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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης
‘Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»’

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α΄114).
3. Την υπ΄αριθμ. 8440/24.02.2011 (Β΄318) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ΄ αριθμ. οικ.1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργική απόφαση ‘Τροποποίηση της υπ΄
αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»’.
5. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.»
6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.»
7. 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 (Α΄ 98).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. οικ.1940/2.02.2018 (Β΄ 310) απόφαση ως ακολούθως:
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1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
H παράγραφος 7 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«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. Με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ένα (1) άτομο διαχειριστής του
τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.
β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον διαχειριστή του
τραπεζικού λογαριασμού ή τον αναπληρωτή του κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
γ) Στο διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να χορηγείται βιβλιάριο (Μπλοκ)
επιταγών, καθώς και κωδικοί χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός. Η δυνατότητα
αυτή ισχύει και για τον αναπληρωτή διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.»

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 άρχεται από την εγκατάσταση των
νέων δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές και μέχρι την
έναρξη ισχύος αυτών ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
υπ΄αριθμ. οικ. 8440/25.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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