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∆ιευθ
θυντές/∆ιευθύντριες
Σχολλείων ∆ημοττικής, Μέση
ης και
Μέση
ης Τεχνικήςς και Επαγγ
γελματικής Ε
Εκπαίδευση
ης
Θέέμα: ∆ιαδικ
κασία διαγ
γραφής του
υ μη χρησιμ
μοποιήσιμ ου
εξοπλισ
σμού των σχολείων
σ
Η δια
άτω αφορά
αδικασία πο
ου περιγράφ
φεται πιο κά
ά στην απόσ
συρση και δδιαγραφή το
ου μη
χρησ
σιμοποιήσιμ
μου εξοπλισ
σμού των σ
σχολείων. Η διαδικασία
α διαφοροπ
ποιείται από
ό τους
Κανο
ονισμούς Κυβερνητικώ
Κ
ών Αποθηκώ
ών σε διαδ
δικαστικά θέματα
θ
και προέκυψε μετά
από εισηγήσειςς όλων των
ν εμπλεκομ ένων Τμημ
μάτων, συμπεριλαμβαννομένου κα
αι του
Γενικκού Λογιστη
ηρίου της ∆η
ημοκρατίας .
Ανάλλογα με την κατηγορίία του υπό
ό απόσυρση εξοπλισμ
μού, θα πρ
ρέπει εφεξή
ής να
ακολλουθείται η πιο
π κάτω η διαδικασία::
πλωση:
α. Κιινητή επίπ
Ο ∆
∆ιευθυντής του κάθε σχολείου θα πρέπ
πει να συμπληρώνει το ∆ελτίο
ο μη
Χρησ
σιμοποιήσιμ
μων Αγαθών (Έντυπο Γεν. 36, επ
πισυνάπτετα
αι) και να τοο υποβάλλει στην
Επιτρ
ροπή Επιθεεώρησης, η οποία θα αποτελείταιι από δύο εκπροσώπο
ε
ους της Σχο
ολικής
Εφορ
ρείας, των οποίων
ο
οι αποφάσεις
α
π
πρέπει να λαμβάνοντα
λ
ι ομόφωνα.
Η Επ
πιτροπή Επ
πιθεώρησης θα αποφ
φασίζει για την απόσυ
υρση της εεπίπλωσης ή τη
διάθεεσή της καττ’ αντιστοιχία
α των Κανο
ονισμών Κυβερνητικών
ν Αποθηκώνν.
λεκτρικές Συσκευές,
Σ
Μηχανήματ
Μ
γανα:
τα και Όργ
β. Ηλ
Ο ∆
∆ιευθυντής του κάθε σχολείου θα πρέπ
πει να συμπληρώνει το ∆ελτίο
ο μη
Χρησ
σιμοποιήσιμ
μων Αγαθών (Έντυπο Γεν. 36) συ
υνοδευόμεν
νο από Έκθθεση:



1

των συνντηρητών των
τ
συσκευ
υών, εάν η αξία του
υ εξοπλισμ
μού είναι μέχρι
μ
€5001
ή
πρόσωπου των Τεχνι κών Υπηρεσιών του Υπουργείοου Παιδείας και
του εκπ
Πολιτισμ
μού, εάν η αξία
α
του εξο
οπλισμού είναι πέραν των €5000

Το π
ποσό αυτό ορίζεται
ο
ως η εκτιμημένη α
αξία του υπό
ό απόσυρση εξοπλισμού..
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Στηνν πιο πάνω
ω Έκθεση, θα πρέπεει να αναφ
φέρεται ότι η περαιτέέρω χρήση
η του
εξοπ
πλισμού είνα
αι αντιοικον
νομική. Το Έντυπο ΓΕΝ36 μαζί με τη σχεετική Έκθεσ
ση θα
πρέπ
πει να υποβ
βάλλονται σε
σ Επιτροπή
ή Επιθεώρη
ησης, η οπο
οία θα αποττελείται από
ό δύο
εκπρ
ροσώπους της Σχολικής Εφορ
ρείας, των οποίων οι
ο αποφάσ
σεις πρέπεει να
λαμβ
βάνονται ομόφωνα.
Τόσο
ο οι ιδιώτεςς συντηρηττές όσο καιι ο εκπρόσ
σωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών
ν του
τις Εκθέσειις, θα πρέπ
Υπου
υργείου Πα
αιδείας και Πολιτισμού,
Π
οι οποίοι ετοιμάζουν
ε
πει να
αιτιολλογούν και να τεκμηριώ
ώνουν τις α
αποφάσεις τους.
τ
Η Επ
πιτροπή Επ
πιθεώρησης θα πρέπει να αποφασ
σίζει για την
ν απόσυρσηη των συσκ
κευών
και τω
ων οργάνω
ων ή τη διάθεσή τους κά
άπου αλλού
ύ.
Όργα
ανα θετικώ
ών επιστημώ
ών και άλλλα όργανα
α εκπαιδευττικής ιστορ
ρικής αξίας που
υπάρ
ρχουν σε διάφορα
δ
σχο
ολεία δεν θ
θα αποσύρο
ονται. Αυτά
ά πρέπει να
α καταγράφ
φονται
και ννα φυλάσσο
ονται για μελ
λλοντική έκθ
θεσή τους σε
σ σχολικά μουσεία.
μ
λεκτρονικό
ός και Μηχα
ανογραφικ
κός Εξοπλισ
σμός:
γ. Ηλ
Ο ∆
∆ιευθυντής του κάθε σχολείου θα πρέπ
πει να συμπληρώνει το ∆ελτίο
ο μη
Χρησ
σιμοποιήσιμ
μων Αγαθ
θών (Έντυ
υπο Γεν. 36) συνο
οδευόμενο από Έκ
κθεση
εκπρ
ροσώπου των
τ
Έργω
ων Πληροφ
φορικής Τ.Π
Π.Ε. του Υπουργείουυ Παιδείας
ς και
Πολιττισμού, στη
ην οποία να
ν αναφέρεεται ότι η περαιτέρω χρήση τω
ων αγαθών είναι
αντιο
οικονομική και
κ να το υπ
ποβάλλει σεε Επιτροπή Επιθεώρησ
σης, η οποία
ία θα αποτεελείται
από δύο εκπρο
οσώπους τη
ης Σχολικήςς Εφορείας, των οποίω
ων οι αποφ
φάσεις πρέπ
πει να
λαμβ
βάνονται ομόφωνα.
Ο εκκπρόσωποςς των Έργ
γων Πληρο
οφορικής Τ.Π.Ε.
Τ
του Υπουργείοου Παιδείας και
Πολιττισμού, ο οποίος ετοιμ
μάζει την Έκκθεση, θα πρέπει
π
να αιτιολογεί κα
αι να τεκμηρ
ριώνει
δεόνντως τις απο
οφάσεις του
υ.
ης θα πρ
Η Ε
Επιτροπή Επιθεώρησ
Ε
ρέπει να αποφασίζει
α
για την απόσυρση
η του
ηλεκττρονικού και
κ
μηχανο
ογραφικού εξοπλισμού
ύ ή τη διά
άθεσή του κάπου αλλού.
Επισ
σημαίνεται ότι
ό πριν την
ν απόσυρση
η του μηχανογραφικού
ύ εξοπλισμοού θα πρέπ
πει να
προη
ηγείται αφαίίρεση και αχ
χρήστευση του σκληρο
ού δίσκου.
η που δοθο
ούν οι σχετιικές εγκρίσεεις για την απόσυρση
α
του εξοπλισ
σμού,
Στηνν περίπτωση
η Επ
πιτροπή θα πρέπει να ειδοποιεί
ε
τη
ην αρμόδια Σχολική Εφ
φορεία, ώσττε να παραδ
δώσει
τον εξοπλισμό,, συμπεριλ
λαμβανομέννου του αχρηστευμέν
α
νου σκληρ
ρού δίσκου
υ, για
περιβ
βαλλοντικά ορθή διαχ
χείριση, σττο Συλλογικ
κό Σύστημα ∆ιαχείρισ
σης Αποβλ
λήτων
Ηλεκκτρικού κα
αι Ηλεκτρο
ονικού Εξο
οπλισμού, που συσ
στήνεται α
από το Τμήμα
Τ
Περιβ
βάλλοντος, ώστε η καταστροφή
κ
ή να γίνει σύμφωνα με τον Πεερί Στερεών και
Επικκίνδυνων Αποβλήτων
Α
ν Νόμο το
ου 2002 (Ν.215(Ι)20
002) και τους σχεττικούς
Κανο
ονισμούς το
ου 2004 (Κ∆
∆Π668/2004
4).
Ειδικκά για τη διαδικασία διαγραφή ς του μη χρησιμοπο
οιήσιμου ηλλεκτρονικού
ύ και
μηχα
ανογραφικού εξοπλισμ
μού των σχχολείων, θα
α δοθούν αν
ναλυτικές οοδηγίες προ
ος τις
∆ιευθ
θύνσεις τωνν Σχολείων
ν και τις Σχο
ολικές Εφο
ορείες με νέέα σχετική εεγκύκλιο απ
πό τα
Έργα
α Πληροφορ
ρικής Τ.Π.Ε
Ε. του Υπου
υργείου Παιδ
δείας και Πο
ολιτισμού.
α για την
ν απόσυρσ
ση του ηλλεκτρονικού
ύ και
Σημεειώνεται όττι η νέα διαδικασία
μηχα
ανογραφικού εξοπλισμ
μού των σχ
χολείων θα
α τεθεί σε ισχύ, αφούύ δημοσιευ
υθεί η
σχετιική εγκύκλιο
ος.
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δ. Τεεχνικές Σχο
ολές, Ειδικά
ά Σχολεία κ
και Κ.Ι.Ε.
Η απ
πόσυρση του πεπαλα
αιωμένου εξξοπλισμού των Τεχνικ
κών Σχολώ
ών, των Ειδ
δικών
Σχολλείων και Κρατικών
Κ
Ινσ
στιτούτων Ε
Επιμόρφωσ
σης θα γίνεεται βάσει ττων Κανονισ
σμών
Κυβεερνητικών Αποθηκών.
Α
Για δ
δική σας διεευκόλυνση, συμπληρω
ωμένο δείγμ
μα του Εντύ
ύπου ΓΕΝ336 επισυνάπ
πτεται
ως Π
Παράρτημα.
Σημεειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση
η, οι αποφά
άσεις της Επιτροπής
Ε
Ε
Επιθεώρησ
σης, η
οποία θα αποτεελείται από
ό δύο εκπρο
οσώπους της
τ Σχολική
ής Εφορείαςς, θα πρέπ
πει να
λαμβ
βάνονται ομ
μόφωνα. Σε
Σ περίπτω
ωση που δεν
δ
θα υπ
πάρχει ομοοφωνία, δεεν θα
αποσ
σύρεται ο εξξοπλισμός.
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