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Άρθρο 1
Διούκηςη του Δόμου
Ο Δόμοσ Πϋλλασ διοικεύται από το Δημοτικό υμβούλιο, την Οικονομικό Επιτροπό, την Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ και τον Δόμαρχο.
Άρθρο 2
ύνθεςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
Η χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εύναι γνωμοδοτικό όργανο
παρακολούθηςησ και ελϋγχου τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ του
Δόμου. Αποτελεύται από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ , τον Αντιπροϋδρο και τρύα
(3) μϋλη που προϋρχονται από την Δημοτικό Αρχό καθώσ και τρύα (3) μϋλη που
αντιςτοιχούν ςτισ δημοτικϋσ παρατϊξεισ τησ αντιπολύτευςησ. Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ προςκαλεύ επύςημα τον Αντιδόμαρχο Παιδεύασ, Πολιτιςμού και Αθλητιςμού καθώσ και τουσ Διευθυντϋσ των 6ου και 11ου Δημοτικού χολεύου Γιαννιτςών όπωσ και τον Πρόεδρο του υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων του 11ου
χολεύου. Σα προςκεκλημϋνα μϋλη δεν ϋχουν δικαύωμα ψόφου παρϊ μόνο
τοποθϋτηςησ.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητεσ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Παιδεύασ
1. Ειςηγεύται ςτον Δόμαρχο και ςτο Δημοτικό υμβούλιο θϋματα ςχετικϊ με την
καλύτερη οργϊνωςη και λειτουργύα των χολεύων τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, την κατανομό των πιςτώςεων για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των χολεύων, την ύδρυςη ό επϋκταςη χολικών Κϋντρων, παρακολουθεύ την ανϋγερςη
των χολικών κτηρύων, την επιςκευό και ςυντόρηςη τουσ, αποφαςύζει για την
ύδρυςη κϊθε πνευματικού και πολυπολιτιςμικού κϋντρου .
2. Προτεύνει ςτον Δόμαρχο και ςτο Δημοτικό υμβούλιο, για τα χολικϊ κτόρια
που δεν χρηςιμοποιούνται για ςτϋγαςη δημοςύων χολεύων, τη χρόςη τουσ για
ϊλλεσ ανϊγκεσ κοινόσ ωφϋλειασ.
3. Γνωμοδοτεύ ςτον Δόμαρχο και ςτο Δημοτικό υμβούλιο για την ςυςτϋγαςη
δημόςιων χολεύων ςτο ύδιο διδακτόριο, την αποκλειςτικό χρόςη οριςμϋνων
χώρων του διδακτηρύου από κϊθε χολεύο, την κοινό χρόςη των υπολούπων
χώρων και τισ ώρεσ λειτουργύασ κϊθε ςυςτεγαζόμενου χολεύου.
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4. Ειςηγεύται ςτον Δόμαρχο και ςτα αρμόδια όργανα του Δόμου θϋματα που
αφορούν την εκτϋλεςη Προγραμμϊτων Δια Βύου Μϊθηςησ ςτο Δόμο Πϋλλασ, ςτο
πλαύςιο του αντύςτοιχου εθνικού και περιφερειακού ςχεδιαςμού
5. Προτεύνει ςτον Δόμαρχο και ςτα αρμόδια όργανα του Δόμου θϋματα που
αφορούν την αξιοπούηςη ακινότων του Δόμου ό τρύτων για την ανϋγερςη
διδακτηρύων, την επιλογό οικοπϋδων μετϊ κτηρύων κατϊλληλων να χαρακτηριςθούν ωσ διδακτόρια, την απαλλοτρύωςη οικοπϋδων για τισ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ ςτϋγησ, την ανϋγερςη ςχολικών κτηρύων, την μύςθωςη ακινότων για τη
ςτϋγαςη δημόςιων ςχολικών μονϊδων.
6. Ειςηγεύται ςτον Δόμαρχο και ςτα αρμόδια όργανα του Δόμου για την διϊθεςη
λειτουργούντοσ διδακτηρύου για ϊλλεσ χρόςεισ κοινόσ ωφϋλειασ ό για την
πραγματοπούηςη εκδηλώςεων, κοινού ενδιαφϋροντοσ, περιλαμβανομϋνησ τησ
οργϊνωςησ ςυναυλιών ό ϊλλων πολιτιςτικών εκδηλώςεων για τουσ μαθητϋσ,
κατόπιν ϋγκριςησ τησ οικεύασ χολικόσ Επιτροπόσ ό του οικεύου υμβουλύου
χολικόσ Κοινότητασ
Άρθρο 4
ύγκληςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
1. Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ καλεύ τα μϋλη ςε ςυνεδρύαςη με γραπτό πρόςκληςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ τουλϊχιςτον μια φορϊ το μόνα ό όποτε το ζητόςει ο Δόμαρχοσ – ςτην περύπτωςη που δεν εύναι ο ύδιοσ Πρόεδροσ τησ ό το ϋνα τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον
του ςυνολικού αριθμού των μελών τησ. την τελευταύα περύπτωςη απαιτεύται γραπτό αύτηςη, ςτην οπούα αναφϋρονται τα θϋματα που θα ςυζητηθούν.
2. Ο Πρόεδροσ καταρτύζει την ημερόςια διϊταξη. την ημερόςια διϊταξη
αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ όλα τα θϋματα που προτεύνει ο Δόμαρχοσ. Η
Επιτροπό μπορεύ να αποφαςύζει με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνολικού
αριθμού των μελών τησ ότι ςυγκεκριμϋνο θϋμα το οπούο δεν ϋχει εγγραφεύ
ςτην ημερόςια διϊταξη και εύναι κατεπεύγον να το ςυζητϊ και να λαμβϊνει απόφαςη γι’ αυτό με την ύδια πλειοψηφύα, πριν την ϋναρξη τησ ςυζότηςησ των
θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ.
Άρθρο 5
Σόποσ ςυνεδρύαςησ, απαρτύα, λόψη αποφϊςεων
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1. Οι ςυνεδριϊςεισ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εύναι
δημόςιεσ και γύνονται ςτο Δημοτικό Μϋγαρο υπό την προεδρύα του Προϋδρου τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.
2. Η χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςη, με αιτιολογημϋνη απόφαςη που απαγγϋλλεται ςε δημόςια ςυνεδρύαςη και με πλειοψηφύα των τεςςϊρων πϋμπτων (4/5) των μελών τησ, μπορεύ να ςυνεδριϊζει κεκλειςμϋνων
των θυρών.
3. Η χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχει απαρτύα, εφόςον,
κατϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ τα μϋλη που εύναι παρόντα εύναι περιςςότερα από αυτϊ που απουςιϊζουν Πριν την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ τησ
Επιτροπόσ, ο Αντιπρόεδροσ τησ χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςη λαμβϊνει παρουςύεσ και καταγρϊφει τουσ απόντεσ.
4. Σα μϋλη τησ χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Επιτροπόσ που όταν παρόντα κατϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και με την παρουςύα τουσ υπόρξε
απαρτύα, και αν ακόμα αποχωρόςουν μεταγενϋςτερα, θεωρούνται παρόντα
μϋχρι το τϋλοσ τησ ςυνεδρύαςησ ωσ προσ την ύπαρξη τησ απαρτύασ. Η απαρτύα αυτό θεωρεύται ότι ςυντρϋχει για όλα τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ
τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυνεδρύαςησ. την περύπτωςη αυτό, για λόψη απόφαςησ
για κϊθε ςυγκεκριμϋνο θϋμα, η απαιτούμενη πλειοψηφύα δεν υπολογύζεται
επύ των πραγματικϊ παρόντων μελών κατϊ τη ψηφοφορύα, αλλϊ επύ του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτύα.
5. Η χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςη λαμβϊνει τισ αποφϊςεισ τησ
με την απόλυτη πλειοψηφύα των παρόντων μελών τησ. ε περύπτωςη
ιςοψηφύασ επικρατεύ η ψόφοσ του Προϋδρου.
6. Ο Πρόεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ δεν ϋχει
δικαύωμα ψόφου παρϊ μόνο ςε περύπτωςη ιςοψηφύασ ενώ ο Αντιπρόεδροσ
ϋχουν δικαύωμα ψόφου.
7. Αν ο Πρόεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ απουςιϊζει, κωλύεται ό επιθυμεύ να τοποθετηθεύ ςτη ςυζότηςη επύ των θεμϊτων
ημερόςιασ διϊταξησ ωσ Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, προεδρεύει νόμιμα ο Αντιπρόεδροσ τησ Επιτροπόσ. Όςο προεδρεύει ο Πρόεδροσ
τησ Επιτροπόσ, ο Αντιπρόεδροσ κϊθεται ςτη θϋςη του Αντιπροϋδρου ςτο
Προεδρεύο ό ςτα ϋδρανα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ ςε περύπτωςη που επιθυμούν
να τοποθετούν ςε θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ.
8. Κατϊ τη λόψη αποφϊςεων, μϋλοσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ μπορεύ να ψηφύςει υπϋρ, κατϊ ό παρόν επύ τησ τελικόσ πρόταςησ που ειςηγεύται ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ, ϋπειτα από την ςυζότηςη
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9. Οι αποφϊςεισ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ λαμβϊνονται με φανερό ψηφοφορύα εκτόσ των περιοριςτικϊ αναφερόμενων ςτο
νόμο περιπτώςεων, όπου απαιτεύται μυςτικό ψηφοφορύα.
Άρθρο 6
Λειτουργύα τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
1. Ο Πρόεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ κηρύςςει
την ϋναρξη και τη λόξη τησ ςυνεδρύαςησ, διευθύνει τη ςυζότηςη και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα για την ευταξύα τησ ςυνεδρύαςησ, ϋχοντασ τη
δυνατότητα να ζητόςει ακόμα και την αποβολό όποιου τη διαταρϊςςει.
2. Πριν ο Πρόεδροσ κηρύξει την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, ο Αντιπρόεδροσ εκφωνεύ τον κατϊλογο των παρόντων, και ςτη διϊρκεια αυτόσ όςουσ απόχωρούν, κατϊγρϊφει τουσ απόντεσ, ςημειώνει τουσ υποψόφιουσ ομιλητϋσ
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςκεκλημϋνων μελών και τη ψόφο των
μελών και ϋχει την ευθύνη για την ςύνταξη των πρακτικών τησ ςυνεδρύαςησ.
Μετϊ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ, ο Πρόεδροσ ανακοινώνει τα θϋματα τησ
ημερόςιασ διϊταξησ και ακολουθεύ η ςυζότηςό τουσ. Σα θϋματα τα ειςηγεύται ο Πρόεδροσ ό κϊποιο από τα μϋλη τησ πλειοψηφύασ ό ο εκϊςτοτε
αρμόδιοσ Αντιδόμαρχοσ που ϋχει προςκληθεύ νόμιμα από τον Πρόεδρο. Η
ειςόγηςη ςε κϊθε θϋμα δε μπορεύ να ξεπερνϊ τα ϋξι (6) λεπτϊ τησ ώρασ.
Μετϊ το πϋρασ τησ ειςόγηςησ, ο Πρόεδροσ δύνει το δικαύωμα ςε ϋνα δημοτικό
ςύμβουλο του κϊθε ςυνδυαςμού τησ αντιπολύτευςησ προκειμϋνου να θϋςει
ϋνα διευκρινιςτικό ερώτημα προσ τον ειςηγητό, ώςτε να διαμορφώςουν
ορθότερα το λόγο τουσ. Η ερώτηςη δε πρϋπει να ξεπερνϊ τα τριϊντα (30΄΄)
δευτερόλεπτα. Μετϊ το πϋρασ των ερωτόςεων, ο Πρόεδροσ δύνει το λόγο
ςτουσ ειδικούσ αγορητϋσ των Δημοτικών Παρατϊξεων τησ Αντιπολύτευςησ.
Μετϊ το πϋρασ τησ ειςόγηςησ των αγορητών, ο Πρόεδροσ λαμβϊνει τον
διαμορφωμϋνο κατϊλογο των ομιλητών από τον Αντιπρόεδρο και δύνει το
λόγο κατϊ ςειρϊ εγγραφόσ. Η διϊρκεια τησ πρωτομιλύασ δεν ξεπερνϊ τα
τϋςςερα (4) λεπτϊ τησ ώρασ. Αφού εξαντληθεύ ο κατϊλογοσ των ομιλητών με
τισ πρωτολογύεσ, ο Πρόεδροσ διατυπώνει την οριςτικό πρόταςη προσ
ψόφιςη του θϋματοσ, όπωσ διαμορφώθηκε, με τισ τροπολογύεσ που πιθανόν
ϋχουν επϋλθει. Επύ τησ τελικόσ πρόταςησ ϋχουν δικαύωμα να δευτερολογόςουν όςοι μύληςαν χωρύσ να ξεπερϊςουν τα δυο (2) λεπτϊ τησ ώρασ. Οι
ειδικού αγορητϋσ επύ του θϋματοσ ϋχουν δικαύωμα για μια τελευταύα ερώτηςη
προσ τον ειςηγητό που δε θα ξεπερνϊ τα εύκοςι (20΄΄) δευτερόλεπτα. Ο
ειςηγητόσ επύςησ δευτερολογεύ για τρύα (3) λεπτϊ τησ ώρασ εφόςον το
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κρύνει απαραύτητο. Σϋλοσ, ο Πρόεδροσ επαναλαμβϊνει την πρόταςη και
γύνεται η ψηφοφορύα.
3. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ των θεμϊτων, οι ομιλητϋσ οι οπούοι τοποθετούνται απευθύνονται προσ τον Πρόεδρο ό τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο και όχι προςωπικϊ. Σα μϋλη εκφρϊζονται κατϊ ςυνεύδηςη, αποςκοπούντεσ ςτην εξυπηρϋτηςη των δημοτών και του Δόμου. Ο ομιλητόσ δε διακόπτεται, παρϊ μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ό του θϋματοσ ό εκτρϋπεται ςε
προςωπικϋσ ύβρεισ. την περύπτωςη αυτό ο Πρόεδροσ δύναται να του
αφαιρϋςει το λόγο.
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώςεισ του Προϋδρου
1. Ο Πρόεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εύναι
Δημοτικόσ ύμβουλοσ τησ πλειοψηφούςασ παρϊταξησ που ϋχει ορύςει ο Δόμαρχοσ. Αυτόσ ςυνεργϊζεται με τον Δόμαρχο, ώςτε να ςυμπεριληφθούν ςτην
ημερόςια διϊταξη τα θϋματα που ο Δόμαρχοσ προτεύνει.
2. Υροντύζει η πρόςκληςη για ςυνεδρύαςη να επιδοθεύ νομύμωσ ςτα μϋλη τησ
χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και ςτον αρμόδιο Αντιδόμαρχο, όταν ςυζητούνται θϋματα των αρμοδιοτότων του. Σο ύδιο ιςχύει
και για το ςύνολο των προςκεκλημϋνων μελών όταν ςυζητούνται θϋματα
των φορϋων τουσ ό των υπηρεςιών τουσ.
3. Σα μϋλη ϋχουν το δικαύωμα τησ κατϊ ςυνεύδηςη γνώμησ και ψόφου κατϊ
ςυνεύδηςη. τισ ςυνεδριϊςεισ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται με ευπρϋπεια
και αμοιβαύο ςεβαςμό. Δεν επιτρϋπεται να εκτρϋπονται ςε ύβρεισ ό κατϊφρονητικϋσ εκδηλώςεισ και προςωπικϋσ επιθϋςεισ που διαταρϊςςουν τη
ςυνεδρύαςη. Ο Πρόεδροσ καλεύ τον εκτρεπόμενο να ανακαλϋςει ό να αναιρϋςει τισ ύβρεισ και ςε περύπτωςη ϊρνηςησ τον καλεύ ςτην τϊξη και του αφαιρεύ τον λόγο.
Άρθρο 8
Πρακτικϊ υνεδριϊςεων χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
1. Σα μϋλη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ δικαιούνται
να ζητούν αντύγραφα των πρακτικών τησ Επιτροπόσ.
2. τη ςυνεδρύαςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ τηρούνται πρακτικϊ με ευθύνη του Αντιπροϋδρου τησ.
3. τα πρακτικϊ καταχωρούνται ςυνοπτικϊ οι ειςηγόςεισ και ςυζητόςεισ, ό
όταν ςυντϋχει περύπτωςη, καταχωρούνται αυτούςιεσ ςυζητόςεισ και ειςη-
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γόςεισ για τα διϊφορα θϋματα. Καταχωρούνται οι αποφϊςεισ που λαμβϊνονται, καθώσ και η γνώμη τησ μειοψηφύασ.
4. τα πρακτικϊ αναγρϊφονται απαραιτότωσ η χρονολογύα τησ ςυνεδρύαςησ, η
πρόςκληςη προσ τα μϋλη, οι παρόντεσ, οι απόντεσ, τα θϋματα που ςυζητόθηκαν και οι αποφϊςεισ που ϋχουν ληφθεύ για κϊθε ϋνα θϋμα. Ο Δόμαρχοσ
καλεύται νόμιμα από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ ωςτόςο αν δε παραβρεθεύ,
δε καταγρϊφεται ςτουσ απόντεσ.
5. Σα πρακτικϊ υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη που μετϋχουν ςτην ςυνεδρύαςη. Η ϊρνηςη τησ υπογραφόσ και η αιτύα τησ αναφϋρονται ςτα πρακτικϊ, αφού προηγουμϋνωσ το μϋλοσ που αρνεύται υπογρϊψει καταθϋςει
εγγρϊφωσ τουσ λόγουσ ϊρνηςόσ του. Σότε, η μη υπογραφό των πρακτικών
δεν επηρεϊζει το κύροσ τησ απόφαςησ.
6. Σα πρακτικϊ τησ κϊθε ςυνεδρύαςησ, όπωσ και η κϊθε απόφαςη, παύρνουν
αύξοντα αριθμό.

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

