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ΠΡΟΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 112/10-3-11 (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 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 ορίζεται ότι:
«Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκατριαμελές (13) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του
οποίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποτελούμενο από: α) Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων δύο (2)
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (..), β) Έναν (1) εκπρόσωπο των
εργαζομένων του νομικού προσώπου (σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί
περισσότερους από δέκα εργαζομένους) (..). Εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων,
τότε ορίζεται ένας (1) δημότης ή κάτοικος που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. γ) Ένα (1) μέλος του
συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που ορίζεται από το συμβούλιό του, δ) Δύο (2)
διευθυντές σχολείων, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας (..) και στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών
κοινοτήτων σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας. (..).

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 ΥΠ.ΕΣ. με την αριθ. 63967/13-9-2019
απόφασή του «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β'
318) τροποποίησε την με αριθ. 8440/24.02.2011 προγενέστερη απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου
1 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από
διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134).
γ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».

Με την αριθ. 641/7-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκαν
τα μέλη και η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του παραπάνω Ν.Π. η οποία λήγει
στις 6/11/2021 και πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δ/κού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 89/24-1-2020 (Β΄418/12-2-20) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ εγκρίθηκε η με αριθ. 774/23-12-2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, αναφορικά με την τροποποίηση της
συστατικής πράξης του ανωτέρω νομικού προσώπου, με την οποία αντικαθίσταται η
παράγραφος (3), που αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ανωτέρω Ν.Π., ως εξής:
«3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: - Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15) διοικητικό
συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τους αναπληρωτές του
και αποτελείται από:
α) Οκτώ (8) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (ο ορισμός γίνεται από την ίδια την μειοψηφία και
ακολουθεί ο ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο). Είναι δυνατόν να οριστούν και ως
εκπρόσωποι της μειοψηφίας δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα
με το σκοπό του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους,
δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν,
μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία.
β) Έναν (1) δημότη ή κάτοικο που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου (σε περίπτωση που το νομικό
πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα εργαζομένους) που προτείνεται από τη γενική
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε
που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.
Εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε ορίζεται ένας (1) αιρετός εκπρόσωπος
του Δήμου.
δ) Ένα (1) μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Βέροιας, που ορίζεται από το συμβούλιό του.
ε) Δύο (2) διευθυντές σχολείων, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν (1)
εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γο-νέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων σχολείων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Όταν στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων,
προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων, κατά
συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο.
Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεως τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.
Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1)
μέλος συνολικά.
- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
- Μετά τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από
τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στην περίπτωση που έχει ορισθεί, από το δημοτικό συμβούλιο ως μέλος ο δήμαρχος, αυτός
αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται
στην άσκηση των καθηκόντων τους.(..)».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00 (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 τα μέλη (γ), (δ), (ε), (στ) & (ζ) ο Δήμος μας ζήτησε τα σχετικά στοιχεία
από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο:
α) Να τροποποιήσει-συμπληρώσει την με αριθ. 641/2019 απόφασή του ορίζοντας τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας», ύστερα από την ανωτέρω
τροποποίηση της συστατικής πράξης,
β) Να εκλέξει από τα μέλη του Δ.Σ. τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και
γ) Να συγκροτήσει το νέο Δ.Σ. του νομικού προσώπου.
Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η με αριθ. 641/2019 απόφασή του.
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