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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Με τις διατάξεις των παρ. 12 & 13 του άρ. 3 της αριθ. 8440/24-2-11 (Β΄318) 
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση 
οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως αυτή τροπ/θηκε με τις αριθ. οικ.1940/19-1-2018 
(Β΄310) & 5293/23-2-2018 (Β΄816) αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ., ορίζεται ότι: 
«12. α) 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 
 β) 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 δικαιολογητικά.  
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. 
δ) 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. 
13. 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 μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του 
οικείου δημοτικού συμβουλίου.».  
            Με την αριθ. 4/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η οικονομική 
διαχείριση του Ν.Π. για το έτος 2017. 
 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει 
για την έγκριση ή μη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας 
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