ΑΔΑ: 64ΠΕΩΗΟ-5ΚΨ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.05 08:15:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 27/2/2015 με
αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ Φ ΑΣΗ ΜΕ Α ΡΙΘ ΜΟ 69
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Συνεδρίασε σήμερα 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ΄
αριθ. Πρωτ. 3960/20-2-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
Παρόντες 20
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΗ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ
Απόντες 7
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ,
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κ. Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΥ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του θέματος, χρέη γραμματέα εκτελεί η κ. Ι. Σίμου
ΘΕΜΑ: 7ο: Τροποποίηση Σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης'
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Κοσμάς, Ε.
Αρμακόλας και Δ. Σαγκινέτος.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την προφορική εισήγηση της προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος:
Το από 20–2- 2015 έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης το οποίο έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ:Τροποποίηση συγχώνευσης και σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
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και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και ορισμού Διοικητικών
Συμβουλίων.
ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθμόν 74/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης (ΦΕΚ 1323 Β΄/16-06-2011).
β) Τα άρθρα 1, 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87
Α΄/07-06-2010).
γ) Τα άρθρα 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006).
δ) Η αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ (ΦΕΚ 318 Β΄/25-02-2011).
Κυρία Πρόεδρε,
Με την παρούσα εισηγούμαι την τροποποίηση της συγχώνευσης και σύστασης των
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης και ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την
υπ’ αριθμ. 74/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
1323 Β΄/16-06-2011. Η παρούσα εισήγησή μου αφορά μόνο στην σύσταση της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στον ορισμό του Διοικητικού
της Συμβουλίου, όπως αυτό αναφέρεται στο κομμάτι ΔΙΟΙΚΗΣΗ της παρ. Β’ της
προαναφερθείσας απόφασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 102 και 103 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και
της υπ’ αριθμ. 8440/24-02-2011 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ., εισηγούμαι την
τροποποίηση της σύστασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου μας ως ακολούθως:
« Β. …
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006), διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, τρεις (3) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων εκ των
πέντε αρχαιοτέρων, τον εκάστοτε Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. εφόσον αυτό συστεγάζεται σε
συγκρότημα με άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έξι (6) δημότες που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων
Δευτεροβάθμιας και αν δεν υπάρχει ένωση γονέων έναν εκπρόσωπο από τους
υφιστάμενους Συλλόγους Γονέων κατά προτεραιότητα από την μεγαλύτερη σχολική
μονάδα, έναν (1) εκπρόσωπο από τις Μαθητικές Κοινότητες, κατά προτεραιότητα από την
μεγαλύτερη σχολική μονάδα, που μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία της ακολουθεί αυτή της Δημοτικής Αρχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία στις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλείται ο
διευθυντής αυτής ο οποίος συμμετέχει στην συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου. »
>>
2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Δούναβης ενημέρωσε τα μέλη επί
του θέματος
3.- Την πρόταση της προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει την τροποποίηση της σύστασης
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου
– Ερμούπολης, και συγκεκριμένα στο εδάφιο που αναφέρεται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ και
εμπεριέχεται στην παρ. Β. της απόφασης υπ’ αριθ. 74/2011, το οποίο θα έχει πλέον ως
εξής:
Β. …………
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
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Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006), διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, τρεις (3) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων εκ των
πέντε αρχαιοτέρων, τον εκάστοτε Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. εφόσον αυτό συστεγάζεται σε
συγκρότημα με άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έξι (6) δημότες που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων
Δευτεροβάθμιας και αν δεν υπάρχει ένωση γονέων έναν εκπρόσωπο από τους
υφιστάμενους Συλλόγους Γονέων κατά προτεραιότητα από την μεγαλύτερη σχολική
μονάδα, έναν (1) εκπρόσωπο από τις Μαθητικές Κοινότητες, κατά προτεραιότητα από την
μεγαλύτερη σχολική μονάδα, που μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία της ακολουθεί αυτή της Δημοτικής Αρχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία στις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής συζητούνται
θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλείται ο διευθυντής αυτής ο
οποίος συμμετέχει στην συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου.

4.- Τις διατάξεις: α) των άρθ. 239,240 & 243 του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων
65,67,69,94 του Ν. 3852/2010 και γ) της αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση Υπουργού
ΥΠΕΣΑΗΔ

5. – Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, και συγκεκριμένα στο
εδάφιο που αναφέρεται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ και εμπεριέχεται στην παρ. Β. της απόφασης υπ’
αριθ. 74/2011, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:
Β. …………
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006), διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, τρεις (3) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων εκ των
πέντε αρχαιοτέρων, τον εκάστοτε Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. εφόσον αυτό συστεγάζεται σε
συγκρότημα με άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έξι (6) δημότες που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων
Δευτεροβάθμιας και αν δεν υπάρχει ένωση γονέων έναν εκπρόσωπο από τους
υφιστάμενους Συλλόγους Γονέων κατά προτεραιότητα από την μεγαλύτερη σχολική
μονάδα, έναν (1) εκπρόσωπο από τις Μαθητικές Κοινότητες, κατά προτεραιότητα από την
μεγαλύτερη σχολική μονάδα, που μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία της ακολουθεί αυτή της Δημοτικής Αρχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία στις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής συζητούνται
θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλείται ο διευθυντής αυτής ο
οποίος συμμετέχει στην συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως
ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της
απόφασης.
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Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ
ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΛΗΣ

