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ΠΡΑΞΗ 64/2019 
 

 
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους 
Ιωάννη Νταλαχάνη (εισηγητή), Πάρεδρο, και, Αθανασία - Μυροφόρα 
Σιδηροπούλου, Εισηγήτρια. 
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γραμματέας του VII Τμήματος. 
Συνήλθε στις 11 Φεβρουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το 374, 
οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX. 
  

Σκέφθηκε κατά το Nόμο 
1. Με την από 17.12.2018 έκθεση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον 
Νομό XXX ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτού, βάσει της 
78/4.12.2018 πράξης επιστροφής, του και του Δήμου XXX (38224/ 14.12.2018 
έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος, που 
αφορά στην καταβολή ποσού 700,00 ευρώ ως οικονομική επιχορήγηση στο 
επιστημονικό σωματείο «Εταιρεία Επιστημών Αγωγής XXX». Κατά τον Επίτροπο το 
εν λόγω σωματείο δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 
3463/2006. 
  
2. Στο άρθρο 202 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ - Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 
από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ορίζεται ότι «1Α. Με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. (…) σε 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. (…)». Κατά τα ανωτέρω για να είναι επιτρεπτή η 
επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους 
περιοριστικά αναφερόμενους στο ανωτέρω άρθρο φορείς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται και οι σύλλογοι, υπό μορφή σωματείων, εφόσον έχουν χαρακτήρα 
αθλητικό ή πολιτιστικό. Ο πολιτιστικός ή αθλητικός χαρακτήρας του σωματείου 
είναι δυνατόν να προκύπτει αφενός από τους οριζόμενους στο οικείο καταστατικό 
σκοπούς και τις δραστηριότητες που προβλέπεται ότι μπορεί να αναπτύσσει για την 
επίτευξή τους και αφετέρου από τις πράγματι αναπτυσσόμενες ετήσιες 
δραστηριότητές του, οι οποίες πρέπει να είναι, προεχόντως, αθλητικές ή πολιτιστικές. 
  



3. Στην υπό κρίση υπόθεση προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Δημοτικό Συμβούλιο 
XXX, με την 487/17.10.2018 απόφασή του, ενέκρινε, κατόπιν της 28169/24.9.2018 
αίτησης κατ’ επίκληση του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ και σε βάρος του Κ.Α. 
00.6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», την παροχή 
επιχορήγησης στο επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Επιστημών 
Αγωγής XXX», ανερχόμενης σε 700,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών των 
δράσεων του σωματείου για το έτος 2018. Το ανωτέρω σωματείο καταχωρήθηκε στο 
ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου XXX δυνάμει της 
133/1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου XXX (3140/1.11.2018 
βεβαίωση της Γραμματέα του Πρωτοδικείου) και, βάσει του άρθρου 3 του 
καταστατικού του, οι σκοποί του είναι «1. Η προαγωγή και η ανάπτυξη των 
επιστημών της Αγωγής. Η μελέτη, η επιστημονική έρευνα και η ανάλυση των 
προβλημάτων της Ελληνικής Παιδείας και η συμβολή στη βελτίωσή της. 2. Η 
υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους (…) φορείς, σχετικών με την οργάνωση 
και λειτουργία των εκπαιδευτικών θεμάτων του τόπου και της χώρας ευρύτερα. 3. Η 
συμβολή στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού 
επιπέδου και στην τουριστική προβολή του τόπου. 4. Η συλλογή και αξιοποίηση 
στοιχείων σχετικών με τις επιστήμες της αγωγής (…) 5. Η επιστημονική έρευνα, 
στάθμιση και τεκμηρίωση κριτηρίων αξιολόγησης της παιδείας, αγωγής, μόρφωσης 
και εκπαίδευσης. 6. Η οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, διαφόρων προβολών, 
εκδρομών και επισκέψεων (…) 7. Η διάδοση σχετικών με την παιδεία γνώσεων και η 
υποβοήθηση γονέων στην αντιμετώπιση προβλημάτων (…) 8. Η συνεργασία με 
δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την προαγωγή της 
επιστήμης και του πολιτισμού. 9. Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση ερευνητών 
συγγραφέων του νομού XXX, στην παρουσίαση επιστημονικών εργασιών (…) 10. Η 
έκδοση και διάθεση πρακτικών συνεδρίων (…) 11. Η ίδρυση και λειτουργία σχολών, 
τμημάτων και κέντρων επιμόρφωσης βασικής επαγγελματικής κατάρτισης ή 
επιμόρφωσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (…) 12. Η ίδρυση και λειτουργία 
βιβλιοθήκης». Ακολούθησε η αποδοχή εκ μέρους του σωματείου της οικονομικής 
ενίσχυσης από το Δήμο XXX με το προαναφερθέν ποσό (απόσπασμα της από 
1.11.2018 συνεδρίασης του διοικητικού του συμβουλίου) και η έκδοση του 
ελεγχόμενου ισόποσου χρηματικού εντάλματος. 
  
4. Με τα δεδομένα αυτά δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από το Δήμο XXX, διότι δεν συγκαταλέγεται 
στους προβλεπόμενους στο άρθρο 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006 φορείς που μπορούν 
να τύχουν επιχορήγησης, καθόσον, όπως προδήλως προκύπτει από το καταστατικό 
του, οι σκοποί του δεν είναι ούτε αθλητικοί ούτε πολιτιστικοί αλλά προεχόντως 
επιστημονικοί, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη των 



επιστημών της αγωγής. Επιπροσθέτως, από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν 
αποδεικνύεται ο πολιτιστικός, αλλά ο προεχόντως ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός 
χαρακτήρας των εκδηλώσεων του σωματείου (παρουσίαση βιβλίων ελλήνων 
συγγραφέων, εκδήλωση «Παιδί και Υγεία» και ημερίδα με πανεπιστημιακούς και 
στελέχη εκπαίδευσης «Ειδικής Αγωγής», 38110/13.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου), ούτε προσκομίζεται 
οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά σε πολιτιστικού χαρακτήρα περιεχόμενο των 
εκδηλώσεων. Τέλος, η γενική και αόριστη αναφορά στο καταστατικό του στη 
συμβολή του σωματείου στην «ανάπτυξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού 
επιπέδου (…) του τόπου» δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό του ως πολιτιστικού, 
δικαιούμενου επιχορήγησης με βάση τον νόμο. 
  
5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα 
δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
  
Αποφαίνεται ότι το 374, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
του Δήμου XXX, ποσού 700,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  
  
  
 


