
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                                Πράξη 08η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης.) και δίνει τον λόγο στην υπάλληλο του Δήμου Χ. Παίζη που διαβάζει την 
παρακάτω εισήγηση του Αντιδημάρχου υπευθύνου για θέματα Παιδείας κ. Ι. Τρέλλη :  

 
< 1. Με την υπ. αριθ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

Β΄ με αριθμό 1314/2011 έγινε η συγχώνευση των Νομικών προσώπων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ιθάκης. Κατόπιν το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής: 

  
« ………………..…3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου: 

 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται 

από:   

 Τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία 
του δημοτικού συμβουλίου. 

 Δύο (2) Διευθυντές εκ των αρχαιοτέρων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Επειδή δεν υπάρχει ένωση γονέων ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. …………………………» 
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2. Μετά την απόφαση 63967/19 (ΦΕΚ 3537 Β/20-9-2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών, 

……Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία τροποποιεί την υπ.αριθ.  8440/24.02.2011 
απόφαση του ΥΠΕΣ με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση 
οικονομικών θεμάτων πρέπει να τροποποιήσουμε την υπ. αριθ. 56/2011 (ΦΕΚ 1314/2011 τ.Β΄) απόφαση 
του Δ.Σ. και να συμπεριλάβουμε τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 

 
 Η τροποποίηση της υπ. αριθ. 56/2011 (ΦΕΚ 1314/2011) συστατικής πράξης θα έχει ως εξής:  
 
<< Η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου θα διοικείται από 7μελές 

διοικητικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους,  ως ακολούθως:  
 

 Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 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 εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό.  

 
Τα υπόλοιπα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και σύμφωνα και με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 του ΥΠ.ΕΣ . Ήτοι:  

 
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 Υ.Α. 102/13-9-2019 
του ΥΠ.ΕΣ. (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται 
στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του δημάρχου.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
3. την αριθμ.8/2007 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
4. Την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β με αριθμό 1314/20-6-2011. 
 5. Την απόφαση 63967/19 (ΦΕΚ 3537 Β/20-9-2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία 

τροποποιεί την Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας 
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β. 318/2011) όπως ισχύει. 

 6. Την αριθ. 66008/24-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Τροποποίηση της 8440/2011 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών» (Β’ 318). 

 
Εισηγούμαστε : 
 
Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης προσαρμόζοντας αυτή  σύμφωνα με την απόφαση 63967/19 (ΦΕΚ 3537 
Β/20-9-2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία τροποποιεί την αριθμ. πρωτ.: 8440/24.02.2011 
απόφαση του ΥΠΕΣ με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση 
οικονομικών θεμάτων αυτών»(ΦΕΚ Β. 318/2011) ως εξής :  

 
Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  
 
1. Το νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιθάκης, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, στο 
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οποίο μετέχουν επτά (7) μέλη με τα αναπληρωματικά τους. Μεταξύ των μελών, τακτικών και 
αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:  

 

 Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

  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 κατά προτεραιότητα μεγέθους 
σε μαθητικό δυναμικό.  

 
Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 του 
ΥΠ.ΕΣ.  Ήτοι: 

 
 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 Υ.Α. 102/13-9-2019 
του ΥΠ.ΕΣ. (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται 
στην αναλογία των 3/5, κατά την υπόδειξη του δημάρχου.  

 
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. 

 
Με απόφαση της οικείας σχολικής επιτροπής, 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 του συλλόγου διδασκόντων. 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 του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.  

 
Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 
1. 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 νομίμου κωλύματος.  

β. Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον 
οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, 
οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.  

γ. Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται 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. 
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2.  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 της σχολικής επιτροπής, 
χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το 
χρηματοπιστωτικό 6 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. 

 
3.  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 συγκεντρωτικά 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 εντύπων βιβλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, το σύνολο των 

στοιχείων της οικονομικής 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. 
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4. Ο τύπος των βιβλίων και των εντύπων καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης της 

8440/24.02.2011 (Β' 318) απόφασης και όπου 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). 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική πράξη του παραπάνω Νομικού προσώπου όπως έχει 
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ με αριθμό 1314/3-6-2011.  

 
 Από την απόφαση  αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου.  
 
δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  >> 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
3. την αριθμ.8/2007 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
4. Την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β με αριθμό 1314/20-6-2011. 
 5. Την απόφαση 63967/19 (ΦΕΚ 3537 Β/20-9-2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία 

τροποποιεί την Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας 
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β. 318/2011) όπως ισχύει. 

 6. Την αριθ. 66008/24-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Τροποποίηση της 8440/2011 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών» (Β’ 318). 

 
καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά : 
 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιθάκης, (ΦΕΚ Β’ με αριθμό 1111/3-6-2011) με την προσαρμογή αυτής, σύμφωνα με την απόφαση 
63967/19 (ΦΕΚ 3537 Β/20-9-2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία τροποποιεί την αριθμ. πρωτ.: 
8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣ με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»(ΦΕΚ Β. 318/2011) ως εξής :  

 
Α.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 
1. Το νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιθάκης, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, στο 
οποίο μετέχουν επτά (7) μέλη με τα αναπληρωματικά τους. Μεταξύ των μελών, τακτικών και 
αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:  

 

 Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

  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 κατά προτεραιότητα μεγέθους 
σε μαθητικό δυναμικό.  

 
Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 του 
ΥΠ.ΕΣ. Ήτοι: 
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 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 Υ.Α. 102/13-9-2019 
του ΥΠΕΣ (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται 
στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του δημάρχου.  

 
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.  

 
Με απόφαση της οικείας σχολικής επιτροπής, 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 του συλλόγου διδασκόντων. 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 του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.  

 
Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 
1. 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 νομίμου κωλύματος.  

 
β. Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον 

οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, 
οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.  

 
γ. Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται 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. 

 
2.  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 
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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 της σχολικής επιτροπής, 
χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το 
χρηματοπιστωτικό 6 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. 

 
3.  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 συγκεντρωτικά 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 εντύπων βιβλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, το σύνολο των 

στοιχείων της οικονομικής 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. 
 
4. Ο τύπος των βιβλίων και των εντύπων καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης της 

8440/24.02.2011 (Β' 318) απόφασης και όπου 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). Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική 
πράξη του παραπάνω Νομικού προσώπου όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ με αριθμό 1314/3-6-2011.  

 
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική πράξη του παραπάνω Νομικού προσώπου όπως έχει 

δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ με αριθμό 1111/3-6-2011, και έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις που αναφέρονται 
στο ΦΕΚ 3537/20-9-2019 όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση 63697/13-9-2019.  

 
Από την απόφαση  αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου.  
 
Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 
  Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
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       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 

 
  
 

ΑΔΑ: ΨΛΛ6ΩΕΟ-Ξ32
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