικό συμβούλιο. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου των νομικών προσώπων των δήμων δεν θίγεται.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τη συστατική απόφαση του νομικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 16 του 

ν.3731/2008. 

3. τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010. 

4. την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, 



όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 

ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') (άρθρο 2 

της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος 

Β'), όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 της απόφασης 

ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β'). 

5. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 91 Ν.4555/18. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 «» της 

συστατικής πράξης του συστάθηκε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011) ως κατωτέρω: 

 

το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές συμβούλιο αποτελούμενο από:  

- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές 

τους. 

- Τουλάχιστον πέντε (5) διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των 

αρχαιότερων, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων 

συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 

μονάδας. 

- Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που είναι χρήστες των υπηρεσιών 

του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 

δράση με τους αναπληρωτές τους. 

- Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα 

οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της 

οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.  

 

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 



 

Η ισχύς της απόφασης αυτής θα αρχίζει από την εγκατάσταση των νέων 

δημοτικών αρχών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα 

απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

                Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης 

                & Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

             Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 

                                       


