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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
Αριθµ. Πρωτ.: 8440

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
Τµήµα Νοµικών Προσώπων
Ιδρυµάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ
Πληροφορίες: Γ. Κατσίκα
Τηλέφωνο: 210-3744329
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης ΟΤΑ
Πληροφορίες: Κ. Ζαφειρίου
Τηλέφωνο:210-3744837
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας:10183-ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών
θεµάτων αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α΄),
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),
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3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας 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,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών
1. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν 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 Κ∆Κ, ορίζονται οπωσδήποτε:
-

Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων,
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

-

Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση
που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάµενων συλλόγων γονέων,
κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

-

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

-

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.

2. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήµους όπου υπάρχουν πάνω από δύο
σχολικές µονάδες 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
διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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 ∆ιευθυντής που συµµετέχει στο «Συµβούλιο Σχολικής 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.
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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 τµηµάτων, τον αριθµό αιθουσών διδασκαλίας, τη
λειτουργία γυµναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών
κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, 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.∆. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114
Α') «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων», όπως
ισχύει καθώς και του Ν.∆. 476/1974 «περί λογιστικού 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 δικαίωµα.
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 υποχρέωση.
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 Επιτροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο
είσπραξης (στέλεχος, απόκοµµα και πρωτότυπο).
β) Η είσπραξη ενεργείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής ή από τον
εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆.Σ. της επιτροπής µέλος της ή άλλο πρόσωπο.
γ) Απαγορεύεται κάθε απόξεση, διαγραφή ή προσθήκη στο στέλεχος του τριπλοτύπου.
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δ) Τριπλότυπο εισπράξεως δεν εκδίδεται για αναλήψεις χρηµάτων από τις καταθέσεις
των Σχολικών Επιτροπών.
ε) Το τριπλότυπο εισπράξεως καταχωρίζεται αµέσως στην αριστερή σελίδα των εσόδων
του βιβλίου «ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ».
6. Το τριπλότυπο εισπράξεως περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Τη σχολική Επιτροπή υπέρ της οποίας γίνεται η είσπραξη.
β) Αύξοντα αριθµό.
γ) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (όνοµα, τίτλο, διεύθυνση).
δ) Το εισπραττόµενο ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως.
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 κατάθεση ενεργείται
στο όνοµα της Σχολικής 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 προσδιορίζεται 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
επιτροπής µε προσθήκη του ονόµατος της αντίστοιχης 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 ενεργείται από τον πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή από τον ∆ιευθυντή 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 αιτιολογία πληρωµής, το
καταβαλλόµενο ποσό αριθµητικώς και ολογράφως, την χρονολογία της πληρωµής και
την υπογραφή του εισπράττοντος.
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γ) Όταν πρόκειται για δηµόσιες αρχές ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. αναγράφεται ο ακριβής
τίτλος και η έδρα τους.
δ) Σε περίπτωση αδυναµίας εκδόσεως αποδείξεων από τους εισπράττοντες χρήµατα, τις
σχετικές αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 του ΚΒΣ εκδίδει ο πρόεδρος 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 διαφόρων δαπανών γίνονται οι εκάστοτε
νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
β) Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργείται από τη Σχολική Επιτροπή µέσα στις
νόµιµες προθεσµίες µε απευθείας καταβολή στα ταµεία υπέρ των οποίων έγιναν οι
κρατήσεις. Οι ∆ιευθυντές γνωστοποιούν εγκαίρως στη Σχολική Επιτροπή τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την εµπρόθεσµη απόδοση των κρατήσεων.
γ) Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυλάσσονται από την Σχολική
Επιτροπή στην έδρα της, σε χώρο που έχει ορίσει ο δήµος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
περιλαµβάνονται στον ετήσιο απολογισµό ο οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
11. α) Για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται
υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
1. Βιβλίο «ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ» που τηρείται στη Σχολική Επιτροπή
Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται 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 φωτοτυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωµών που
περιλαµβάνει τις κινήσεις του προηγούµενου µήνα.
3. Βιβλίο (Μπλόκ) τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως.
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 σχολείου
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 «ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ», καθώς
και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισµού προηγουµένου οικονοµικού έτους, µαζί µε τα
σχετικά δικαιολογητικά.
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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 «ΕΣΟ∆ΩΝ –
ΕΞΟ∆ΩΝ» 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 ∆ιοικητικού 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 προκύπτει από τη
συγχώνευση.

Άρθρο 4
Υποδείγµατα βιβλίων και εντύπων
Ο τύπος των βιβλίων και των εντύπων καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Άρθρο 5
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικώς στη παρούσα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
του Κ.∆.Κ. (ν.3463/2006).
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Γιάννης Ραγκούσης
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