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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 325/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

25. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21.417/7.11.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:                                                       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 13 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 
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3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Γιώγας Δημήτριος 15 Πέτκου Αναστάσιος 

5 Δελής Αθανάσιος 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Ταμβίσκου Ευτυχία 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Τζιάκος Δημήτριος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Μουράτογλου Ιωάννης 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Θεοδώρου Έλλη 4 Κίτσου Ελένη 

2 Καραπατσούδη Ελένη 5 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία   

H Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Μεσημερίου κ. Κων/νος Γιόντης 

δ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

ε. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική 

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 21668/7.11.2019 

εισήγηση  του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.2 του Ν.3852/10: 

«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 δήμους με πληθυσμό άνω των 

τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες 

σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός 

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών. 

Στην παρ 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 

318/25.02.2011 τεύχος Β’) όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) ορίζονται τα εξής σχετικά με τη 

διοίκηση των σχολικών επιτροπών: 

«α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που 

διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 

240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και 

αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά: 

- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
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- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των 

υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 

δυναμικό σχολικής μονάδας. 

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 

σχολικής μονάδας. 

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134). 

γ. 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.» 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, 

ορίζονται τα εξής: 

«1. Τα δημοτικά 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 δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί 

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 δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου 

είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη 

μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή 

κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή 
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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 δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, 

από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 

Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου 

ορίζεται με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε 

με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση 

των καθηκόντων τους.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται 

στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.» 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134), η οποία 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167), ορίζονται τα εξής: 

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών 

πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων 

των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά 

συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους 

αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 

υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex 

officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με 

μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν 

στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού 

διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 

προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 

περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη 
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συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκ- δίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου 

δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 

οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή 

Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του 

Ν.2839/2000, όπως τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 

του Ν.4604/19, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών 

οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή 

υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον 

με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).  

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, 

εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, για τον 

υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 

2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε 

φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται 

(για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το 

συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων 

του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών. 

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την 

οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για 

τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ 

(ΟΛΟΜ). 

Με το από 23.9.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πέλλας, μας γνωστοποιήθηκαν οι πέντε αρχαιότεροι διευθυντές/ 

διευθύντριες των σχολικών μονάδων Β΄/θμιας εκπαίδευσης.   

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1104/11.10.2019 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, 

από  το συλλόγων γονέων & κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ προτείνεται ως μέλος της 

Σχολικής Επιτροπής ο Ιάκωβος Φαντίδης με αναπληρώτριά του την Αικατερίνη 

Τσουγένη και από τη μαθητική κοινότητα του 1ου ΕΠΑΛ προτείνεται ως 
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εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας  η Ευαγγελία Μισσελή  με αναπληρώτρια 

της την Νικολέτα Φιλάνδρου. 

Μετά την τροποποίηση την αριθ. 57/2011 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις  της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 

63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) και τον ορισμό νέας σύνθεσης 

του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» και αφού ορίσει ο Δήμαρχος τα τρία πέμπτα επί του 

συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ολοκληρωθεί η ψηφοφορία μεταξύ των 

λοιπών παρατάξεων για ορισμό υπολοίπων μελών Δ.Σ., αφαιρουμένων τυχόν 

μελών ex officio ή υποδεικνυόμενων από τρίτους φορείς και η ψηφοφορία για την 

εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας»». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, διότι 

δεν εγκρίθηκε η συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Τροποποίηση 

της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» που πρέπει να προηγείται. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και  

 την παρ 1 , άρθρο 240  του Ν. 3463/06 

 την παρ 1 , άρθρο 6  του Ν. 4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 

Ν. 4635/2019 

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 

 το αριθ. 963/Β΄/24-5-2011 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτερβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Την αναβολή συζήτησης του θέματος, διότι δεν εγκρίθηκε η συζήτηση εκτός 

ημερήσιας διάταξης του θέματος «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. 

Έδεσσας» που πρέπει να προηγείται. 

 

 



 8 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  325/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.11.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,  

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος 

Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Α. Πασχάλη 


