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ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το Π.Δ. 353/3-9-83 (ΦΕΚ 123Α΄/13-9-83), όπως αυτό τροποποιήθηκεπροσαρμόστηκε με την αριθ. 2596/30-3-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 662Β΄/9-42009), συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ΄΄ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄», ύστερα από τις αριθ. 43/82 και
187/09 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Στη συστατική πράξη του ανωτέρω Ν.Π. και ειδικότερα στην παρ. 5 αυτής
προβλέπεται ότι:
«5.Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή (3μελή)
Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και επόμενα του ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από το Δημοτικό συμβούλιο, αποτελείται από:
-Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρος.
-Τον Κασαμπαλή Δημήτριο, ιατρό, κάτοικο Βέροιας, ως ισόβιο μέλος και σε περίπτωση
θανάτου ή παραιτήσεως αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 227 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (σημ.: απεβίωσε στις 27-5-2010).
-Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου.
-Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι
από δέκα (10) εργαζόμενοι, καταλαμβάνοντας τη θέση ενός δημότη ή κατοίκου.
-Τέσσερα (4) πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος».

Με την αριθ. 3/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ.
2011/24-1-19 απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν τα μέλη και η θητεία του Δ/κού
Συμβουλίου του παραπάνω Ιδρύματος η οποία έληγε στις 31/8/2019 (λήξη δημοτικής
θητείας) και πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δ/κού Συμβουλίου.
Με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζεται ότι:
«Αρθρο 227. Διοίκηση. 1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό
συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή
μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ως πρόεδρος και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που
εκλέγονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το
διοικητικό συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.
2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή

κοινοτικού συμβουλίου, ένας τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος στην περίπτωση
που η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται εντός αυτού, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του
ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Ο ανωτέρω
εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και
πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος.
3. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί
παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. 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.
6. Τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων θα
συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση έως ότου προσαρμοστούν οι συστατικές τους
πράξεις προς τις διατάξεις του παρόντος και πάντως όχι πέραν της λήξης της θητείας των
μελών τους.
7. Οι πράξεις ορισμού των προέδρων των δημοτικών ιδρυμάτων, καθώς και των
αντιπροέδρων αυτών, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα Διαύγεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2
του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), οπότε και αποκτούν νόμιμη υπόσταση, για όλες τις συνέπειες. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες πράξεις διορισμού έχουν
δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη ισχύος της [Η παρ. 7 προστέθηκε από την παρ. 1
του άρθρου 12 του ν.4625/19 (Α΄139)]

Αρθρο 229. Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων. 1. Η εκλογή των
μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση
με την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν μήνα από την εγκατάσταση των
δημοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν μήνα από τη λήξη της
θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο
συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109.
2. Τα μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον
του δημάρχου.
3. Οι θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της
δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μέσα
σε οκτώ (8) ημέρες, αφότου η θέση έμεινε κενή.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό με τη λειτουργία του ιδρύματος, ύστερα από απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 εφαρμόζονται αναλόγως και για την
αναπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» ορίζεται ότι:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων,
προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα
(3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους
αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.».

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ.
102/ΑΠ63900/13-9-2019 «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού» (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) εγκύκλιό του
επισημαίνει τα εξής:
«Α. Γενικά (..)
Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού
συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά
συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).
Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε
οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων,
πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο
περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη
χωρίς αυτά).
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη
δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και
εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του
περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν
προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη
ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου
6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το
συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα
οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και
στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των
μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα
Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν.
2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή
υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα
μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της
αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και
εξαιρουμένων των ex officio μελών.(..)
Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά
συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Β. Ειδικότερα:
Ι. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων
Δημοτικά Ιδρύματα
Σύμφωνα με το άρθρο 227 του ΚΔΚ το διοικητικό συμβούλιο των δημοτικών
ιδρυμάτων απαρτίζεται από τον δήμαρχο ως πρόεδρο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που αυτός
θα ορίσει ως πρόεδρο και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το διοικητικό
συμβούλιο, μεταξύ των οποίων ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον σε
αυτό απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι.
Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση
του ΔΣ του οικείου ιδρύματος από το δημοτικό συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι δημότες
υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά
τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων,
καθώς και ο μετέχων στο ΔΣ κατά το άρθρο 228 ΚΔΚ σε περίπτωση πρόβλεψης της
συμμετοχής του στο οικείο προεδρικό διάταγμα σύστασης, οι οποίοι ωστόσο
συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας
αναλογίας. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέραμε και στην 52/10-10-2014 εγκύκλιό μας, στην
περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι από δέκα, στη
θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του
διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη

δημοτικός σύμβουλος.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ Α΄196)
«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.

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των
προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων
συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ
της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. [σημ.: το
τελευταίο εδάφιο προστίθεται με το άρθρο 16 του ν. 4604/2019 (Α΄50)]

Για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ιδρύματος ο Δήμος μας έχει
ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το Ν.Π..
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο να εκλέξει τα μέλη και να
συγκροτήσει το νέο Δ.Σ. του Ιδρύματος για το διάστημα μέχρι τις 31-10-2021 (του οποίου η
θητεία θα λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

