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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ: «Έγκριση συγχώνευσης 
Σχολικών Επιτροπών σε 2 νέα Ν.Π.∆.∆. (για την Α΄βαθµια και την 
Β΄βαθµια Εκπαίδευση) και ορισµός µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) των ∆.Σ. βάσει του άρθρου 103 του Ν. 
3852/2010» 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 28.02.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό στην κα ∆ήµαρχο, σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

  Αρ. Απόφασης: 31/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3691/08.04.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail : proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
             pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 
µελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής            Γεωργαµλής Λύσσανδρος   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαµπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση.  

Απουσίες: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. 

την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2026 28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι 

θα απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριµένα 

αναφέρει στην Κύπρο).  

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέµατος της Η.∆. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, 

∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 5ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ  

 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 5o θέµα συζήτησης εκτός Η.∆. αφού προηγουµένως 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την έγκριση της συζήτησης και την λήψη απόφασης για 

το συγκεκριµένο Θέµα που εισάγεται εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως, λόγω του ότι το 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 8440/24.02.2011 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Ο.Τ.Α. µε 

συνηµµένη Απόφαση του αρµοδίου Υπουργού έχουσα ως θέµα «Καθορισµός 

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» του 

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆., ήρθε στον ∆ήµο πολύ καθυστερηµένα και αφού είχε ήδη εκδοθεί και 

διανεµηθεί η πρόσκληση µε τα θέµατα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης του ∆.Σ. και 

επιπλέον θέτει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την τακτοποίηση των θεµάτων των 

Σχολικών Επιτροπών . 

Κατόπιν τούτου το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα για την αναγκαιότητα 

συζήτησης του εν λόγω θέµατος εκτός Η.∆. ως κατεπείγον, βάσει των 

οριζοµένων στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.     

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών και Παιδείας κ. Παύλο Κότσιρα, ο οποίος µε βάση εισηγήσεις του Τµήµατος 

Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου, ανέπτυξε το θέµα ως ακολούθως :  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

A. ΣΧΟΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 103 του 

Ν.3852/2010: 
 
«1. Κάθε ∆ήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένα για τους τοµείς 
αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους 
τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο 
άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο ∆ήµος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. 
Στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, 
µπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους τοµείς 
αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
β) Ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης 
λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.» 

 
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι 

τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που έχουν συσταθεί 
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από ∆ήµο ή Κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο ∆ήµο 
από την έναρξη λειτουργίας του. 

Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που περιέρχονται στο νέο ∆ήµο σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νοµικό πρόσωπο 
για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της 
παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  

Ειδικά για τις Σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο Νοµικά 
Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις σχολικές 
µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων µπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές 
επιτροπές για καθεµία ∆ηµοτική Κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη 
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη 
διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 
Στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 13 (δέκα τρία) Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: «Σχολικές Επιτροπές», κατ’ εφαρµογή 
του Ν. 1894/1990, τις οποίες απαρτίζουν Σχολεία Πρωτοβάθµιας - ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι 
τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Ν.Π.∆.∆. που έχουν συσταθεί από ∆ήµο ή Κοινότητα που 
συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στον νέο ∆ήµο από την έναρξη της 
λειτουργίας αυτού.  

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που περιέχονται στο νέο ∆ήµο, συγχωνεύονται 
υποχρεωτικά σε ένα Νοµικό Πρόσωπο για κάθε τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1α του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010. 

Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές προβλέπεται η συγχώνευση όλων των 
Σχολικών Επιτροπών σε δύο, µία για τις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και µία για τις σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολικών 
Επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία 
πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και 
εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Η συγχώνευση γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών 
αρχών. Στην απόφαση ορίζονται η επωνυµία, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και 
οι πόροι του νέου Ν.Π.∆.∆. 

Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας του 
οικείου Ο.Τ.Α., η πράξη συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Στην ίδια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Νοµικού Προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 
3463/2006, το οποίο τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008, ΦΕΚ 263/23-12-2008 τεύχος Α΄, όπως ισχύει (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 
3852/2010).  

Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρατείνεται 
αυτοδικαίως η θητεία των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Νοµικού 
Προσώπου που περιέρχονται στο νέο ∆ήµο.  
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Από την δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης το νέο Ν.Π.∆.∆. καθίσταται 
αυτοδίκαια καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευµένων Νοµικών Προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν 
από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου.  

 
Με την υπ΄αριθµ. 8440/24-02-2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆, καθορίζεται η 

λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και ρυθµίζονται οικονοµικά θέµατα αυτών. 
Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα µε τη 

διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών:  
 Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την 
συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελείται 
από 5 έως 15 µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κ∆Κ, ορίζονται 
οπωσδήποτε:  
- Τουλάχιστον δύο ∆ιευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

µονάδων, πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  
- Τουλάχιστον 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. 

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 

Κατά την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε 
την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): Τα 
∆ηµοτικά ή Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, που  
αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους  
ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου 
είναι ο  ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί Σύµβουλοι 
και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε 
το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων 
του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των 
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα 
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  
συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Εάν 
τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) 
τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβούλου να 
ορίσει ως εκπρόσωπό της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 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. Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια 
τοπικού διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον 
ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει 
ορισθεί, από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο,  ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος  αντιστοίχως, του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου 
ορίζεται µε την  απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε 
την εγκατάσταση του νέου  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από  τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  Αντιπρόεδρο.» 
 

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προέκυψε από τη συνένωση των ∆ήµων 
Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας.   
 

Πρώην ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας 
 
Στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι 

σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες διέποντο από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 και των άρθρων 240 – 243 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008/ΦΕΚ263/23-12-2008 τεύχος Α΄ και είναι οι εξής:  
 
1.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
5η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νεας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει το 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 
 Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε τις υπ’ αριθ.15920/04-07-1991 
και  αποφάσεις Νοµάρχη Αθηνών  η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/19-07-1991 
τ.β 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28564/11-10-1994  απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 830/01-01-1994 τα β. 
Β.  Με την 381/2000 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την  οποία τροποποιήθηκε  
το άρθρο 1 της 15920/04-07-1991 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών ΦΕΚ 82/31-01-
2001 τ.β. 
       
2.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
4η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου  Νεας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει το  8ο- 

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 4ο και 9ο Νηπιαγωγείο. 
 Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15922/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη  Αθηνών, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 561/22-07-1991 τβ. 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28562/11-10-1994 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 831/09-11-1994 τ.β.        
Β. Με την αριθµ. 380/2000 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της 15922/04-07-1991  απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών  
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82/31-01-2001 τ.β. 
        
 
3.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
6η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νεας Φιλαδέλφειας  η οποία περιλαµβάνει το 5ο και 

7ο ∆ηµοτικά Σχολεία , και 5ο και 7ο Νηπιαγωγεία.  
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Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15925/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη Αθηνών κατόπιν της 378/91 , η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
561/τ Β΄/22-07-1991. 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 22856/11-10-1994 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 831/9-11-1994 τ.β.  
Β. Με την 382/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της 
15925/04-07-1991 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε  στο 
ΦΕΚ51/24-01-2001 Τ.Β. 
  
4.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
7η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει τα 
3ο,4ο, και 6ο ∆ηµοτικά Σχολεία  και 3ο, 6ο 8ο Νηπιαγωγεία. 

Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15927/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550 τ Β΄/12-1991. 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28565/11-10-1994 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 830/9-11-1994 τ.β    
Β.  Με την υπ΄αριθµ. 383/2000 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε     
το άρθρο 1 της 15927/04-07-1991 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών, και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109/05-02-2001 τ.β.         
Γ.  Με την 102/13-02-2007  απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τροποποιήθηκε η 
113/2003 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς το άρθρο 3 (σύνθεση 
∆ιοικητικού Συµβουλίου). 
 
5.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
8η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο-2ο Νηπιαγωγεία. 

Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15928/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη Αθηνών,, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/19-07-1991 τ,β 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28567/11-10-1994 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε  
στο ΦΕΚ831/9-11-1994 τ.β       
Β.  Με την υπ΄αριθµ. 384/2000 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε η            
15928/04-07-1991 απόφαση Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ109/05-02-2001 τ.β. 
 

Πρώην ∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας 
 
Στο ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι 

σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης, οι οποίες διέποντο από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 και των άρθρων 240 – 243 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008/ΦΕΚ263/23-12-2008 τεύχος Α΄ και είναι οι εξής:  
 
1. Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
 
Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνος, η οποία περιλαµβάνει το 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο. 
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Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την αριθµ.15314-14174/1991 Απόφαση 
του Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 585/1991 τ.β . 
Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την  23/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε  στο 
ΦΕΚ 1424/08-08-2007 τ.β 
  
 2. Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
 
Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνος, η οποία περιλαµβάνει το 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο και 2ο Νηπιαγωγείο. 
 
Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την  αριθµ.14175/1991, απόφαση του 
Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 585/1991 τ.β . 
Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την  23/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε  στο 
ΦΕΚ 1542/17/08-2007 τ.β. 
 

 
******************* 

 
B. ΣΧΟΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 103 του 
Ν.3852/2010: 
«1. Κάθε ∆ήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει:  
α) Έως δύο (2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένα για τους τοµείς 
αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους 
τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο 
άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο ∆ήµος διαθέτει κοινωφελή 
επιχείρηση τότε µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. 

Στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 
κατοίκων, µπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους 
τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
β) Ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης 
λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.» 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι 
τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που έχουν συσταθεί 
από ∆ήµο ή Κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο ∆ήµο 
από την έναρξη λειτουργίας του. 

Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που περιέρχονται στο νέο ∆ήµο σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νοµικό πρόσωπο 
για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της 
παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.  

Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο Νοµικά 
Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις σχολικές 
µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων µπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές 
επιτροπές για καθεµία ∆ηµοτική Κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη 
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη 
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διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 
Στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 13 (δέκα τρία) Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: «Σχολικές Επιτροπές», κατ’ εφαρµογή 
του Ν. 1894/1990, τις οποίες απαρτίζουν Σχολεία Πρωτοβάθµιας - ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι 
τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Ν.Π.∆.∆. που έχουν συσταθεί από ∆ήµο ή Κοινότητα που 
συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στον νέο ∆ήµο από την έναρξη της 
λειτουργίας αυτού.  

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που περιέχονται στο νέο ∆ήµο, συγχωνεύονται 
υποχρεωτικά σε ένα Νοµικό Πρόσωπο για κάθε τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1α του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010. 

Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές προβλέπεται η συγχώνευση όλων των 
Σχολικών Επιτροπών σε δύο, µία για τις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και µία για τις σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολικών 
Επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία 
πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και 
εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Η συγχώνευση γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών 
αρχών. Στην απόφαση ορίζονται η επωνυµία, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και 
οι πόροι του νέου Ν.Π.∆.∆. 

Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας του 
οικείου Ο.Τ.Α., η πράξη συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Στην ίδια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/2006, το οποίο τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008, ΦΕΚ 263/23-12-2008 τεύχος Α΄, όπως ισχύει (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 
3852/2010). Μέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του 
Νοµικού Προσώπου που περιέρχονται στο νέο ∆ήµο.  

Από την δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης το νέο Ν.Π.∆.∆. καθίσταται 
αυτοδίκαια καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευµένων Νοµικών Προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν 
από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου.  

Με την 8440/24-02-2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆, καθορίζεται η λειτουργία 
των Σχολικών Επιτροπών και ρυθµίζονται οικονοµικά θέµατα αυτών. 

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα µε τη 
διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών:  
 Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την 
συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελείται 
από 5 έως 15 µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κ∆Κ, ορίζονται 
οπωσδήποτε:  
- Τουλάχιστον δύο ∆ιευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

µονάδων, πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  
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- Τουλάχιστον 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. 

 
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 

 
Κατά την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε 

την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): Τα 
∆ηµοτικά ή Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, που  
αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους  
ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου 
είναι ο  ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί Σύµβουλοι 
και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε 
το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων 
του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των 
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα 
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  
συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Εάν 
τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) 
τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβούλου να 
ορίσει ως εκπρόσωπό της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 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. Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια 
τοπικού διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον 
ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει 
ορισθεί, από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο,  ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου 
ορίζεται µε την  απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε 
την εγκατάσταση του νέου  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από  τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  Αντιπρόεδρο.» 
 

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προέκυψε από τη συνένωση των ∆ήµων 
Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας .  
 

Πρώην ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας 
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Στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές 
επιτροπές της ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης, οι οποίες διέποντο από τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 και των άρθρων 240 – 243 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008/ΦΕΚ263/23-12-
2008 τεύχος Α΄ και είναι οι εξής:  
 
1.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
5η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει τα  1ο 
Γυµνάσιο και 1ο Λύκειο.  
 Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε τις υπ’ αριθ.15920/04-07-1991 
και  αποφάσεις Νοµάρχη  η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/19-07-1991 τ.β 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28564/11-10-1994  απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 830/01-01-1994 τα β. 
Β.  Με την 381/2000 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την  οποία τροποποιήθηκε  
το άρθρο 1 της 15920/04-07-1991 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών ΦΕΚ 82/31-01-
2001 τ.β. 
       
2.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
1η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου  Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει το  3ο 
και 4ο   Γυµνάσιο και 3ο Λύκειο. 
 Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15932/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη  Αθηνών, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 561/22-07-1991 τβ. 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
 Α  Με την αριθµ. 377/2000 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της 15932/04-07-1991  απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών  
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59/31-01-2001 τ.β. 
        
 
3.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία:  
 
2Η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει το 20 
Γυµνάσιο και το 2Ο Λύκειο. 

Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15933/04-07-1991 
απόφαση Νοµάρχη Αθηνών , η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/τ Β΄/19-07-1991. 
 Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 17339/11-10-1994 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 830/9-11-1994 τ.β.  
Β. Με την 378/2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της 
15933/04-07-1991 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε  στο 
ΦΕΚ59/24-01-2001 Τ.Β. 
  
 
4.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
3Η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία περιλαµβάνει τα 
1ο,2ο,3ο και 4ο Τ.Ε.Ε. 

Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 15930/08-07-1992 
απόφαση Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 609 τ Β΄/7-10-1992. 
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Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α.  Με την 28563/11-10-1994 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 830/9-11-1994 τ.β       
Β. Με    την   410/2003   απόφαση    ∆ηµοτικού    Συµβουλίου   τροποποιήθηκε     
το άρθρο 1 της 15930/04-07-1992 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών, και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1542/15-10-2004 τ,β   
       
 
5.  Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
9η Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας , η οποία περιλαµβάνει το 5ο 
ΣΕ.Κ. 

Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. 16978/12-11-
2003  απόφαση του Γενικού Γραµµατέα η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1542/15-10-
2004 τ.β. 
   
         

Πρώην ∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας 
 
Στο ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές 
επιτροπές της ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης: 
 
Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει τα 1ο 
Γυµνάσιο. 
 
Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 14173/199 απόφαση 
Νοµάρχη Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 585 τ Β΄/1991. 
Η ανωτέρω συστατική απόφαση τροποποιήθηκε: 
Α. Με    την   23/2007   απόφαση    ∆ηµοτικού    Συµβουλίου   τροποποιήθηκε     το 
άρθρο 1 της 15930/04-07-1992 απόφασης του Νοµάρχη Αθηνών, και δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1542/17-08-20074 τ.β. 
 
 
Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
 
Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνος, η οποία περιλαµβάνει τα 1ο Λύκειο. 
 
Η ανωτέρω Σχολική Επιτροπή συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 14173/ απόφαση Νοµάρχη 
Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 585 τ Β΄/1991. 
Η  ανωτέρω Σχολική Επιτροπή υφίσταται από της συστάσεως της στο ΦΕΚ, και δεν 
επήλθε τροποποίησή της. 
  
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.  

 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι διάφοροι δηµοτικοί σύµβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν 
τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά 
της Συνεδριάσεως. 
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Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κος Π. Κότσιρας ανακοίνωσε προς το Σώµα την 
πρόταση της Συµπολίτευσης για τη σύνθεση των µελών της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαµβάνει συνολικά 15 και οµοίως 
αµέσως µετά ανακοίνωσε αντίστοιχη πρόταση για τη σύνθεση των µελών της 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
Στη συνέχεια ο λόγος εδόθη στους επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων οι οποίοι 
πρότειναν µε τη σειρά τους συγκεκριµένα άτοµα ως µέλη στις 2 υπό σύσταση 
Σχολικές Επιτροπές. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέµα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, την 
εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Π. Κότσιρα, την παρ.1 του άρθρου 102 και 
τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10, την παρ.1 του άρθρου 240 του 
Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ µε αριθµ. 
πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», το Φ.Ε.Κ. 318/25.02.2011 τ.β., τις Σχολικές 
Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στους 
πρώην ∆ήµους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας αντιστοίχως, και είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του 
Ν. 3852/2010,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(32 ΥΠΕΡ, 1 ΑΠΩΝ) 

 
Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όλων 
των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. των πρώην ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας 
Χαλκηδόνας µε την επωνυµία : « 1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ », η οποία περιλαµβάνει όλα τα Σχολεία (∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία) 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ενιαίου ∆ήµου και ειδικότερα τα εξής: 
 
Α) Το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο αντιστοίχως ∆ηµοτικά Σχολεία Ν. 
Φιλαδέλφειας και το 1ο, 2ο , 3ο , 4ο , 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9Ο αντιστοίχως Νηπιαγωγεία.  

 
Β) Το 1ο και 2ο αντιστοίχως ∆ηµοτικά Σχολεία Ν. Χαλκηδόνας και το 1ο και 2ο 
αντιστοίχως Νηπιαγωγεία. 

 
 

2.    Άρθρο  1ο   Επωνυµία 
 
Τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «1η Σχολική Επιτροπή  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  στην οποία  
θα  υπάγεται  το  σύνολο των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23-12-
2008 τεύχος Α΄, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, σε 
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συνδυασµό µε την 8440/24-02-2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ η οποία θα περιλαµβάνει τα 
ανωτέρω αναφερόµενα ∆ηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του νέου ενιαίου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.  

 
 

3.   Άρθρο  2ο  Σκοπός  
 
Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των 
πιστώσεων που της διατίθενται για  την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 
αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για 
την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες  σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου. 

 
 
4.   Άρθρο 3ο   ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου 
 
           ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου: 
 
α.  Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο       
αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, ως εξής:  
- Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων  τουλάχιστον δύο 

ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.  
- Πέντε (5) ∆ηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.  
- Πέντε (5) ∆ιευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης   
- Έναν  εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

 
β.   Με απόφαση των οικείων Σχολικών επιτροπών, σε ∆ήµους όπου υπάρχουν πάνω       
από δύο σχολικές µονάδες ή σχολικά συγκροτήµατα ανά βαθµίδα λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότηµα «Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται 
από 3 έως 5 µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οπωσδήποτε ο ∆ιευθυντής σχολείου,  
τουλάχιστον  ένας  εκπρόσωπος  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 
∆ιευθυντής  που συµµετέχει στο Συµβούλιο «Σχολικής Κοινότητας», διαχειρίζεται  το ποσό 
που τίθεται στη διάθεσή  του για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών      
µονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.   
 
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει 
ορισθεί, από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
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Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ορίζεται µε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση 
του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  
Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κι όταν 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 

 
5.    Άρθρο 4ο  Πόροι  
 
      Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι: 

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρχεται σε 550.000,00 € και  
ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.  
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. 
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.  

 
 
6.   Άρθρο 5ο  Έδρα 
 
Έδρα του Νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
 
7.    Άρθρο 6ο  Περιουσία  
 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 

 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως 
τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή 
εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. 
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν. 

Τα χρηµατικά υπόλοιπα των συγχωνευµένων Σχολικών Επιτροπών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, µεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που 
προκύπτει από τη συγχώνευση.  

 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον 
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2011, 
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όπως και για τα επόµενα οικονοµικά έτη και µε τίτλο: «1η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος. 

   
 
Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 
Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 όλων 
των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : «2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» των πρώην ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και 
Νέας Χαλκηδόνας, η οποία περιλαµβάνει όλα τα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ενιαίου ∆ήµου και ειδικότερα τα εξής: 
 

Α) 1Ο, 2Ο, 3Ο και 4ο  Γυµνάσιο αντιστοίχως Ν. Φιλαδέλφειας 
Β) 1Ο  Γυµνάσιο Ν. Χαλκηδόνας 
Γ) 1ο , 2Ο και 3Ο Λύκειο αντιστοίχως Ν. Φιλαδέλφειας  
∆) 1ο  Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας 
Ε)  1Ο , 2Ο , 3Ο ΕΠΑΛ και 4ο ΕΠΑΣ  Ν. Φιλαδέλφειας 

     ΣΤ)  5ο  ΣΕΚ  Ν. Φιλαδέλφειας 
 
 

2.    Άρθρο  1ο   Επωνυµία 
 

Τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «2η Σχολική Επιτροπή  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,  στην οποία 
θα υπάγεται το σύνολο των σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23-12-
2008 τεύχος Α΄, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, σε 
συνδυασµό µε την 8440/24-02-2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα 
προαναφερόµενα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νέου ενιαίου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
  

 
3.   Άρθρο  2ο    Σκοπός  
 
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση 
των πιστώσεων που της διατίθενται για  την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 
αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λ.π.), η αµοιβή καθαριστριών,  η εκτέλεση έργων για 
την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας  
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες  σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόµου. 

 
 
4.   Άρθρο 3ο   ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου 
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           ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου: 
 
α.  Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο       
αποτελείται από δέκα πέντε(15) µέλη, ως εξής:  
- Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
- Τέσσερις (4) ∆ηµότες ή κατοίκους µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης   
- Πέντε (5) (ή και περισσότερους) ∆ιευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 

σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης   
- Έναν (ή και περισσότερους) εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των 
υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής 
µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

- Έναν εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων. 
   

β.   Με απόφαση των οικείων Σχολικών επιτροπών, σε ∆ήµους όπου υπάρχουν πάνω       
από δύο σχολικές µονάδες ή σχολικά συγκροτήµατα ανά βαθµίδα λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότηµα «Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται 
από 3 έως 5 µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οπωσδήποτε ο ∆ιευθυντής σχολείου,  
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 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 ∆ιευθυντής  
που συµµετέχει στο Συµβούλιο «Σχολικής Κοινότητας»,  διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεσή του  για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.  

  
 Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη 
αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση 
που µέλος έχει ορισθεί, από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος ή ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου 
ορίζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.  
 Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
∆ικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κι όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 

 
5.    Άρθρο 4ο     Πόροι  
 
      Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι: 
 

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου που ανέρχεται στο ποσό των 
550,000  € και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης.  
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β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας. 
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.  

 
 
6.   Άρθρο 5ο    Έδρα 
 
Έδρα του Νοµικού Προσώπου είναι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
7.    Άρθρο 6ο   Περιουσία  
 
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών 
επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. 

 
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το 
νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα 
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία 
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου 
χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, 
στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική 
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

Τα χρηµατικά υπόλοιπα των συγχωνευµένων Σχολικών Επιτροπών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, µεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που 
προκύπτει από τη συγχώνευση. 
 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον 
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2011, 
όπως και για τα επόµενα οικονοµικά έτη και µε τίτλο: «2η Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» ∆ήµου ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ. 

   
   
Γ. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας, να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 
νοµιµότητας, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 31/2011. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΗΓ-Γ



 21 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
Κοιν.:  

1. Αντιδήµαρχο κ. Π. Κότσιρα 
2. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτκής – Γραφείο ∆.Ε.Π. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΗΓ-Γ


