
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985,αποφασίζουμε :

Αρθρο 1

Τρόπος λειτουργίας - Θητείας μελών

1.Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών 
και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης 
αυτής, η θητεία όλων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1988.

2.Κάθε φορέας που εκπροσωπεί αυτές δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο του. 
Το σχετικό με την αντικατάσταση έγγραφο πρέπει να επιδοθεί στον πρόεδρο της επιτροπής 
σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης. Το μέλος που 
διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους, διανύει το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτού 
που αντικαθιστά.

3.Η επιτροπή συνεδριάζει στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας τακτικά ανά δίμηνο 
και έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών της. Συγκαλείται με 
πρόσκληση του προέδρου της, στην οποία, αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και ο εισηγητής για κάθε θέμα. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη τρεις 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η 
πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών.

4.Η επιτροπή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν από το σύνολο των μελών 
που έχουν οριστεί με την απόφαση συγκρότησης τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη είναι 
περισσότερα των απόντων. Η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα όταν τα παρόντα 
στη συνεδρίαση μέλη είναι λιγότερααπότρία.

5.Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και ο γραμματέας με τον 
αναπληρωτή του από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας.

6.Γιατηλήψηαπόφασης, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων.Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα τρία μόνο μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, για τη λήψηαπόφασης απαιτείται ομοφωνία και 
των τριών.

7.Σε περίπτωση απουσίας από συνεδρίαση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, 
προεδρεύει κατά σειρά ο διευθυντής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ο 
διευθυντής σχολείουπρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης.

8.Η επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιονδήποτε εκπαιδευτικό ή 
διοικητικό υπάλληλο ή ιδιώτη για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που 
συζητούνται και μετά αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν απότηνψηφοφορία.

9.Οι αποφάσεις - εισηγήσεις της επιτροπής είναι ειδικά αιτιολογημένες και διατυπώνονται 
σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα. Στα πρακτικά 
αναγράφονται όλα τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση και γίνεται 



ειδική μνεία για απουσία ή κώλυμα τακτικού μέλους και συμμετοχή του αναπληρωματικού. 
Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των μειοψηφούντων μελών.

10.Κάθε επιτροπή μπορεί να αλληλογραφεί διά του προέδρου της απευθείας με κάθε 
δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με 
ιδιώτες. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής γίνεται από τον οικείο δήμο ή 
δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα αυτού ή την κοινότητα όπουλειτουργεί.

11.Η επιτροπή έχει δική της σφραγίδα την οποία εκδίδει και χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις 
κείμενες σχετικές διατάξεις.

12.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις, που 
αναφέρονται στη λειτουργία των συλλογικώνοργάνων.

13.Οι εισηγήσεις της επιτροπής υποβάλλονται και στο νομαρχιακό ή επαρχιακό συμβούλιο 
και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

Αρθρο 2

Αρμοδιότητες

1. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο 
κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικόσυμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας καιδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την 
ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των 
σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των σχολικών 
επιτροπών (άρθρο 50 παρ. 3 Ν.1566/1985).

2. Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια 
συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμούκαι εποπτικώνμέσωντων σχολείων (άρθρο 42 παρ. 3 Ν. 
1566/1985).

3.Προτείνει στο νομάρχη, για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση 
δημοσίων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας (άρθρο 41 παρ. 3 
Ν. 1566/1985).

4.Γνωμοδοτεί στο νομάρχη για τη συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την 
αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση 
των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου (άρθρο 41 
παρ. 2 Ν. 1566/1985).

5.Συντάσσει με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών πρόταση προς τον οικείο δήμο 
ή κοινότητα για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των 
σχολικών μονάδων της περιοχής τους.

6.Εισηγείται προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα την έγκριση των απολογισμών και 
ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή 
διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών.

7.Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, ως όργανο διοίκησης της εφορίας σχολείων 
ασκεί εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 40 του Ν.1566/1985 για τις εφορίες σχολείων, καθώς επίσης και ό,τι αναφέρεται στις 
κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις των Υπουργών 



Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών για τις εφορίες 
σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1987
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