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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέματα: 1. Νόμος που τροποποιεί τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο
2. Διαχείριση «Ταμείου Διευθυντή»
Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα πληροφορείστε τα ακόλουθα:
1.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την εγκύκλιο αρ. φακ. 10.1.02.20 ημερομηνίας
13.2.2007, προωθήθηκε τροποποίηση στη νομοθεσία, ώστε να εξαιρείται από την
υποχρεωτική συμμετοχή, ως Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το διδακτικό
προσωπικό των μικρών σχολείων που έχουν μέχρι 10 τμήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα
πιο πάνω, εγκρίθηκε τροποποιητικός νόμος [N.104(I)/2007] με βάση τον οποίο το
άρθρο 7(1)(α) διαμορφώνεται ως εξής:
«Συμβουλευτική
Επιτροπή Σχολείου.

7−(1). Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή
Σχολείου, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή ή από το Βοηθό
Διευθυντή Α΄ ή από το Βοηθό Διευθυντή του Σχολείου ή από
άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός, που θα είναι και ο
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, άνευ
αμοιβής, και από τα ακόλουθα Μέλη:
(α)

από έναν εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή
καθηγητικού συλλόγου που θα ορίζεται ανάμεσα
από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του
σχολείου:
Νοείται ότι σε σχολεία που έχουν μέχρι 10
τμήματα θα μετέχει μόνο ένα μέλος του διδακτικού
προσωπικού του σχολείου˙» …

2.

Σύμφωνα με τους Περί Σχολικών Εφορειών Νόμους 1997 έως 2007, το Ταμείο του
Διευθυντή μπορεί να διατεθεί «για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής
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έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για
αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των
μαθητών ή για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου» [Άρθρο 8(2)(ιβ)].
Έπειτα από σχετική γνωμάτευση που είχαμε από τη Γενική Εισαγγελία, η φράση
«εύρυθμη λειτουργία του σχολείου», αναφέρεται και σχετίζεται με την κάλυψη
εξόδων σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα σχολικά κτίρια ή συσκευές που
απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή για την εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων. Η συγκεκριμένη φράση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι περιλαμβάνει
την επιχορήγηση από το Ταμείο του Διευθυντή των εξόδων για εκδρομές ή των
εξόδων φιλοξενίας ή άλλων παρόμοιας φύσεως εξόδων.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Ταμείο του Διευθυντή δεν πρέπει να συγχύζεται με τη
Συμβουλευτική Επιτροπή. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να
υποβάλλει εισηγήσεις στην οικεία Σχολική Εφορεία για τον ετήσιο
προϋπολογισμό του σχολείου, για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και
ασφάλεια των μαθητών, για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη συντήρηση του
εξοπλισμού του σχολείου και γενικά να υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με κάθε θέμα
που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που της παρέχουν οι περί Σχολικών Εφορειών
Νόμοι 1997 έως 2007. Για τη διάθεση κεφαλαίων από το Ταμείο του Διευθυντή, για
κάλυψη εξόδων που εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στην πιο πάνω
παράγραφο, αποφασίζει ο Διευθυντής του σχολείου.
Παρακαλείστε να μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή και τις σχετικές εγκυκλίους που σας
αποστάληκαν κατά τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές (αρ. φακ. 10.1.02.1, ημερ.
27.9.2005 και 26.5.2006 και αρ. φακ. 10.1.02.20, ημερ. 13.2.2007) και να δώσετε αντίγραφο
τόσο των προηγούμενων όσο και της παρούσας εγκυκλίου στους οικείους Συνδέσμους
Γονέων για δική τους ενημέρωση.
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