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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   7

Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 15ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 15/01/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 μ. μ.,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 271/13.01.2015, πρόσκληση  του Προέδρου
του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.        

  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Ιωαννίδης Θεόδωρος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ 5.Μαζαράκη Έλλη
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης
10. Αξιώτης Χρήστος
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κατσαρέλης Νικόδημος
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
17. Γαβρίλης  Γεώργιος
18. Καμπάκας Αντώνης



19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βοσκόπουλος Χρήστος
21. Αντωνόπουλος Δημήτρης
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

                                                                                                                                  
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ : Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση 
της κ . Γεωργοπούλου Κανέλλας Αντιδημάρχου Παιδείας-Πολιτισμού-
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  η    οποία έχει ως εξής:   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985
τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο  λειτουργεί  δημοτική  επιτροπή παιδείας, η
οποία αποτελείται από:

α) το δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του 

δημοτικού 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. Δ4/86 (ΦΕΚ 

81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.: 

«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 επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου 

δημάρχου, 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.  Δ4/86  (ΦΕΚ

81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.

Προτείνεται: 

I. Ως Πρόεδρος η Αντιδήμαρχος «Παιδείας – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς» κ. Γεωργοπούλου Κανέλλα, 

Καθορισμένοι είναι:

I.  ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών,



II.  ένας διευθυντής σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος

ορίζεται  από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

III.  ένας  διευθυντή  σχολείου  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου

υπάρχει,  που ορίζεται  από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή

του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Επίσης προτείνονται:

I.  δυο  εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων :

 Βεχλίδη Άννα(πλειοψηφία)

 Αδαμοπούλου  Αικατερίνη(Συνεργασία  Πολιτών

Καισαριανής, μειοψηφίας)

                Με αναπληρωματικά μέλη:

 Γραφίδου  Γεσθημανή  (Καισαριανή  Δημιουργία,

μειοψηφίας)

 Κιτσέλλης Εμμανουήλ (Καισαριανή Τώρα, μειοψηφίας)

Ορίζεται ένας  εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του

Δημάρχου και η θητεία είναι δυο έτη 

                                                                                   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Ορισμό Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας ως εξής:

I. Ως Πρόεδρος η Αντιδήμαρχος «Παιδείας – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς» κ. Γεωργοπούλου Κανέλλα, 

Καθορισμένοι είναι:

I.  ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών,

II.  ένας διευθυντής σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος

ορίζεται  από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

III.  ένας  διευθυντή  σχολείου  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου

υπάρχει,  που ορίζεται  από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή

του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Επίσης προτείνονται:

I.  δυο  εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων :

 Βεχλίδη Άννα(πλειοψηφία)

 Αδαμοπούλου  Αικατερίνη(Συνεργασία  Πολιτών

Καισαριανής, μειοψηφίας)

                Με αναπληρωματικά μέλη:

 Γραφίδου  Γεσθημανή  (Καισαριανή  Δημιουργία,

μειοψηφίας)

 Κιτσέλλης Εμμανουήλ (Καισαριανή Τώρα, μειοψηφίας)

Ορίζεται  ένας   εκπρόσωπος  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων

των  εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης



Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του

Δημάρχου και η θητεία είναι δυο έτη και έξι μήνες.

Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του

Δημάρχου και η θητεία είναι δυο έτη .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος  Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη
Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) 
Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδημος  17) Σοφιανόπουλος 
Δημήτριος 18) Γαβρίλης Γεώργιος  19) Καμπάκας Αντώνιος  20) Λυκούδης 
Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος . 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   16/01/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας/

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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