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∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Θέµατα: α) Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005
∆ιαχείριση του νέου θεσµού «Ταµείο ∆ιευθυντή»
β) Εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση Λειτουργικών δαπανών
Το Ταµείο ∆ιευθυντή διέπεται από το άρθρο 8(2)(ιβ) των περί Σχολικών Εφορειών Νόµων
1997 έως 2011, το οποίο αναφέρει ότι κάθε Σχολική Εφορεία έχει αρµοδιότητα να παρέχει
στο διευθυντή του σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό έξι ευρώ και
ογδόντα τρία σεντ (€6,83) για κάθε εγγεγραµµένο σ’ αυτό µαθητή, µε κατώτερο όριο τα
οκτακόσια πενήντα τέσσερα και 30 σεντ (€854,30), για κάλυψη εξόδων που
απαιτούνται για µικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτήρια ή εξωραϊσµό
των σχολικών χώρων ή για αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται
για την εκπαίδευση των µαθητών ή την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου,
εξαιρουµένου του µηχανογραφικού εξοπλισµού όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς κ.ά.
2. Από ελέγχους που έχουν γίνει από το κλιµάκιο εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, έχει
παρατηρηθεί ότι το Ταµείο αυτό χρησιµοποιείται από ορισµένους ∆ιευθυντές/ντριες για
δαπάνες άσχετες µε το σκοπό που καθορίζεται στο Νόµο, όπως δεξιώσεις
αφυπηρετήσεων, κεραστικά, δώρα, δεξιώσεις µαθητών σε εστιατόρια, αγορά
µηχανογραφικού εξοπλισµού κ.τ.λ.
3. Για τερµατισµό του φαινοµένου αυτού καλείστε όπως εφαρµόζετε τις πρόνοιες του
Νόµου χωρίς παρεκκλίσεις. Επιπλέον, για αποτελεσµατικό έλεγχο του Ταµείου καλείστε
όπως κάθε χρόνο, υποβάλλετε προς την οικεία Σχολική Εφορεία, µε κοινοποίηση στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Απολογισµό των δαπανών που έγιναν από το Ταµείο
του ∆ιευθυντή.
4.
Υπενθυµίζεται επίσης ότι όσοι ∆ηµόσιοι Λειτουργοί διενεργούν δαπάνες που
δεν συνάδουν µε το σκοπό του Νόµου καθίστανται προσωπικά και χρηµατικά
υπεύθυνοι µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
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5.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, προτρέπονται οι ∆ιευθυντές/ντριες των σχολικών
µονάδων όπως καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνουν σε όλα τα
αναγκαία µέτρα για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των λειτουργικών δαπανών του
σχολείου τους.
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