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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9-10-2019
Σήμερα την 9 η του μηνός

του έτους

Οκτωβρίου

2019 ημέρα Τετάρτ η

και

ώρα

18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20170/4-10-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδι κό χώρο ανακοι νώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση
και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η

Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε απουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, ο οποίος
βρίσκεται τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις δράσεις της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019.
Στη Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,
Βαλτζάκης Γεώργιος, Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Καλλέργης Σπυρίδωνας,
Κουτσογιάννης

Χαράλαμπος,

Κύρκος

Αθανάσιος,

Λυδάκης Δημήτριος, Λυρώνη - Πάγκαλου Χρύσα,
Ντουλάκης
Περυσινάκης

Ιωάννης,

Ξυλούρης

Γρηγόριος,

Μιχαήλ,

Πετούσης

Λιαδάκης

Αναστάσιος,

Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ,

Παπαδομανωλάκης

Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ,

Εμμανουήλ,
Πιτσικάκη

-

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, Ρεράκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος, Τζεδάκης
Δημήτριος, Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης, Χουστουλάκης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μαρής Ιωάννης, Σαλούστρος Αριστομένης.
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα τα είκοσι πέντε

(25) και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
την τήρηση των πρακτικών.

η υπάλληλος

του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης , ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης
Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φόδελε Χαράλαμπος Παντερής.

ΘΕΜΑ 12 ο

: Τροποποίηση και συμπλήρωση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την

επωνυμία «Β΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».
Ο

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χαράλαμπος Κουτσογιάννης

έλαβε το λόγο και σχετικά με

το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ.

την

εισήγηση του Γραφείου Παιδείας, όπως παρακάτω:
«Με την Υ.Α 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318 τ. Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» καθορίστηκε η
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, η κατανομή πιστώσεων, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την με αρ. 73/2011 (ΦΕΚ 855/2011 τ. Β΄) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου» το οποίο
διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 11 (έντεκα) μέλη με
τους αναπληρωτές τους, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 103
του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), του άρθρου 240 και 243 του
ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), του
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
Νέες Υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου των σχολικών επιτροπών και στη λειτουργία τους και απαιτείται να
εφαρμοστούν.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 1940/02.02.2018 (ΦΕΚ 310 τ. Β΄) όπως
ισχύει

και

Υ.Α.

αρ.

63967/13.09.2019

(ΦΕΚ

3537/20.09.2019

τεύχος

B’)

«Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318):
Άρθρο 1
Τροποποιούμε

την

8440/24.02.2011

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

απόφαση

του

Διακυβέρνησης

Υπουργού
με

θέμα:

Εσωτερικών,
«Καθορισμός

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
(Β' 318), ως εξής:
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«1.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, τακτι κών και
αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών
μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- 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.
2. Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω
από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,
λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
Στο

Συμβούλιο

συμμετέχουν

οπωσδήποτε

ο

διευθυντής

σχολικής

μονάδας,

τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος
συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων
για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία
σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο

διευθυντής

που

συμμετέχει

στο

«Συμβούλιο

διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή

Σχολικής

Κοινότητας»

του για την αντιμετώπιση

λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συγκροτήματος κατά
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.
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Τα

Εργαστηριακά

Κέντρα,

ως

αυτοτελείς

εκπαιδευτικές

μονάδες

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτοτελή διοικητική δομή, συγκροτούν αυτόνομο
«Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας».
2. Στο τέλος του άρθρου 2 της Υ.Α 8440/24.02.2011 (318 Β΄), προστίθεται η
κατωτέρω παράγραφος:
«Ειδικότερα τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση η
οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων
που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της Υ.Α 8440/24.02.2011 (318 Β΄) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Τα έσοδα των σχολικών επιτροπών προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6
περίπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει.
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων.
ε) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«7.

α.

Κάθε

χρηματικό

ποσό

που

εισπράττεται

από

τη

σχολική

επιτροπή

κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό
τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται
βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με
απόφαση

του

διοικητικού

συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής

ορίζεται

ο

οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος.
β.

Κάθε

πράξη

επί

από

τον

οικονομικό

διαχειριστή

σε

περίπτωση

νόμιμου

ενεργείται

αναπληρωτή

του

των

τραπεζικών

λογαριασμών
του

της

σχολικής

νομικού

κωλύματος,

οι

επιτροπής

προσώπου

οποίοι

ή

τον

καθίστανται

δημόσιοι υπόλογοι.
γ.

Στα

πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης,

διοικητικού

συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής,

ύστερα από απόφαση του
χορηγούνται

κωδικοί

για

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το
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χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των
ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που
τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων
λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο
οποίος τηρείται με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της
αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής
εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής
μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε
κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Εξουσιοδοτήσεις

μεμονωμένων

κινήσεων

υπογράφονται

από

τον

οικονομικό

διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του
λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η σχολική επιτροπή θέτει
ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική
περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της
κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο
καταθέσεων

και

αναλήψεων

ή,

εφόσον

δεν

παρέχεται

τέτοιο

από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι
διευθυντές των σχολείων, οι εκτελούντες χρέη διευθυντών και οι αναπληρωτές
τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς
να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα.
β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς
και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου
ηλεκτρονικής

της

σχολικής

τραπεζικής

επιτροπής,
και

χορηγούνται

χρεωστική

κάρτα

κωδικοί

για

πληρωμών

υπηρεσίες
από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.
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γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β' και εφόσον κριθεί απαραίτητο
για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην
περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση
ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η
διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το διοικητικό
συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.».
6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«11. α. Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών
τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
i. Βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική επιτροπή. Στην αριστερή
σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα
συγκεντρωτι κά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.
ii. Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών, την οποία τηρεί η σχολική μονάδα. Το
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην
σχολική

επιτροπή

αντίγραφο

της

κατάστασης

εισπράξεων

-

πληρωμών

που

περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών
επισυνάπτονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρούνται στην
έδρα της σχολικής επιτροπής.
iii. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης. β. Το βιβλίο εσόδων εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης προμηθεύονται
με μέριμνα και δαπάνες της σχολικής επιτροπής, φυλλομετρούνται και θεωρούνται
στην τελευταία σελίδα από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής. Η κατάσταση
εισπράξεων και πληρωμών συντάσσεται και υπογράφεται από τον διευθυντή του
σχολείου.
γ.

Πέραν

των

παραγράφους,

το

εντύπων
σύνολο

βιβλίων
των

που

στοιχείων

προβλέπονται
της

στις

οικονομικής

προηγούμενες

λειτουργίας

των

σχολικών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο αρχείου
υπολογιστικών φύλλων ή σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για
την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, τα μέλη των σχολικών
επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.».
7. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 12, του άρθρου 3 της Υ.Α 8440/24.02.2011 (318
Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ. Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της
απόφασης αυτής και τα έξοδα, κατά κατηγορίες όπως συντηρήσεις, επισκευές,
αμοιβές

τρίτων,

παροχές

τρίτων,

θέρμανσης,

προμήθειας

Μέσων

Ατομικής

Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές παγίων και λοιπά γενικά
έξοδα.»
Άρθρο 2
Όπου στις διατάξεις της 8440/24.02.2011 (Β' 318) απόφασης γίνεται αναφορά σε
άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, νοούνται οι διατάξεις των αντίστοιχων
άρθρων του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της οικ.1940/2.02.2018
(Β΄310) απόφασης όπως ισχύει, άρχεται από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών
αρχών που θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος
Α΄): «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…
Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά
τον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση

που μέλος έχει οριστεί από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας, αυτός αυτοδίκαια 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
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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.»
Σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 6 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/2019 τ. Α΄) 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 (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον
δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις.
Σύμφωνα με την με αρ.102/ 63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7- ΜΑΛ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών:


Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη
διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά
υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.



Η

ποσοστιαία

αναλογία

των

τριών

πέμπτων

υπολογίζεται

επί

του

αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις
ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).


Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις,
εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι
εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της
υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.

 Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5
δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην
αμέσως

επόμενη

ακέραιη

μονάδα,

πάντοτε

με

γνώμονα

την

βασική

αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε
περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον
οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης»
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 Ο ορισμός του προέδρου του διοικητι κού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα
3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον
Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
 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

ετέρου

φύλου

και

εξαιρουμένων των ex officio μελών.
Ακολούθως με το με αρ. 66008/24.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
επισημαίνεται ότι : η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται
από τον δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν.
4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου
έκαστης

σχολικής

επιτροπής,

σύμφωνα

και

με

τα

οριζόμενα

στην

υπ’

αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον
δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Για την πλήρωση της
ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από τον
δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και
ανεξάρτητους συμβούλους. Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις
νέες

διατάξεις

της

ΥΑ

(διευθυντές,

νηπιαγωγός,

εκπρόσωποι

γονέων

και

μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την
υπόδειξη του δημάρχου.
Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως κάθε φορά ισχύει
2. Τις διατάξεις των άρθρων 227, 240 και 243 και του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, όπως

κυρώθηκαν με τον ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως κάθε

φορά ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α' 133)
6. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90 (ΦΕΚ Α 110) « Για τη ακαδημία
Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει
8. Την 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την Υ.Α. 1940/02.02.2018 (Β΄310) απόφασης, όπως ισχύει
10. Την με αρ. 73/2011 (ΦΕΚ 855/2011 τ. Β΄) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλεβιζίου

με

την

οποία

συστάθηκε

το

ΝΠΔΔ

«Β΄βάθμια

Σχολική

Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου»
11. Την με αρ. 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7- ΜΑΛ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
12. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. αρ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’)
«Τροποποίηση

της

8440/2011

υπουργικής

απόφασης

«Καθορισμός

λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών» (Β΄318)
13. Το με αρ. 66008/24.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και του κρατικού
προϋπολογισμού,

Εισηγούμαι την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 73/2011 συστατικής
πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή
Δήμου Μαλεβιζίου» (ΦΕΚ 855 τ. Β΄/2011 ) ως κάτωθι:
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Α)

την

τροποποίηση

της

Συστατικής

Πράξης

και

συγκεκριμένα

των

παραγράφων 3 και 4 οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:
3. Διοίκηση :
Το ΝΠΔΔ «Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», διοικείται από
13/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο,
αποτελούμενο από:
1. 2 (δύο) διευθυντές/ντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους
2. 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον αναπληρωτή/τρια του/της,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
3. 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με τον/την αναπληρωτή
του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
4. 9 (εννέα) μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος,
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, ανάλογη με το σκοπό του νομικού
προσώπου.
Τα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134), όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον
πρόεδρο

και τον

Αντιπρόεδρο

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής.
Σε περίπτωση που μέλος έχει οριστεί από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ο
Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, αυτός αυτοδίκαια καθίσταται και
πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με 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 του δημοτικού
συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο 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 απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
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Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
2. Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω
από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,
λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
Στο

Συμβούλιο

συμμετέχουν

οπωσδήποτε

ο

διευθυντής

σχολικής

μονάδας,

τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος
συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων
για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία
σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται
το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών
της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συγκροτήματος κατά τις διατάξεις της
απόφασης με αρ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’).
Τα

Εργαστηριακά

Κέντρα,

ως

αυτοτελείς

εκπαιδευτικές

μονάδες

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτοτελή διοικητική δομή, συγκροτούν αυτόνομο
«Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας».
4. Πόροι του ΝΠΔΔ είναι :
Τα έσοδα της σχολικής επιτροπής προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 περίπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει.
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
δ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων
ε) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Β)Την συμπλήρωση

της Συστατικής Πράξης με την προσθήκη

παραγράφων :
Κατανομή πιστώσεω ν

των παρακάτω
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Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των
σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών
διδασκαλίας,

τη

λειτουργία

γυμναστηρίων,

αιθουσών

πολλαπλών

χρήσεων,

εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις
ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση η
οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων
που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται.

Οικονομική διαχείριση
α. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η
κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο
καταθέσεων

και

αναλήψεων

ή,

εφόσον

δεν

παρέχεται

τέτοιο

από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με
απόφαση

του

διοικητικού

συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής

ορίζεται

ο

οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος.
Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της σχολικής επιτροπής ενεργείται
από τον οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
Στα

πρόσωπα

διοικητικού

της

προηγούμενης

συμβουλίου

της

περίπτωσης,

σχολικής

ύστερα

επιτροπής,

από

χορηγούνται

απόφαση

του

κωδικοί

για

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.»
Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών
των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται
στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών
αναγκών.
Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με
δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης
σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί
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τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού
λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού

έτους. Εξουσιοδοτήσεις

μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον
αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα
καθίστανται

δημόσιοι

υπόλογοι.

Η

σχολική

επιτροπή

θέτει

ανώτατο

όριο

αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν
του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής
μονάδας προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του
λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων
και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολείων, οι
εκτελούντες

χρέη

διευθυντών

και

οι

αναπληρωτές

τους

θεωρούνται

εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την
διαχειριστική ιδιότητα.
β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς
και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου
ηλεκτρονικής

της

σχολικής

τραπεζικής

επιτροπής,
και

χορηγούνται

χρεωστική

κωδικοί

κάρτα

για

πληρωμών

υπηρεσίες
από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.
γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β' και εφόσον κριθεί απαραίτητο
για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην
περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση
ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η
διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το διοικητικό
συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.
δ.

Για

τον

έλεγχο της

οικονομικής

διαχείρισης

τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

των

σχολικών

επιτροπών
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i. Βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική επιτροπή. Στην αριστερή
σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα
συγκεντρωτι κά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.
ii. Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών, την οποία τηρεί η σχολική μονάδα. Το
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην
σχολική

επιτροπή

αντίγραφο

της

κατάστασης

εισπράξεων

-

πληρωμών

που

περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών
επισυνάπτονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρούνται στην
έδρα της σχολικής επιτροπής.
iii. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.
ε. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων
είσπραξης προμηθεύονται με μέριμνα και δαπάνες της σχολικής επιτροπής,
φυλλομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον πρόεδρο της
σχολικής επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών συντάσσεται και
υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου.
στ.

Πέραν

των

παραγράφους,

εντύπων

το

σύνολο

βιβλίων
των

που

στοιχείων

προβλέπονται
της

στις

οικονομικής

προηγούμενες

λειτουργίας

των

σχολικών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο αρχείου
υπολογιστικών φύλλων ή σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για
την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, τα μέλη των σχολικών
επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων».
ζ. i.Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή εντός του
πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των
καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά.
ii. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
κάθε

έτους στο διοικητικό

συμβούλιο

αντίγραφο του

βιβλίου

«ΕΣΟΔΩΝ

–

ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγουμένου
οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητι κά.
iii.Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της
Υ.Α

1940/02.02.2018/ΦΕΚ

310

τ.

Β΄

και

τα

έξοδα,

κατά

κατηγορίες

όπως

συντηρήσεις, επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανσης, προμήθειας
Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές παγίων και
λοιπά γενικά έξοδα.
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iv. Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή
του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ –
ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της
οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η
οποία

λαμβάνεται

Συμβουλίου

της

μέχρι

το

Σχολικής

τέλος

Μαρτίου.

Επιτροπής

Η

υπόκειται

απόφαση
στην

του

έγκριση

Διοικητικού
του

οικείου

δημοτικού συμβουλίου.
Κατά

τα

λοιπά

Μαλεβιζίου

ισχύει

σύστασης

κατ’εξουσιοδότηση

της

η

με

αρ.

ΝΠΔΔ
Υ.Α

73/2011

(ΦΕΚ

855

απόφαση
τ.

8440/24.02.2011

Δημοτικού

Β΄/2011),
(ΦΕΚ

318

η
τ.

Συμβουλίου

οποία
Β΄)

εκδόθηκε

«Καθορισμός

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η απόφαση αυτή θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για έλεγχο
νομιμότητας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Κατόπιν των παραπάνω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για την
λήψη σχετικής απόφασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Παιδείας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 73/2011 συστατικής
πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή
Δήμου Μαλεβιζίου» (ΦΕΚ 855 τ. Β΄/2011 ) ως κάτωθι:
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης και συγκεκριμένα των
παραγράφων 3 και 4 οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:
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3. Διοίκηση :
Το ΝΠΔΔ «Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», διοικείται από
13/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο,
αποτελούμενο από:
1. 2 (δύο) διευθυντές/ντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους
2. 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον αναπληρωτή/τρια του/της,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
3. 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με τον/την αναπληρωτή
του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
4. 9 (εννέα) μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος,
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, ανάλογη με το σκοπό του νομικού
προσώπου.
Τα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134), όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον
πρόεδρο

και τον

Αντιπρόεδρο

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής.
Σε περίπτωση που μέλος έχει οριστεί από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ο
Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, αυτός αυτοδίκαια καθίσταται και
πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με 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 του δημοτικού
συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο 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 απουσιάζει ή
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
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2. Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω
από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,
λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
Στο

Συμβούλιο

συμμετέχουν

οπωσδήποτε

ο

διευθυντής

σχολικής

μονάδας,

τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος
συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων
για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται
στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία
σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται
το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών
της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συγκροτήματος κατά τις διατάξεις της
απόφασης με αρ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’).
Τα

Εργαστηριακά

Κέντρα,

ως

αυτοτελείς

εκπαιδευτικές

μονάδες

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτοτελή διοικητική δομή, συγκροτούν αυτόνομο
«Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας».
4. Πόροι του ΝΠΔΔ είναι :
Τα έσοδα της σχολικής επιτροπής προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 περίπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει.
β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
δ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων
ε) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Β) Εγκρίνει την συμπλήρωση

της Συστατικής Πράξης με την προσθήκη

των

παρακάτω παραγράφων :
Κατανομή πιστώσεων
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των
σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών
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διδασκαλίας,

τη

λειτουργία

γυμναστηρίων,

αιθουσών

πολλαπλών

χρήσεων,

εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις
ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση η
οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων
που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται.

Οικονομική διαχείριση
α. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η
κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο
καταθέσεων

και

αναλήψεων

ή,

εφόσον

δεν

παρέχεται

τέτοιο

από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με
απόφαση

του

διοικητικού

συμβουλίου

της

σχολικής

επιτροπής

ορίζεται

ο

οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος.
Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της σχολικής επιτροπής ενεργείται
από τον οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
Στα

πρόσωπα

διοικητικού

της

προηγούμενης

συμβουλίου

της

περίπτωσης,

σχολικής

ύστερα

επιτροπής,

από

χορηγούνται

απόφαση

του

κωδικοί

για

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.»
Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών
των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται
στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών
αναγκών.
Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με
δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης
σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί
τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού
λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
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των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού

έτους. Εξουσιοδοτήσεις

μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον
αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα
καθίστανται

δημόσιοι

υπόλογοι.

Η

σχολική

επιτροπή

θέτει

ανώτατο

όριο

αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν
του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής
μονάδας προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του
λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων
και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολείων, οι
εκτελούντες

χρέη

διευθυντών

και

οι

αναπληρωτές

τους

θεωρούνται

εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την
διαχειριστική ιδιότητα.
β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς
και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου
ηλεκτρονικής

της

σχολικής

τραπεζικής

επιτροπής,
και

χορηγούνται

χρεωστική

κωδικοί

κάρτα

για

πληρωμών

υπηρεσίες
από

το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών
γίνονται ηλεκτρονικά.
γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β' και εφόσον κριθεί απαραίτητο
για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην
περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση
ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η
διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το διοικητικό
συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.
δ.

Για

τον

έλεγχο της

οικονομικής

διαχείρισης

των

σχολικών

επιτροπών

τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
i. Βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική επιτροπή. Στην αριστερή
σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα
συγκεντρωτι κά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.
ii. Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών, την οποία τηρεί η σχολική μονάδα. Το
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην
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σχολική

επιτροπή

αντίγραφο

της

κατάστασης

εισπράξεων

-

πληρωμών

που

περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών
επισυνάπτονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρούνται στην
έδρα της σχολικής επιτροπής.
iii. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.
ε. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων
είσπραξης προμηθεύονται με μέριμνα και δαπάνες της σχολικής επιτροπής,
φυλλομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον πρόεδρο της
σχολικής επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών συντάσσεται και
υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου.
στ.

Πέραν

των

παραγράφους,

εντύπων

το

σύνολο

βιβλίων
των

που

στοιχείων

προβλέπονται
της

στις

οικονομικής

προηγούμενες

λειτουργίας

των

σχολικών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο αρχείου
υπολογιστικών φύλλων ή σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για
την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, τα μέλη των σχολικών
επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων».
ζ. i.Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή εντός του
πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των
καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά.
ii. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
κάθε

έτους στο διοικητικό

συμβούλιο

αντίγραφο του

βιβλίου

«ΕΣΟΔΩΝ

–

ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγουμένου
οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητι κά.
iii.Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της
Υ.Α

1940/02.02.2018/ΦΕΚ

310

τ.

Β΄

και

τα

έξοδα,

κατά

κατηγορίες

όπως

συντηρήσεις, επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανσης, προμήθειας
Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές παγίων και
λοιπά γενικά έξοδα.
iv. Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή
του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ –
ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της
οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η

ΑΔΑ: 60ΟΨΩΛΣ-Ξ7Τ

οποία

λαμβάνεται

Συμβουλίου

της

μέχρι

το

Σχολικής

τέλος

Μαρτίου.

Επιτροπής

Η

υπόκειται

απόφαση
στην

του

έγκριση

Διοικητικού
του

οικείου

δημοτικού συμβουλίου.
Κατά

τα

λοιπά

Μαλεβιζίου

ισχύει

σύστασης

κατ’εξουσιοδότηση

της

η

με

αρ.

ΝΠΔΔ
Υ.Α

73/2011

(ΦΕΚ

855

απόφαση
τ.

8440/24.02.2011

Δημοτικού

Β΄/2011),
(ΦΕΚ

318

η
τ.

Συμβουλίου

οποία
Β΄)

εκδόθηκε

«Καθορισμός

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η απόφαση αυτή θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για έλεγχο
νομιμότητας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2019
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

