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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 134/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 

 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 

 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Ενημέρωση – Συζήτηση και λήψη 
απόφασης σχετικά με την επικείμενη φορολογική μεταχείριση 
των εσόδων που  αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές  AR.PRVT. 

2/11592/2017. 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Κορωναίος  εισηγούμενος το θέμα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/11592/2017 εισήγηση του ΝΠΔΔ 
«Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου» με την οποία 
διαβιβάζεται στο Δ.Σ. η υπ΄αριθ.2/14-2-2017 απόφασή του που έχει ως 
εξής: 
 
    «Ο Πρόεδρος  του ΝΠΔΔ κ. Κορωναίος Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 31/8.02.2017 εισήγηση η οποία έχει 
ως  εξής: 
Έχοντας υπόψη : 

α ) Την  υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.2017 (ΑΔΑ: 7Η5ΠΗ-
63Ν) εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
αναφορικά με την ΄΄ Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν 
οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων ΄΄ 
σύμφωνα με την οποία τα έσοδα που αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές από την 
εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων , από την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 
τους ή και από τόκους καταθέσεων (Πιστωτικούς τόκους ), τα οποία και  
διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους  
θεωρούνται ως έσοδα που προέρχονται από κεφάλαιο και ως εκ τούτου 
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4172/2013 και επομένως , τα έσοδα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις των άρθρων 
47 και 58 του Ν.4172/2013 με συντελεστή 29% ,  με έκπτωση του 
φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 68 του ίδιου νόμου . 
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 σε συνδυασμό 
με την παρ.1 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου , για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά , τα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα , με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους 
έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού 
τους  τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου , υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος.   
γ) Με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1044/10.02.2015 Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ που ανήκουν 
στους ΟΤΑ , ως υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4172/2013 , με εξαίρεση 
τα εισοδήματα τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ( ήτοι 
εισοδήματα από μερίσματα , τόκους , δικαιώματα , ακίνητη περιουσία , 
υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ) , τα οποία φορολογούνται με 
βάση τις κείμενες διατάξεις , επισημαίνεται δε ότι διατηρούνται σε ισχύ οι 
απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013,που προκύπτουν από ειδικές 
διατάξεις νόμων που δεν καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 12 του 
Ν.3842/2010.      
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δ) Κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 
103 του Ν. 2238/1994, η οποία εξακολουθεί να ισχύει με βάση την παρ.1 του 
άρθρου 12 του Ν.3842/2010 , οι Σχολικές Επιτροπές ως Δημοτικά ή Κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους 
εισοδήματα τους, χωρίς συνεπώς να εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ.α΄ του 
άρθρου 46 του Ν.4172/2013.  
ε) Με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 ( ΦΕΚ 93 Α/14.4.2014) « Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών », ρυθμίστηκαν ειδικότερα 
ζητήματα διαχείρισης της περιουσίας των δήμων και ειδικότερα με το άρθρο 
41 ορίζεται ότι η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
274 του Ν.3463/2006 , ήτοι περί μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας 
των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στους ΟΤΑ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του 
Ν.1894/1990, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.2009/92 
καθώς και την ΚΥΑ με αριθ.ΣΤ/13/93/22.12.1993 ( ΦΕΚ 40 Β΄/26.1.1994 ) , 
εφόσον δεν είχε συντελεστεί μέχρι την δημοσίευση του Ν.4257/2014 ,γίνεται 
με απόφαση του Δημάρχου, η οποία μετά τον κατά νόμο έλεγχο , 
δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μεταγράφεται 
ατελώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός ( 1 ) έτους από την δημοσίευση 
του Ν.4257/2014.   
ζ) Με βάση την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των 
διατάξεων σχετικά με την φορολόγηση του εισοδήματος « από ακίνητη 
περιουσία» διευκρινίζεται ότι, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία αποκτάται 
από κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο 
ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης κατά περίπτωση , καθώς 
και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης .        
η) Με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.01.2014 Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται σε 
υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, 
για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν υφίσταται σχετική 
απαλλακτική διάταξη από την υποχρέωση αυτή (ΠΟΛ 1230/14.10.2015) 
θ) Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 103 παρ.2 του 
Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄) , 240 & 243  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) ,της 
υπ΄αριθ8440/24.02.2011 ( ΦΕΚ 318 Β΄) Απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ αλλά και 
σύμφωνα με την συστατική τους Πράξη , συνάγεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές   
συνιστούν ιδιότυπα ν.π.δ.δ. , έχοντας ως αρμοδιότητα  την διαχείριση των 
πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , τον 
εφοδιασμό τους με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, την προμήθεια βιβλίων για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες ,  την εκτέλεση έργων για την επισκευή και 
συντήρηση τους &  κάθε είδους εξοπλισμού τους , την αμοιβή καθαριστριών 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ,την  διαχείριση των εσόδων από την 
εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και την λήψη κάθε άλλου 
μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων. 
    Περαιτέρω, τα εν λόγω ν.π.δ.δ. απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση 
τήρησης του λογιστικού των ο.τ.α. ( β.δ.17-5/15.6.1959 ) ή των νπδδ ( 
ν.δ.476/1974 ) με κύριο χαρακτηριστικό του ειδικού πλαισίου οικονομικής 
διαχείρισης τους την μη κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων , αλλά  
μόνο απολογισμού  
( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/97 και του άρθρου 3 της  
υπ΄αριθ.Φ.Γ.8/9836/27.5.1992 ( ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου )  γεγονός που συνεπάγεται ότι τα πάσης φύσεως 
έσοδα που εισάγονται στην διαχείριση τους με την  έκδοση 
γραμματίου είσπραξης και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό , δύνανται να διατεθούν  για την πληρωμή οιασδήποτε 
δαπάνης που εμπίπτει στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής . 
ι) Με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 64321/Δ4/16.5.2008 (ΦΕΚ 
1003/30.5.2008/τβ) ΚΥΑ περί ΄΄ Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων ΄΄  
όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄αριθ. Φ2/1553/129578/4.8.2016 (ΦΕΚ 
2646/25.2.2016/τβ) όμοια της , καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια 
ανάθεσης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από τις Σχολικές Επιτροπές , γίνεται δε 
μόνο κατόπιν διαγωνισμού. 
Επιπρόσθετα οι εν λόγω μισθώσεις των σχολικών κυλικείων κατά 
οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγονται στις διατάξεις για τις εμπορικές 
μισθώσεις καθώς δεν πρόκειται για αμιγή μίσθωση δημοτικού 
ακινήτου αλλά για ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης κυλικείου σε χώρο του σχολείου που προορίζεται για 
το σκοπό αυτό και τα καταβαλλόμενα μισθώματα των σχολικών κυλικείων 
αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και 
διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις. 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Α) Να ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών η ανάληψη πρωτοβουλίας , 
για την απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων  σχετικά με την « Φορολογική μεταχείριση του 
εισοδήματος που αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές » καθότι σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα , τα θεσμοθετημένα έσοδα μας  από την εκμίσθωση 
των σχολικών κυλικείων τα οποία και διατίθενται ανταποδοτικά στις 
σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών , είναι 
έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσης μας , έχοντας νομική προσωπικότητα 
καθώς αποτελούμε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από τον Δήμο Ρόδου , με σκοπό 
και αρμοδιότητα την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ρόδου και όχι την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
σχολείων ( βλ.Γνωμ.Ν.Σ.Κ.433/2013 ),χρηματοδοτούμενοι μάλιστα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος από κρατικές αρχές . 
Τυχόν μη απόσυρση και εφαρμογή της  ενδεχομένως αναδρομικά από 
1.1.2014  , θα έχει σαν συνέπεια  την  συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων 
λόγω της φορολόγησης τους  και την περεταίρω δυσχερή οικονομική 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λειτουργία των Δημοσίων σχολείων 
γενικά , λόγω και των παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων περικοπών 
στην κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια , οδηγώντας  σε 
επιπλέον υποβάθμιση την ποιότητα  της εκπαίδευσης , με συνέπειες στις 
μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. 
 
Β) Παρά το εξαιρετικά «ομιχλώδες» και ασαφές σε πολλά σημεία 
νομοθετικό καθεστώς των Σχολικών Επιτροπών το οποίο δημιουργεί 
μεγάλα προβλήματα ερμηνείας και λειτουργίας στο νομικό πρόσωπο αλλά 
και ανασφάλεια σε εργαζόμενους και αιρετούς επισημαίνοντας την ανάγκη 
για αλλαγή του , εν τούτοις είναι ξεκάθαρο ότι  :  
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Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου , 
κατέχοντας τιμητική και άμισθη θέση υπηρετώντας την Αυτοδιοίκηση και 
την κοινωνία γενικότερα  δηλώνουμε ότι : 
ΔΕΝ ασκούμε καμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και  ΔΕΝ 
αποδεχόμαστε τον τίτλο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ , σε αντίθεση με τα  
αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ενός αμιγώς τεχνοκρατικού 
μηχανισμού , ο οποίος μακριά από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες 
βλέπει μόνο αριθμούς και εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια επιβολής και 
είσπραξης νέων φόρων και κυρίως ελεγχόμενος απ΄ ευθείας από τους 
δανειστές όπου αναφέρεται « αδιαμεσολάβητα » σ΄ αυτούς .    
Γ) Η παρούσα να αποσταλεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου προς ενημέρωση και περεταίρω ενέργειες . 
 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα 
να λάβει σχετική Απόφαση . 
    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ρόδου , μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την 
ανωτέρω εισήγηση,  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

          Ομόφωνα, 
Α) Να ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών η ανάληψη πρωτοβουλίας , 
για την απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων  σχετικά με την « Φορολογική μεταχείριση του 
εισοδήματος που αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές » καθότι σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα , τα θεσμοθετημένα έσοδα μας  από την εκμίσθωση 
των σχολικών κυλικείων τα οποία και διατίθενται ανταποδοτικά στις 
σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών , είναι 
έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσης μας , έχοντας νομική προσωπικότητα 
καθώς αποτελούμε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από τον Δήμο Ρόδου , με σκοπό 
και αρμοδιότητα την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ρόδου και όχι την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
σχολείων ( βλ.Γνωμ.Ν.Σ.Κ.433/2013 ),χρηματοδοτούμενοι μάλιστα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος από κρατικές αρχές . 
Τυχόν μη απόσυρση και εφαρμογή της  ενδεχομένως αναδρομικά από 
1.1.2014  , θα έχει σαν συνέπεια  την  συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων 
λόγω της φορολόγησης τους  και την περεταίρω δυσχερή οικονομική 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λειτουργία των Δημοσίων σχολείων 
γενικά , λόγω και των παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων περικοπών 
στην κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια , οδηγώντας  σε 
επιπλέον υποβάθμιση την ποιότητα  της εκπαίδευσης , με συνέπειες στις 
μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. 
Β) Παρά το εξαιρετικά «ομιχλώδες» και ασαφές σε πολλά σημεία 
νομοθετικό καθεστώς των Σχολικών Επιτροπών το οποίο δημιουργεί 
μεγάλα προβλήματα ερμηνείας και λειτουργίας στο νομικό πρόσωπο αλλά 
και ανασφάλεια σε εργαζόμενους και αιρετούς επισημαίνοντας την ανάγκη 
για αλλαγή του , εν τούτοις είναι ξεκάθαρο ότι  :  
Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου , 
κατέχοντας τιμητική και άμισθη θέση υπηρετώντας την Αυτοδιοίκηση και 
την κοινωνία γενικότερα  δηλώνουμε ότι : 
ΔΕΝ ασκούμε καμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και  ΔΕΝ 
αποδεχόμαστε τον τίτλο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ , σε αντίθεση με τα  
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αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ενός αμιγώς τεχνοκρατικού 
μηχανισμού , ο οποίος μακριά από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες 
βλέπει μόνο αριθμούς και εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια επιβολής και 
είσπραξης νέων φόρων και κυρίως ελεγχόμενος απ΄ ευθείας από τους 
δανειστές όπου αναφέρεται « αδιαμεσολάβητα » σ΄ αυτούς .    
Γ) Η παρούσα να αποσταλεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου προς ενημέρωση και περεταίρω ενέργειες». 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος 

καθώς και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς, 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 

2. Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 2/2017 απόφαση του ΝΠΔΔ «Σχολική 
Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου» σύμφωνα με την 
οποία εγκρίνονται τα παρακάτω: 
 

α) Να ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών η ανάληψη πρωτοβουλίας , 
για την απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων  σχετικά με την « Φορολογική μεταχείριση του 
εισοδήματος που αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές » καθότι σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα , τα θεσμοθετημένα έσοδα μας  από την εκμίσθωση 
των σχολικών κυλικείων τα οποία και διατίθενται ανταποδοτικά στις 
σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών , είναι 
έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσης μας , έχοντας νομική προσωπικότητα 
καθώς αποτελούμε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από τον Δήμο Ρόδου , με σκοπό 
και αρμοδιότητα την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ρόδου και όχι την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
σχολείων ( βλ.Γνωμ.Ν.Σ.Κ.433/2013 ),χρηματοδοτούμενοι μάλιστα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος από κρατικές αρχές . 
Τυχόν μη απόσυρση και εφαρμογή της  ενδεχομένως αναδρομικά από 
1.1.2014  , θα έχει σαν συνέπεια  την  συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων 
λόγω της φορολόγησης τους  και την περεταίρω δυσχερή οικονομική 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λειτουργία των Δημοσίων σχολείων 
γενικά , λόγω και των παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων περικοπών 
στην κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια , οδηγώντας  σε 
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επιπλέον υποβάθμιση την ποιότητα  της εκπαίδευσης , με συνέπειες στις 
μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. 
β) Παρά το εξαιρετικά «ομιχλώδες» και ασαφές σε πολλά σημεία 
νομοθετικό καθεστώς των Σχολικών Επιτροπών το οποίο δημιουργεί 
μεγάλα προβλήματα ερμηνείας και λειτουργίας στο νομικό πρόσωπο αλλά 
και ανασφάλεια σε εργαζόμενους και αιρετούς επισημαίνοντας την ανάγκη 
για αλλαγή του , εν τούτοις είναι ξεκάθαρο ότι  :  
Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου , 
κατέχοντας τιμητική και άμισθη θέση υπηρετώντας την Αυτοδιοίκηση και 
την κοινωνία γενικότερα  δηλώνουμε ότι : 
ΔΕΝ ασκούμε καμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και  ΔΕΝ 
αποδεχόμαστε τον τίτλο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ , σε αντίθεση με τα  
αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ενός αμιγώς τεχνοκρατικού 
μηχανισμού , ο οποίος μακριά από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες 
βλέπει μόνο αριθμούς και εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια επιβολής και 
είσπραξης νέων φόρων και κυρίως ελεγχόμενος απ΄ ευθείας από τους 
δανειστές όπου αναφέρεται « αδιαμεσολάβητα » σ΄ αυτούς .    
γ) Η παρούσα να αποσταλεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου προς ενημέρωση και περεταίρω ενέργειες . 
 

  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


