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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 112/3-5-11 (ΦΕΚ 914Β΄/20-5-2011) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3635/2-5-11 όμοια του
Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίσθηκε η σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Βέροιας με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Στην συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού Προσώπου και ειδικότερα στην
παρ. 3 αυτής προβλέπεται ότι στο δεκατριαμελές (13) διοικητικό συμβούλιο, μετέχει
κι ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας.
Με την αριθ. 136/17 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως αυτή τροπ/θηκε με τις αριθ. 172 & 765/17 και 66/19 όμοιες, ορίσθηκαν τα μέλη
και συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Με το από 12-5-2019 έγγραφό της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας (η
οποία προέκυψε από την ένωση των δύο Συλλόγων Γονέων της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κι ύστερα από την πρώτη συνεδρίαση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, μας γνωρίζει τους εκπροσώπους της στην ανωτέρω Σχολική
Επιτροπή:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου
ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή,
καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί
ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται
στο άρθρο 146.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00
(ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» στις περιπτώσεις διορισμού ή
υποδείξεως από το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών διοικητικών συμβουλίων ή
άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3
των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον τα μέλη που
διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της
μονάδας και άνω.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

