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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Προέδρους
Σχολικών Εφορειών
Θέματα: 1. Νόμος που τροποποιεί τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο
2. Ταμείο Διευθυντή
Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες,
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στα πιο πάνω θέματα και σε συνέχεια των ταυτάριθμων
εγκυκλίων μας, με ημερ. 12.10.2007 και 27.12.2007, να σας πληροφορήσω ότι έχει εγκριθεί
τροποποιητικός νόμος με βάση τον οποίο ο ορισμός για το σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης
διαφοροποιείται ως εξής: «“σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο το οποίο
λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα με δική της Διεύθυνση και καλύπτει Προδημοτική
ή/και Δημοτική Εκπαίδευση» [Ν. 1(Ι)/2008].
Με βάση τη συγκεκριμένη τροποποίηση όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης − Δημόσια
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία Κύκλου Α΄, Δημοτικά Σχολεία Κύκλου Β΄ και ενιαία
Δημοτικά Σχολεία (Τάξεις Α΄-Στ΄) − δικαιούνται και ταυτόχρονα έχουν υποχρέωση,
ακολουθώντας τους Περί Σχολικών Εφορειών Νόμους 1997 έως 2008, να συστήνουν
Συμβουλευτική Επιτροπή και να διαχειρίζονται Ταμείο Διευθυντή.
Για το σκοπό αυτό, καλείστε να δώσετε σε όλους τους Διευθυντές των σχολείων το ποσό
που τους αναλογεί και το οποίο αναγράφεται στην εγκύκλιο με αρ. φακ. 13.28.07
ημερομηνίας 27.12.2007 (Στήλη 11 του Πίνακα που επισυναπτόταν στην εγκύκλιο).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε ήδη δώσει μέρος του ποσού θα πρέπει να δώσετε
το υπόλοιπο ώστε το συνολικό ποσό που θα πάρει ο κάθε Διευθυντής για την παρούσα
σχολική χρονιά να είναι αυτό που αναγράφεται στη στήλη 11. Το ποσό που απαιτείται για τα
νηπιαγωγεία θα σας αποσταλεί σύντομα από το Λογιστήριο του Υ.Π.Π.
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Με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους
πρέπει να παρέχεται στο Διευθυντή κάθε σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού ΚΑ,
Δημοτικού ΚΒ, Ενιαίου Δημοτικού), ποσό τεσσάρων λιρών Κύπρου (€6,83) για κάθε
εγγεγραμμένο μαθητή, με κατώτατο όριο τις πεντακόσιες λίρες Κύπρου (€854,30). Το ποσό
αυτό θα το διαχειρίζεται ο Διευθυντής για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για
μικρής 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. Υπενθυμίζεται ότι 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.
Σημειώνεται ότι στο τέλος κάθε σχολικού έτους, σε περίπτωση που δε δαπανηθεί όλο το
ποσό της χορηγίας, το υπόλοιπο θα παραμένει στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου
και θα αφαιρείται από τη χορηγία του επόμενου σχολικού έτους. Η οικεία Σχολική Εφορεία
στην αρχή κάθε σχολικού έτους θα ελέγχει το υπόλοιπο του σχολείου και θα δίνει στο
Διευθυντή το ποσό που του αναλογεί, αφού αφαιρέσει το υπόλοιπο που υπάρχει στο
λογαριασμό του σχολείου.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια στους Προϋπολογισμούς της
κάθε Σχολικής Εφορείας για συμπερίληψη του ποσού που απαιτείται για το Ταμείο του
Διευθυντή, με βάση τον αριθμό των μαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολείο τον
Ιανουάριο, και αυτό το ποσό θα παραχωρείται στο Διευθυντή κατά την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς ανεξάρτητα εάν τελικά αυξηθούν ή μειωθούν οι μαθητές του.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

(Αλ. Κουράτος)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κοιν. :

-

Γενικό Ελεγκτή
Λογιστήριο Υ.Π.Π.
Γ.Ε.Δ.Ε.
Π.Λ.Ε.
Ο.Ε.Δ.Ε.
Πρόεδρο Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών
Πρόεδρο Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων
Σχολείων Δηµοτικής Εκπαίδευσης
- Πρόεδρο Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων
Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
- Π.Ο.Ε.Δ.
- Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
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