
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας 
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 
των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβεί-
ων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
(Β’ 1494).

2 Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 
επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» (Β’ 318).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 (1)
   Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης 

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 

των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβεί-

ων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

(Β' 1494) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-

σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και 
ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 111 αυτού, 
όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 43 του 
ν. 4605/2019 (Α' 52) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/ 
2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

3. Τις διατάξεις του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέ-
λεση συμβάσεων παραχώρησης -Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 
με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/ 
28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α' 148).

4. Τις διατάξεις του ν. 4416/2106 «Τροποποίηση του 
ν. 4099/2012 (Α' 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθε-
σία της Οδηγίας 2014/91/EE/L 257) και άλλες διατάξεις» 
(Α' 160).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α' 133).

6. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» 
(Β' 3107).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 1 
του π.δ. 63/2005, Α' 98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της 26804/16-06-2011 απόφασης 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχι-
τεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 22186/04-05-2012 απόφαση 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494), όπως στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 1
Η παρ.5 του άρθρου 2 της 26804/16.06.2011 απόφα-

σης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνι-
σμών μελετών με απονομή βραβείων (Β΄1427), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04-05-2012 απόφα-
ση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω 
παραγράφους, ή και η μελέτη του εντάσσονται για χρη-
ματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων ή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020, εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η παρ.9 του άρθρου 11 της 26804/16.06.2011 από-

φασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνι-
σμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04-05-2012 απόφα-
ση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 
(Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκά-
στοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση, 
αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε 
όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελε-
τών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε 
διαγωνισμό. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή 
χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα έξοδα 
του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, έκδοση τεύχους, 
οργάνωση έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν).

Ειδικώς για τις περιπτώσεις διεθνών αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Διε-
θνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), η αμοιβή της κρι-
τικής επιτροπής ρυθμίζεται από τους ειδικούς όρους 
του διαγωνισμού, όπως αυτοί διαμορφώνονται με τη 
συνεργασία της.».

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με 26804/ 

16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο 
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενι-
κά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 
(Β΄ 1427), όπως ισχύει.

Άρθρο 4 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ι

Αριθμ. 63967  (2)
   Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής από-

φασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτών» (Β' 318). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 103 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α' 133).

5. Το άρθρο 3 του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την 1095Α/9.8.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» 
(Β΄3180).

8. Την 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
(Β' 318), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογι-
σμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (OTA) και 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την 8440/24.02.2011 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας 
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θε-
μάτων αυτών» (Β' 318), ως εξής:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμ-
βούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του 
ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπλη-
ρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-
χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για 
την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλό-
γων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας.
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- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτή-
των για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που 
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του ν. 4623/2019 (Α' 134).

γ. 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.».

β. Η 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 κα-
τάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής 
και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, 
εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαρια-
σμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
σχολικής επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής 
του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε πε-
ρίπτωση νομίμου κωλύματος.

β. Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της 
σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό δια-
χειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του 
σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται 
δημόσιοι υπόλογοι.

γ. Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστε-
ρα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολι-
κής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών 
από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής 
του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών 
γίνονται ηλεκτρονικά.».

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την 
απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρό-
σθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που 
τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντι-
μετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό 
κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται 
με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονό-
ματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό 
συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον 
διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχο-
λικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού 
λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων 
κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή 
ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κί-
νηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι 
υπόλογοι. Η σχολική επιτροπή θέτει ανώτατο όριο ανα-

λήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και 
χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολο-
γημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας 
προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της 
κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαρια-
σμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, 
εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαρια-
σμού. Οι διευθυντές των σχολειών, οι εκτελούντες χρέη 
διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξου-
σιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, 
χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα.

β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή 
της σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους ανα-
πληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδι-
κοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστι-
κή κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν 
τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι 
πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β' και 
εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικρο-
δαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του διοικη-
τικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση 
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέ-
χρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην περίπτω-
ση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται 
η διατήρηση ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με 
απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η διατήρηση 
των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το 
διοικητικό συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση 
ποσού, δεν επιτρέπεται.».

δ. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«11. α. Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των 
σχολικών επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακό-
λουθα βιβλία:

i. Βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο τηρεί η σχολική 
επιτροπή. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού κα-
ταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρω-
τικά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.

ii. Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών, την οποία τη-
ρεί η σχολική μονάδα. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα 
οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην σχολική 
επιτροπή αντίγραφο της κατάστασης εισπράξεων - πλη-
ρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμε-
νου μήνα. Στην κατάσταση πληρωμών επισυνάπτονται 
τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, τα οποία τηρού-
νται στην έδρα της σχολικής επιτροπής.

iii. Βιβλίο (μπλοκ) τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.
β. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο (μπλοκ) 

τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης προμηθεύονται με 
μέριμνα και δαπάνες της σχολικής επιτροπής, φυλλομε-
τρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον 
πρόεδρο της σχολικής επιτροπής. Η κατάσταση εισπρά-
ξεων και πληρωμών συντάσσεται και υπογράφεται από 
τον διευθυντή του σχολείου.
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γ. Πέραν των εντύπων βιβλίων που προβλέπονται 
στις προηγούμενες παραγράφους, το σύνολο των 
στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των σχολι-
κών επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, 
σε μορφότυπο αρχείου υπολογιστικών φύλλων ή σε 
κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Υπεύθυνοι για 
την καταχώριση των στοιχείων είναι, κατά περίπτωση, 
τα μέλη των σχολικών επιτροπών και οι διευθυντές 
των σχολικών μονάδων.».

Άρθρο 2

Όπου στις διατάξεις της 8440/24.02.2011 (Β' 318) από-
φασης γίνεται αναφορά σε άρθρα του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, νοούνται οι διατάξεις των αντίστοιχων 

άρθρων του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

Άρθρο 3
Η ισχύς των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης αρ-

χίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός
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