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Προς: Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Θέµα: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, 
του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’» 

 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 43/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
όπως τροποποιήθηκε µε την 112/2011 Α∆Σ συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (ΦΕΚ 2142/Β/26-9-2011).  

 
 Στο άρθρο 4 «∆ιοίκηση» ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 

13µελές συµβούλιο αποτελούµενο από:  

 
- Πέντε (5) αιρετούς (∆ήµαρχος ή ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι) µε τους αναπληρωτές τους, 
εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 
- ∆υο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων, 
∆ευτεροβάθµιας 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 ∆ήµου 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) ∆ηµότες ή κατοίκους και σε περίπτωση που δεν ορίσει ή αυτοί που 
οριστεί παραιτηθούν και δεν αντικατασταθούν µετέχουν σύµβουλοι ή ∆ηµότες ή 
κατοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. 
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου. 
2. τις διατάξεις των άρθρων 240 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως συµπληρώθηκε 

 



και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του ν.3731/2008 
 
θα πρέπει να ορίσει, για την επόµενη διετία, τα µέλη του ∆Σ µε τους αναπληρωτές 
τους. Μετά τον ορισµό των µελών θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου. 

 
Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα 

Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών 
οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.., τα οποία συγκροτούνται  µετά την 12η 
Σεπτεµβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, 
για κάθε φύλο, µε το 1/3 τουλάχιστον των οριζόµενων από το ∆ήµο ή την Κοινότητα 
µελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  
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