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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κωνστ.Γ.Δημητρέση
Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431
Fax (+30) 210 2415431
Email.: ntina.dimitresi@acharnes.gr

                    ΠΡΟΣ: κ. Ευθύμιο Οικονόμου
                                 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                              

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

               ΘΕΜΑ: « Ενσωμάτωση των 142/14-10-2019 ΑΔΑ: 6ΜΙΞΩΨ8-Δ1Ν και 105/16-7-2020
                    ΑΔΑ:61Σ6ΩΨ8-ΦΥΧ αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην

                            τροποποίηση των με αριθ. 66/28-2-2011 και 137/12-5-2011 αποφάσεων Δημοτικού
                    Συμβουλίου  με θέμα  σύσταση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία :
                   “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” σε ενιαίο κείμενο».

          Κύριε Πρόεδρε,      

                

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

3. Την με αριθ. 66/28-2-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη 

συγχώνευση των τότε υπαρχόντων Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αχαρνών».

4.Την με αριθ. 142/2019 ΑΔΑ: 6ΜΙΞΩΨ8-Δ1Ν  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που 

αφορά στην τροποποίηση των με αριθ. 66/28-2-2011 και 137/12-5-2011 αποφάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

  5.Tα με αριθ.106398/27577/22-1-2020 και 106395/27575/31-1-2020 έγγραφα  της 

Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

mailto:ntina.dimitresi@acharnes.gr
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6.Την με αριθ. 105/16-7-2020 ΑΔΑ: 61Σ6ΩΨ8-ΦΥΧ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με 

θέμα: Τροποποίηση  της με υπ’ αριθ.142/14-10-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως 

προς το άρθρο 3 που αφορά στη διοίκηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: 

«Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 7. Το με αριθ. 26514/01-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το οποίο αναφέρεται 

στην ενσωμάτωση  σε ενιαίο κείμενο  με όλες τις τροποποιήσεις των προηγούμενων 

αποφάσεων, παρακαλείσθε  να φέρετε  προ συζήτηση  για τη λήψη απόφασης το ανωτέρω 

θέμα  και συγκεκριμένα :

 1. Με την υπ’ αριθ.63967/20-9-2019, ΦΕΚ 3537 Β΄ 20-9-2019 εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, τροποποιείται η 8440/25-2-2011, ΦΕΚ 318 Β΄ 25-2-2011 

απόφαση  του τότε Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης με θέμα:

 «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτών» ως εξής:

α. H παράγραφος 1  του άρθρου 1  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

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 αυτών, τακτικών και αναπληρωματικών ορίζονται 

υποχρεωτικά: 

• Δύο (2) διευθυντές/ντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Mία/ένας(1) εκ των αρχαιοτέρων  νηπιαγωγών  με τον /την αναπληρωτή/τρια 

του/της. 

• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει ένωση γονέων, μία/ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων 

γονέων, 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 (ΦΕΚ 134 Α΄ 2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

           ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

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 παρ. 2 της με αριθ. 1940/2-2-2018 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 310 

Β΄12-2-2018 υπουργικής απόφασης σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές 
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μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης λειτουργεί για κάθε 

σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο   

αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

                Στο   συμβούλιο   συμμετέχουν   οπωσδήποτε    ο/η   διευθυντής/ντρια  σχολικής  

            μονάδας, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος

            συλλόγου  διδασκόντων.  

                Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη 

            λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία σχολική

            επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

               Ο διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται 

            το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της 

            σχολικής μονάδας ή του σχολικού συγκροτήματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 

            8 της 1940/02-2-2018 υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 310 Β΄02-2-2018.

        

 2. Στο με αριθ. 66008/24-9-2019 έγγραφο του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνεται ότι η αναλογία των 3/5 των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύονται από το δήμαρχο, όπως 

προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 ΦΕΚ Α΄134/09-8-

2019 υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου, έκαστης 

σχολικής επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 102/63900/13-9-2019 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

   Η υπόδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα 3/5 από το δήμαρχο 

είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο.

Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να 

υποδειχθούν από το δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) και από τις λοιπές 

παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους.

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

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

υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5, κατά την υπόδειξη του δημάρχου.

  Για παράδειγμα σε μία δευτεροβάθμια 15μελή σχολική επιτροπή, ο δήμαρχος

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

       είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα άτομα από τις σχολικές μονάδες (διευθυντές, 

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

       παρατάξεις. 

Διευκρινίζεται ότι στα τρία πέμπτα (3/5) των μελών που υποδεικνύονται από το 

        δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου με τους 

        αναπληρωτές τους.
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Κατά την εγκύκλιο 102/63900/13-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών ο υπολογισμός 

της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων (3/5) γίνεται επί του αριθμητικού συνόλου 

των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες συμμετέχουν 

(αιρετοί, δημότες κ.λ.π.)

Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να 

αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου. 

  3. Την με υπ’ αριθ. 1940/02-2-2018 (ΦΕΚ310/τ.Β΄/02-2-2018) απόφαση, με την οποία ο    

Υπουργός Εσωτερικών προέβη στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8440/2011ΦΕΚ 310 Β΄ 02-

2-2018 υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 

8440/2011 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:.  

4. Τα έσοδα των σχολικών επιτροπών προέρχονται:

α)  Από τις επιχορηγήσεις των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

          6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

β)  Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.

γ)  Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

δ)  Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. 

ε)  Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

                στ)  Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

                                                      

                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

     Α.Tην ενσωμάτωση των 142/14-10-2019 ΑΔΑ:6ΜΙΞΩΨ8-Δ1Ν κα 105/16-7-2020

 ΑΔΑ:61Σ6ΩΨ8-ΦΥΧ των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην τροποποίηση

 των με αριθ. 66/28-2-2011 και 137/12-5-2011 αποφάσεων Δημοτικού  Συμβουλίου  με θέμα

 “σύσταση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

 Εκπαίδευσης» σε ενιαίο κείμενo ως ακολούθως:

Άρθρο 3ο Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:

      Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  θα αποτελείται  

      από δέκα πέντε (15) μέλη ως εξής:

      α)  Δύο (2) διευθυντές/ διευθύντριες εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων

 πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.

      β)  Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της.  

      γ)  Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 

γονέων, μία/ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε 

μαθητικό δυναμικό  σχολικής μονάδας. 

      δ)  Δύο ( 2 ) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους
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  ε)  Εννέα ( 9 ) Δημότες   με  τους αναπληρωτές τους  που είναι  χρήστες  των  υπηρεσιών  

του Νομικού  Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις  

με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

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.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει τη θητεία της δημοτικής αρχής και 

λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών (παρ. 2 υπουργικής απόφασης 1940/2018 

ΦΕΚ Β΄310/02-2-2018 σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά 

συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό 

συγκρότημα ¨ «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο  αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) 

μέλη.

     Στο συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο/η διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, 

τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος  συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 

συλλόγου διδασκόντων.

     Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη 

λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία σχολική επιτροπή για την 

καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

     Ο διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό 

που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας ή 

του σχολικού συγκροτήματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της 1940/2018 (ΦΕΚ  310 Β΄ 

02-2-2018) υπουργικής απόφασης.

Β.  Άρθρο 4ο  Πόροι

      Τα έσοδα της σχολικής επιτροπής προέρχονται:

      α)  Από τις επιχορηγήσεις των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

           6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

      β)  Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.

      γ)  Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

      δ)  Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. 

      ε)  Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

    στ)  Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

        Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις με αριθ. 66/28-2-2011 & 137/12-5-

2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1416  Β΄/16-6-2011). 
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Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
KAΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΣΟΦΙΑ  ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

                                               

                                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                               ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                                                                          ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                                                                  ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
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