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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 
Της από  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  061/2022 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 
Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 
Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 

Άρθρο 67, και στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & 
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου 
Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 
2/15315/23.03.2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 
προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 

αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
Θ Ε Μ Α  7ο : Αντικατάσταση Προέδρων και Αντιπροέδρων των N.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». 

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος, την υπ΄αρ. 2033/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η  οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εισηγήσεων του Αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης Ευστράτιου Καρίκη, σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικών 

Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  «Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». 

 

Σας αποστέλλουμε τις εισηγήσεις σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων 

των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  «Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου», και παρακαλούμε να τις εισάγετε στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς έγκριση. 

 

Θ Ε Μ Α : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  

«Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 249 και  243 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 οι οποίες κατισχύουν όλων των 

προγενέστερων ρυθμίσεων 

 Τις διατάξεις της ΥΑ 63967/2019 (ΦΕΚ Β 3537/20.9.2019) που τροποποιούν την 

ΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β' 318),  με θέμα   «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»  

 Τη συστατική πράξη του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» (ΦΕΚ Β’ 

1370/16.6.2011) 

 Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 102/13.9.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» 

 Το έγγραφο 66008/24-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας 

των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318) 

 Τις παραιτήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της «Σχολικής Επιτροπής 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». 
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Σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις της ΥΑ 63967/2019 (ΦΕΚ Β 318/20.9.2019) 

τροποποιείται το άρθρο 1 της ΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318) ως ακολούθως:  

 

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 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.». 

 

 

Επιπλέον  

Σύμφωνα με τις διάταξεις της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: «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.» 

 

Αναλυτικότερα κατά την Εγκύκλιο 102/13.9.2019 ΥΠΕΣ:  

 όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των 

δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο  

 για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5  δύναται να 

υποδειχθούν από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από 

άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. 

 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  
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 ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από τον ίδιο Πρόεδρος (σύμβουλος ή δημότης) 

συμπεριλαμβάνεται στην αναλογία των 3/5. 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο 66008/24-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ 

(διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν 

υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του Δημάρχου 

 Για παράδειγμα σε μια 15μελή σχολική επιτροπή, ο δήμαρχος υποδεικνύει τα 

εννέα (9) μέλη, που μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, τέσσερα (4) είναι τα 

υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (διευθυντές, 

εκπρόσωπος γονέων και μαθητών), και δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τις 

λοιπές παρατάξεις. 

 

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.  

 

Σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

δήμου Ρόδου διοικείται από 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα: 

«Α) Η διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής αποτελείται από 15μέλη, της οποίας η σύνθεση 

είναι η παρακάτω: 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος 

− Έξι δημοτικοί σύμβουλοι και αν δεν ορισθεί μέλος ο Δήμαρχος επτά εκ των οποίων οι 

τρεις ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν η 

μειοψηφία αντί δημοτικών συμβούλων να ορίζει ως εκπροσώπους της, δημότες ή 

κατοίκους (άρθρο 240 Ν. 3463/2006). 

− Τέσσερις δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ρόδου, που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή 

κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σύμφωνα με το σκοπό του νομικού προσώπου. 

− Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο, εφόσον απασχολεί πάνω 

από δέκα (10) εργαζόμενους και σε περίπτωση που δεν απασχολεί αυξάνεται κατά έναν 

ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων. 

− Δύο διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

− Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.» 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις ιδιότητες των μελών 

ορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, η οποία κατισχύει της 

προγενέστερης συστατικής πράξης όταν προσκρούει σε αυτήν.  

Συνεπώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ πρέπει να έχει 15 μέλη και η σύνθεσή 

του καθορίζεται από την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθώς και από τις προβλέψεις 

του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.  

Ειδικότερα το 15μελές συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

 Ειδικώς για τις Σχολικές Επιτροπές η εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 

ως προς τις αναλογίες μελών που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο και τη 

μειοψηφία εφαρμόζονται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του 
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συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν 

(αιρετοί, δημότες κλπ). 

 Από το σύνολο των 15 μελών του ΝΠΔΔ, τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά 

προέρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Από τα υπόλοιπα 11 μέλη, τα 

εννέα (9) δηλ. τα 3/5 επί του συνόλου των 15 υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, 

ενώ τα υπόλοιπα δύο (2), υποδεικνύονται από τη μειοψηφία.  

 Εάν ο Δήμαρχος συγκαταλέγεται στα μέλη των 3/5 τότε αυτοδίκαια ορίζεται και 

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου.  

 Από τα 9 μέλη (15*3/5=9) , που δεσμευτικώς για το σώμα, υποδεικνύονται από 

το Δήμαρχο, μπορεί να τηρηθεί η πρόβλεψη της συστατικής πράξης των 5 

δημοτών μελών και 4 δημοτικών συμβούλων από την πλειοψηφία, συνεπώς η 

συστατική πράξη δεν προσκρούει στην αναλογία των 3/5 που προβλέπει το 

άρθρο 6 του Ν. 4623/2019.  

 Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη 

συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.1566/85 και του Αστικού Κώδικα (παρ.1 άρθρο 

53 Ν.1566/85). 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-

ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δήμαρχος ή 

Σύμβουλος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος  

Ο Δήμαρχος ή άλλος 

Σύμβουλος  

Υποδεικνύεται ο 

σύμβουλος  από 

τον Δήμαρχο εάν 

ο Δήμαρχος δεν 

συμμετέχει 

2 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

3 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

4 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

5 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

6 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

7 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

8 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

9 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

10 Αιρετό Μέλος 

ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 

Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος 

της μειοψηφίας ή 

δημότης 

Υποδεικνύεται από 

τη μειοψηφία* 

11 Αιρετό Μέλος 

ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 

Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος 

της μειοψηφίας ή 

δημότης 

Υποδεικνύεται από 

τη μειοψηφία* 

12 Διευθυντής 

εκ των 5 

Διευθυντής εκ 

των 5 

Διευθυντής Α’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Υποδεικνύεται από 

την αρμόδια 

https://ddm.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/arthro53.pdf
https://ddm.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/arthro53.pdf
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αρχαιοτέρων αρχαιοτέρων Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης 

13 Διευθυντής 

εκ των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής εκ 

των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής Α’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Υποδεικνύεται από 

την αρμόδια 

Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης 

14 Νηπιαγωγός 

εκ των 

αρχαιοτέρων 

Νηπιαγωγός εκ 

των αρχαιοτέρων  

Νηπιαγωγός Υποδεικνύεται από 

την αρμόδια 

Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης 

15 Εκπρόσωπος 

Ένωσης 

Γονέων 

Α’βάθμιας ή 

εκπροσωπος 

συλλόγου 

γονέων 

Εκπρόσωπος 

Ένωσης Γονέων 

Α’βάθμιας ή 

εκπροσωπος 

συλλόγου 

γονέων 

Γονέας μέλος Ένωσης ή 

συλλόγου γονέων κατά 

προτεραιότητα μεγέθους 

σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας. 

Ορίζεται από το 

αντίστοιχο 

συλλογικό φορέα 

 

 

*Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα ορίσει   τα μέλη 

της, άρα υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που συναινετικά ή κατά 

πλειοψηφία, με εσωτερικές διαδικασίες όπως εκλογές μεταξύ όλων των παρατάξεων της 

μειοψηφίας,   θα το κάνει. 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. (άρθρο 240 ΔΚΚ για τα δημοτικά ΝΠΔΔ, όπως αναφέρει το 227 για τα 

δημοτικά ιδρύματα). 

 

Σημειώνεται ότι η συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» προβλέπει τη συμμετοχή «εκπροσώπου των εργαζομένων 

στο νομικό πρόσωπο» κατ’ αντιστοιχεία του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, ωστόσο οι 

Σχολικές επιτροπές αποτελούν ειδικής κατηγορίας νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 

δικό τους προσωπικό. Συνεπώς η πρόβλεψη της συστατικής πράξης είναι ανεφάρμοστη. 

 

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.  

 

Οπότε: 

 από τα 8 ή 9 μέλη που υποδεικνύει ο Δήμαρχος τα τρία (3) υποχρεωτικά πρέπει 

να είναι του ιδίου φύλου, από τα δύο (2) μέλη που υποδεικνύει η μειοψηφία το 

(1) πρέπει να ανήκει σε ένα φύλο τουλάχιστον.  

Για τα ex officio μέλη πρέπει: 

 Από τους 2 διευθυντές εκ των 5 αρχαιοτέρων εφόσον ανάμεσά τους 

συγκαταλέγεται μέλος διαφορετικού φύλου η αναλογία των μελών να είναι 1/1  

 Για τον έναν (1) νηπιαγωγό δεν τίθεται ζήτημα ποσόστωσης. 

 Για τον εκπρόσωπο γονέα δεν τίθεται ζήτημα ποσόστωσης 

 

 

Μετά τον ορισμό των μελών, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος 

έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 
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Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού 

συμβουλίου. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 

και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών. 

 

Κατά τα ανωτέρω: 

 Καλείται ο Δήμαρχος να υποδείξει τρείς (3) δημοτικούς συμβούλους ή τέσσερις 

(4) εφόσον δεν συμμετέχει ο ίδιος στο διοικητικό συμβούλιο και πέντε (5) 

δημότες με τους αναπληρωτές τους. 

 Καλείται η μειοψηφία όπως υποδείξει δύο (2) δημοτικούς συμβούλους ή δημότες 

με τους αναπληρωτές τους 

 Τα υπόλοιπα 4 μέλη ορίζονται ex officio και κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που 

προβλέπονται από τους φορείς ή συλλογικές ενώσεις τους.  

 Καλείται το σώμα όπως εκλέξει ανάμεσα στα 15 μέλη τον Πρόεδρο, εφόσον δεν 

συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος και τον Αντιπρόεδρο.  

 

Θ Ε Μ Α : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  

«Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 249 και  243 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 οι οποίες κατισχύουν όλων των 

προγενέστερων ρυθμίσεων 

 Τις διατάξεις της ΥΑ 63967/2019 (ΦΕΚ Β 3537/20.9.2019) που τροποποιούν την 

ΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β' 318),  με θέμα   «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»  

 Τη συστατική πράξη του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» (ΦΕΚ Β’ 

1414/16.6.2011) 

 Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 102/13.9.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» 

 Το έγγραφο 66008/24-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας 

των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318) 

 Τις παραιτήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της «Σχολικής Επιτροπής 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». 

 

 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις της  ΥΑ 63967/2019 (ΦΕΚ Β 318/20.9.2019) 

τροποποιείται το άρθρο 1 της ΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318) ως ακολούθως:  

 

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 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: 
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- 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.». 

 

 

Επιπλέον  

Σύμφωνα με τις διάταξεις της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: «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.» 

Αναλυτικότερα κατά την Εγκύκλιο 102/13.9.2019 ΥΠΕΣ:  

 όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των 

δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο  

 για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5  δύναται να 

υποδειχθούν από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από 

άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. 

 

 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  

 

 ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από τον ίδιο Πρόεδρος (σύμβουλος ή δημότης) 

συμπεριλαμβάνεται στην αναλογία των 3/5. 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο 66008/24-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ 

(διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν 

υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του Δημάρχου 

 Για παράδειγμα σε μια 15μελή σχολική επιτροπή, ο δήμαρχος υποδεικνύει τα 

εννέα (9) μέλη, που μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, τέσσερα (4) είναι τα 
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υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (διευθυντές, 

εκπρόσωπος γονέων και μαθητών), και δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τις 

λοιπές παρατάξεις. 

 

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.  

 

Σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δήμου Ρόδου διοικείται από 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα: 

«Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται οπό 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα 

αποτελείται από: Α) Η διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής αποτελείται από 15 μέλη, της 

οποίας η σύνθεση είναι η παρακάτω: − Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος. − Έξι δημοτικοί 

σύμβουλοι και αν δεν ορισθεί μέλος ο Δήμαρχος επτά, εκ των οποίων οι τρεις ορίζονται 

από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί 

δημοτικών συμβούλων να ορίσει ως εκπροσώπους της δημότες ή κατοίκους (άρθρο 240 

Ν. 3463/2006). − Τρεις δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ρόδου, που έχουν ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σύμφωνα με το σκοπό του νομικού 

προσώπου. − Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο εφόσον 

απασχολεί πάνω από δέκα (10) εργαζόμε− νους και σε περίπτωση που δεν απασχολεί, 

αυξάνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.» 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις ιδιότητες των μελών 

ορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, η οποία κατισχύει της 

προγενέστερης συστατικής πράξης όταν προσκρούει σε αυτήν.  

Συνεπώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ πρέπει να έχει 15 μέλη και η σύνθεσή 

του καθορίζεται από την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθώς και από τις προβλέψεις 

του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.  

Ειδικότερα το 15μελές συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

 Ειδικώς για τις Σχολικές Επιτροπές η εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 

ως προς τις αναλογίες μελών που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο και τη 

μειοψηφία εφαρμόζονται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του 

συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν 

(αιρετοί, δημότες κλπ). 

 Από το σύνολο των 15 μελών του ΝΠΔΔ, τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά 

προέρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Από τα υπόλοιπα 11 μέλη, τα 

εννέα (9) δηλ. τα 3/5 επί του συνόλου των 15 υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, 

ενώ τα υπόλοιπα δύο (2), υποδεικνύονται από τη μειοψηφία.  

 Εάν ο Δήμαρχος συγκαταλέγεται στα μέλη των 3/5 τότε αυτοδίκαια ορίζεται και 

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου.  

 Από τα 9 μέλη (15*3/5=9) , που δεσμευτικώς για το σώμα, υποδεικνύονται από 

το Δήμαρχο, μπορεί να τηρηθεί η πρόβλεψη της συστατικής πράξης των 5 

δημοτών μελών και 4 δημοτικών συμβούλων από την πλειοψηφία, συνεπώς η 

συστατική πράξη δεν προσκρούει στην αναλογία των 3/5 που προβλέπει το 

άρθρο 6 του Ν. 4623/2019.  
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  Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη 

συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.1566/85 και του Αστικού Κώδικα (παρ.1 άρθρο 

53 Ν.1566/85). 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-

ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δήμαρχος ή 

σύμβουλος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος  

Ο Δήμαρχος ή άλλος 

σύμβουλος  

Υποδεικνύεται ο 

σύμβουλος  από 

τον Δήμαρχο εάν 

ο Δήμαρχος δεν 

συμμετέχει 

2 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

3 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

4 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

5 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

6 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

7 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

8 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

9 Δημότης Δημότης  δημότης Υποδεικνύεται από 

το Δήμαρχο 

10 Αιρετό Μέλος 

ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 

Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος 

της μειοψηφίας ή 

δημότης 

Υποδεικνύεται από 

τη μειοψηφία* 

11 Αιρετό Μέλος 

ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 

Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος 

της μειοψηφίας ή 

δημότης 

Υποδεικνύεται από 

τη μειοψηφία* 

12 Διευθυντής 

εκ των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής εκ 

των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής Β’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Υποδεικνύεται από 

την αρμόδια 

Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης 

13 Διευθυντής 

εκ των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής εκ 

των 5 

αρχαιοτέρων 

Διευθυντής Β’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Υποδεικνύεται από 

την αρμόδια 

Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης 

14 Εκπρόσωπος 

Ένωσης 

Γονέων 

Β’βάθμιας ή 

εκπροσωπος 

συλλόγου 

γονέων 

Εκπρόσωπος 

Ένωσης Γονέων 

Β’βάθμιας ή 

εκπροσωπος 

συλλόγου 

γονέων 

Γονέας μέλος Ένωσης ή 

συλλόγου γονέων κατά 

προτεραιότητα μεγέθους 

σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας. 

Ορίζεται από το 

αντίστοιχο 

συλλογικό φορέα 

 

15 Εκπρόσωπος 

μαθητικών 

κοινοτήτων 

Β’βάθμιας  

Εκπρόσωπος 

μαθητικών 

κοινοτήτων 

Β’βάθμιας 

Μαθητής/τρια από τν 

μεγαλύτερη σε 

δυναμικότητα σχολικής 

μονάδας, κατά 

προτεραιότητα 

Ορίζεται κατά τις 

εσωτερικές 

μαθητικές 

διαδικασίες  

https://ddm.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/arthro53.pdf
https://ddm.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/arthro53.pdf
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*Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα ορίσει   τα μέλη 

της, άρα υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που συναινετικά ή κατά 

πλειοψηφία, με εσωτερικές διαδικασίες όπως εκλογές μεταξύ όλων των παρατάξεων της 

μειοψηφίας,   θα το κάνει. 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. (άρθρο 240 ΔΚΚ για τα δημοτικά ΝΠΔΔ, όπως αναφέρει το 227 για τα 

δημοτικά ιδρύματα). 

 

Σημειώνεται ότι η συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» προβλέπει τη συμμετοχή «εκπροσώπου των εργαζομένων 

στο νομικό πρόσωπο» κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, ωστόσο οι 

Σχολικές επιτροπές αποτελούν ειδικής κατηγορίας νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 

δικό τους προσωπικό. Συνεπώς η πρόβλεψη της συστατικής πράξης είναι ανεφάρμοστη. 

 

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.  

Οπότε: 

 Από τα 8 ή 9 μέλη που υποδεικνύει ο Δήμαρχος τα τρία (3) υποχρεωτικά πρέπει 

να είναι του ιδίου φύλου, από τα δύο (2) μέλη που υποδεικνύει η μειοψηφία το 

(1) πρέπει να ανήκει σε ένα φύλο τουλάχιστον.  

Για τα ex officio μέλη πρέπει: 

 Από τους 2 διευθυντές εκ των 5 αρχαιοτέρων εφόσον ανάμεσά τους 

συγκαταλέγεται μέλος διαφορετικού φύλου η αναλογία των μελών να είναι 1/1  

 Για τον έναν (1) εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας δεν τίθεται ζήτημα 

ποσόστωσης. 

 Για τον εκπρόσωπο των γονέων δεν τίθεται ζήτημα ποσόστωσης 

 

 

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος 

έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού 

συμβουλίου. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 

και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών. 

 

Κατά τα ανωτέρω: 

 Καλείται ο Δήμαρχος να υποδείξει τρείς (3) δημοτικούς συμβούλους ή τέσσερις 

(4) εφόσον δεν συμμετέχει ο ίδιος στο διοικητικό συμβούλιο και πέντε (5) 

δημότες με τους αναπληρωτές τους. 

 Καλείται η μειοψηφία όπως υποδείξει δύο (2) δημοτικούς συμβούλους ή δημότες 

με τους αναπληρωτές τους 

 Τα υπόλοιπα 4 μέλη ορίζονται ex officio και κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που 

προβλέπονται από τους φορείς ή συλλογικές ενώσεις τους.  
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 Καλείται το σώμα όπως εκλέξει ανάμεσα στα 15 μέλη τον Πρόεδρο, εφόσον δεν 

συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και τον Αντιπρόεδρο.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την υπ΄αρ. 2033/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, 

 Τις υπ΄αρ. 774/2019, 775/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 

93 του Ν.3463/2006, 
 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του 

Σώματος, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης,  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

κ. Φ. Χατζηδιάκου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης ψηφίζουν 
«ΠΑΡΩΝ» για το συγκεκριμένο θέμα,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» για το 
συγκεκριμένο θέμα,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 
κ. Καλετού Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία των παρόντων 
μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
σαράντα επτά (47) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο 

(2) απόντων, του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη 
και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Γιαννά, ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» είκοσι επτά (27), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας όπως 

αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από 
(1) έως και (27) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Α) Την αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» κ. Βυρίνη Αθανασίου από τον                
κ. Σταμάτη Παναγιώτη. 
 

Β) Την αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» κ.Σταμάτη Παναγιώτη από την                       
κα Πάττα Αποστολίδη Ευδοκία. 
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Κατά τα λοιπά  ισχύει ως έχει η υπ΄αριθ. 774/27.9.2019                        

(ΑΔΑ: ΩΙΚΛΩ1Ρ-ΒΝΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί 
ορισμού μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». 
 

2. Α) Την αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» κ. Χριστοδούλου Σάββα από τον                  
κ. Καρίκη Ευστράτιο. 

 
Β) Την αντικατάσταση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» κας Πάττα Αποστολίδη Ευδοκία από τον 
κ. Χριστοδούλου Σάββα 

 
Κατά τα λοιπά  ισχύει ως έχει η υπ΄αριθ. 775/27.9.2019                        

(ΑΔΑ : ΨΘΔΘΩ1Ρ-Π52) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί 
ορισμού μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».    
 

  
                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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