
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  3/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 

Αρ. Απόφασης: 14/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 30η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη 

και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
142/26-01-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. ∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2. Κούτικα Αγγελική                                                       2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3. Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                3.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
4. Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
5. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα     
6. Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
7. Χαχούλης Φώτιος              
                                                                                                                                

4.Βασιλική Ευαγγελία    
5.Κουτσοδόντη Αγγελική 
6.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                                                                                            
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
τα εξής:. 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’):  
«1. Σε κάθε δήµο η 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.:  
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«Η θητεία του προέδρου και των µελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δηµοτικών και 
κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’):  

«Η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ή 
προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη της έχουν οριστεί».  

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήµατα τρόπου λειτουργίας της δηµοτικής επιτροπής 
παιδείας ρυθµίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ 
αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 
 
Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

• το άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’)  
• την υπ’ αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.  Ορίζει Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Ψαρών το ∆ήµαρχο κ. Βρατσάνο 
Κωνσταντίνο, µε αναπληρώτριά του τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Βασιλική Ευαγγελία.  
 
Β. Εγκρίνει τη συµµετοχή ενός (1) εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων Ψαρών στην ∆ηµοτική 
Επιτροπή Παιδείας. 
 
Γ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω µε απόφαση του ∆ηµάρχου Ψαρών και η θητεία είναι 
διετής. 
 
 

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  14/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
  
 Ο Πρόεδρος 

Υπογραφή 
Τα Μέλη 

Υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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