
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άνοιξη  4/4/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ.Πρωτ.:- 9537  -               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Ταχ. Δ/νση   :Κανάρη 3, Άνοιξη  

Ταχ. Κώδικας:14569 

Πληροφορίες: Πατέλη Ειρήνη 

Τηλέφωνο : 213 2139810 

FAX           : 213 2139822  

                                                                        ΠΡΟΣ 

                                         τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2017-2019 ». 
Έχοντας υπόψη:   

 1.Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 

 2). Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 202 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 3)Το άρθρο 50 του Ν. 1566/85( ΦΕΚ 167/30-9-1985 τεύχος Α΄) 
4). Τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ.4/86 (ΦΕΚ 81/13-2-1986 τεύχος Β΄) απόφασης Υπ. 

Ε.Π.Θ. 

5. Το με αριθ.πρωτ. 8363/24-3-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για ορισμό των εκπροσώπων τους. 
  
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): 

 «1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική 
επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: 

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, 
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, 

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της 

διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον 

προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, 
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. 4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης 

Υπ.Ε.Π.Θ.: 
«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών και 

κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Με Απόφαση Δημάρχου ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από 
υπαλλήλους του Δήμου ( παρ. 5 άρθρο 1 της ως άνω β΄σχετικής απόφασης). 

Προκειμένου να προβούμε στη συγκρότηση της Δ.Ε.Π. για τη διετία 2017-2019, και λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω και  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει: 

α) τον Δήμαρχο ή ένα Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής, και 

β) έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων της περιοχής 

                                                                                                    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

                                                                                                         ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

                                                                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοιν.Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 


