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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  1926/1334 (1)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15733/11148/16−12−2009
απόφασης του Προέδρου της Βουλής.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 63 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄),
γ) 1 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) 

όπως ισχύει,
δ) 2 παρ. 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής 

Βουλής,
ε) 2 της υπ’ αριθμ. 3935/14.09.1981 αποφάσεως του 

Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 662/Β΄/23.10.1981),
2. την υπ’ αριθμ. 362/23.11.1998 απόφαση του Προέδρου 

της Βουλής (ΦΕΚ 56/Β΄/30.01.1998),
3. την κατά τη ΡΖ΄ συνεδρίαση της 03.02.2005, ληφθεί−

σα ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των 
Ελλήνων (ΦΕΚ 27/Α΄/10.02.2005),

4. την υπ’ αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 απόφαση της 
Προέδρου της Βουλής: «Καθορισμού του τρόπου χρήσης 
των ατελειών σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών και 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών (ΦΕΚ 1827/Β΄/23.12.2005)».

5. την υπ’ αριθμ. 2924/21.3.2008 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των  Ελλήνων (ΦΕΚ 556/Β΄/31.3.2008),

6. την υπ’ αριθμ. 15733/11148/16.12.2009 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 2471/Β΄/18.12.2009),

7. την ανάγκη μείωσης των λειτουργικών δαπανών 
της Βουλής

8. την υπ’ αριθμ. 396/17.2.2011 επιστολή του ΟΤΕ προς 
την Βουλή των Ελλήνων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ως άνω υπ’ αριθμ. 9337/7281/
22−12−2005 απόφαση της Προέδρου της Βουλής όπως 

τρο ποποιήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 2924/21.03.2008 και 
την υπ’ αριθμ. 15733/11148/16.12.2009 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής, ως εξής:

Στην παράγραφο 1, η φράση:
«βαρύνει τη Βουλή με το συνολικό ποσό των έντεκα 

χιλιάδων (11.000) ευρώ ετησίως για κάθε Βουλευτή ή 
Ευρωβουλευτή» αντικαθίσταται με τη φράση:

«βαρύνει τη Βουλή με το συνολικό ποσό των δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ετησίως για κάθε 
Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.03.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

F
 Aριθμ. 8440 (2)
Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1.− Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114 Α΄), 

3.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

1. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προ−
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κύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 
έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 
του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 

− Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιο−
τέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

− Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης 
ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρ−
χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμε−
νων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους 
σχολικής μονάδας.

− Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινο−
τήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

− Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε−
κριμένη 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 μονά−
δες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί 
για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο 
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 
έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε 
ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος 
γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου δι−
δασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθη−
τικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλή−
ματα 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 Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας. 

Άρθρο 2
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 τμημά−
των, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία 
γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργα−
στηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρί−
ων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών 
μονάδων.

Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης,

δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια.

1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Β.Δ. 17− 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», 
όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστι−

κού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν 
υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 
εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δι−
καίωμα. 

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι 
πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υπο−
χρέωση. 

4. Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται: 
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (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 κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες. 
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
5. α) Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επι−

τροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης (στέ−
λεχος, απόκομμα και πρωτότυπο). 

β) Η είσπραξη ενεργείται από τον πρόεδρο της σχολι−
κής επιτροπής ή από τον εξουσιοδοτημένο με απόφαση 
του Δ.Σ. της επιτροπής μέλος της ή άλλο πρόσωπο. 

γ) Απαγορεύεται κάθε απόξεση, διαγραφή ή προσθήκη 
στο στέλεχος του τριπλοτύπου. 

δ) Τριπλότυπο εισπράξεως δεν εκδίδεται για ανα−
λήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις των Σχολικών 
Επιτροπών. 

ε) Το τριπλότυπο εισπράξεως καταχωρίζεται αμέσως 
στην αριστερή σελίδα των εσόδων του βιβλίου «ΕΣΟ−
ΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ».

6. Το τριπλότυπο εισπράξεως περιέχει τα εξής στοι−
χεία: 

α) Τη σχολική Επιτροπή υπέρ της οποίας γίνεται η 
είσπραξη. 

β) Αύξοντα αριθμό. 
γ) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (όνομα, τίτλο, δι−

εύθυνση). 
δ) Το εισπραττόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογρά−

φως. 
ε) Το λόγο για τον οποίο γίνεται η είσπραξη. 
στ) Την χρονολογία εκδόσεως. 
ζ) Την υπογραφή του οργάνου της σχολικής επιτροπής 

που εισπράττει το ποσό και 
η) Τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. 
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 κα−
τάθεση ενεργείται στο όνομα της Σχο λικής Επιτροπής 
και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων. 

β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής 
Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο αυτών ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο

8. α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορί−
ζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή 
σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε 
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επι−
τροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης 
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σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει 
χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό.

β) Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται 
η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών 
μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για 
συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού 
μέχρι 1.000 ευρώ.

γ) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής 
Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο αυτών ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο. 

9. α) Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργεί−
ται από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσι−
οδοτημένο πρόσωπο ή από τον Διευθυντή του σχολείου 
απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως 
τιμολόγια, ή άλλο παραστατικό του ΚΒΣ. 

β) Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν 
πλήρη στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντος 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολο−
γία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς 
και ολογράφως, την χρονολογία της πληρωμής και την 
υπογραφή του εισπράττοντος. 

γ) Όταν πρόκειται για δημόσιες αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και η έδρα 
τους. 

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αποδείξεων 
από τους εισπράττοντες χρήματα, τις σχετικές αποδεί−
ξεις δαπανών του άρθρου 15 του ΚΒΣ εκδίδει ο πρόε−
δρος της Σχολικής Επιτροπής από μπλόκ τριπλότυπων 
αποδείξεων δαπάνης, στις οποίες αναγράφονται τα 
προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία.

10. α) Κατά τη διενέργεια των πληρωμών των διαφό−
ρων δαπανών γίνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις 
υπέρ τρίτων. 

β) Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργείται 
από τη Σχολική Επιτροπή μέσα στις νόμιμες προθε−
σμίες με απευθείας καταβολή στα ταμεία υπέρ των 
οποίων έγιναν οι κρατήσεις. Οι Διευθυντές γνωστοποι−
ούν εγκαίρως στη Σχολική Επιτροπή τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την εμπρόθεσμη απόδοση των 
κρατήσεων.

γ) Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυ−
λάσσονται από την Σχολική Επιτροπή στην έδρα της, 
σε χώρο που έχει ορίσει ο δήμος. Τα εν λόγω δικαιο−
λογητικά περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό ο 
οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

11. α) Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των 
Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακό−
λουθα βιβλία: 

1. Βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» που τηρείται στη Σχο−
λική Επιτροπή

Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρί−
ζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά 
ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα. 

2. Κατάσταση εισπράξεων − πληρωμών  που τηρείται 
σε κάθε σχολική μονάδα

Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των 
σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή φωτο−

τυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωμών που 
περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα.

3. Βιβλίο (Μπλόκ) τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπρά−
ξεως. 

β) Το Βιβλίο εσόδων − εξόδων και το βιβλίο (Μπλόκ) 
τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως αγοράζονται ή 
εκτυπώνονται με δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής και 
θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και 
πληρωμών υπογράφεται από τον διευθυντή του σχο−
λείου 

12. α) Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην 
Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των κα−
ταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα 
παραστατικά 

β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητι−
κό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟ−
ΔΩΝ», 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, 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 απο−
λογιστικό 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. 

14. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων 
Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.3852/10 μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προ−
κύπτει από τη συγχώνευση.

Άρθρο 4
Υποδείγματα βιβλίων και εντύπων 

Ο τύπος των βιβλίων και των εντύπων καθορίζεται 
στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη πα−
ρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. 
(ν.3463/2006).

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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