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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’)
3. Την υπ’αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
4. Την απόφαση αριθ. 230/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό προέδρου
δηµοτικής επιτροπής παιδείας και παραγωγικών τάξεων

5. Το υπ’ αριθ. 5170/19-9-2019 έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας εκπαίδευσης Κοζάνης για
τον ορισµό εκπροσώπου.
6. Το υπ’αριθ. 10300/18-9-2019 έγγραφο της ∆/νσης Β/θµίας εκπαίδευσης Κοζάνης για
τον ορισµό εκπροσώπου
7. Το υπ’αριθ. 19087/25-9-2019 έγγραφο της ΕΛΜΕ για τον ορισµό εκπροσώπου
8. Το υπ’αριθ. 12/2019 έγγραφο του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης Εορδαίας.
9. Το υπ’αριθ. 18552/19-9-2019 έγγραφο του συλλόγου γονέων του 11ου ∆ηµ. Σχολείου
Πτολεµαΐδας για τον ορισµό εκπροσώπου
10. Toγεγονός ότι εκ παραδροµής η υπηρεσία µας δεν ενηµέρωσε τους εµπλεκόµενους
για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούµε την 543/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου
Συγκροτεί εκ νέου τη δηµοτική επιτροπή παιδείας ∆ήµου Εορδαίας για την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών, ως ακολούθως:
1. Αντωνιάδη Κυριάκο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Πρόεδρος
2. Θεοφυλακτίδη Ευστάθιο ∆/ντή ∆η. Σχ. 12ο Πτολεµαΐδας µε αναπληρωτή τον Μήγγου
∆ηµήτριο ∆/ντή 8ου ∆.Σχ. Πτολεµαΐδας
3. Παπαδόπουλο Γεώργιο ∆/ντή Γυµνασίου Περδίκκα µε αναπληρωτή την Παπαδηµητρίου
Σουλτάνα ∆/ντρια 4ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας.
4. Καµπούρη Γεώργιο εκπρόσωπο ΕΛΜΕ µε αναπληρωτή τον Κεσκελίδη ∆ηµήτριο
5. Ασπράγκαθου Αικατερίνη εκπρόσωπο συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπ/σης
Εορδαίας µε αναπληρωτή τον Κοσµίδη Λουκά
6. . Ανανιάδη Αναστάσιο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 11ου ∆ηµ. Σχολείου µε
αναπληρωτή την Καραγιαννάκου Ελένη.

7 ∆εληκώστα Μιχάλη εκπρόσωπο του Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαΐδας µε αναπληρωτή τον
Καδόγλου Σταύρο
8 Μήτου Ελένη εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Πτολεµαΐδας
Οι ανωτέρω οφείλουν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης και
δήλωση οικονομικών συμφερόντων προς την Γ΄ μονάδα ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 1
του ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Η προθεσμία υποβολής είναι
μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (27-01-2020)
δηλ. έως την 25/4/2020. Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά
το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της
ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος.(παρ.2 άρθρο 1 ν.3213/2003
H παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο,
αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή απαιτείται
πλέον η πληρωμή του σχετικού παραβόλου (αρθρ. 6 παρ.1 ν.3213/2003 όπως
ισχύει).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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