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Σχολείων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Θέµα: Νέος Νόµος για τις Σχολικές Eφορείες
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα φέρεται σε γνώση σας ότι έχει εγκριθεί πρόσφατα από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων τροποποιητικός Νόµος για τις Σχολικές Εφορείες. Ο νέος Νόµος, που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, προβλέπει αρκετές καινοτοµίες που αφορούν τη
σύνθεση των Σχολικών Εφορειών, τη σύσταση και τις αρµοδιότητες της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Σχολείου και τις αρµοδιότητες της Σχολικής Εφορείας.
Ιδιαίτερα σας αφορούν οι πρόνοιες που σχετίζονται µε τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες της
Συµβουλευτικής Επιτροπής, που λειτουργεί σε κάθε σχολείο, αφού η σωστή λειτουργία της
αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά τα σχολεία. Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε να
προχωρήσετε, σε συνεργασία µε την οικεία Σχολική Εφορεία, το Σύνδεσµο Γονέων και το
προσωπικό του σχολείου σας στη σύσταση της Επιτροπής, αµέσως µετά το άνοιγµα των
σχολείων όπως πιο κάτω:
(α) Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, η οποία απαρτίζεται
από το ∆ιευθυντή ή από το Βοηθό ∆ιευθυντή Α΄ ή από το Βοηθό ∆ιευθυντή 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:
•

από έναν εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου που θα ορίζεται
ανάµεσα από τα µέλη του αντίστοιχου συλλόγου του σχολείου. Νοείται ότι σε
µονοδιδάσκαλα ή διδιδάσκαλα σχολεία θα µετέχει ο διευθυντής του σχολείου ή και
τα δύο µέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, αντίστοιχα

•

από δύο εκπροσώπους του Συνδέσµου Γονέων, που θα ορίζονται ανάµεσα από τα
µέλη του Συνδέσµου Γονέων του σχολείου

•

από τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συµβουλίου του Σχολείου ως εκπρόσωπο του
Μαθητικού Συµβουλίου. Νοείται ότι η πρόνοια αυτή εφαρµόζεται µόνο στη Μέση
Εκπαίδευση

•

από ένα από τα Μέλη της οικείας Σχολικής Εφορείας που ορίζεται από αυτήν ως
εκπρόσωπός της.

(β) Η συµµετοχή του Προέδρου και των Μελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου
συνεχίζεται για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα σύµφωνα µε την οποία έχουν ενταχθεί
στη Συµβουλευτική Επιτροπή.
(γ) Η συµµετοχή των Μελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου, που προέρχονται
από το Σύνδεσµο Γονέων συνεχίζεται µέχρι το τέλος Οκτωβρίου της νέας σχολικής
χρονιάς ή µέχρι οποιαδήποτε προγενέστερη ηµεροµηνία οριστούν από το νέο Σύνδεσµο
Γονέων οι εκπρόσωποί του στη Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου
(δ) Ο εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας στη Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου,
φροντίζει έτσι ώστε µετά από κάθε συνεδρία να διαβιβάζει το συντοµότερο δυνατό την
έκθεση της Επιτροπής αυτής, υπογραµµένη από τα εκάστοτε παρόντα Μέλη της, µε τις
εισηγήσεις και συµβουλές της προς την οικεία Σχολική Εφορεία, για την εκ µέρους της
λήψη περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών, µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που ο
παρών Νόµος της παρέχει.
Οι αρµοδιότητες της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
(α)

Υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία εισηγήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισµό του
σχολείου.

(β)

Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη µέτρων αναφορικά
µε την ευηµερία και ασφάλεια των µαθητών.

(γ)

Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη µέτρων αναφορικά
µε τη συντήρηση του εξοπλισµού του σχολείου.

(δ)

Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία αναφορικά µε κάθε θέµα που
σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της περί Σχολικών Εφορειών Νοµοθεσίας.

Ιδιαίτερα συστήνεται η προσοχή σας στην πρόνοια του άρθρου 8(ιβ) σύµφωνα µε το οποίο
παραχωρείται στο διευθυντή/ διευθύντρια του κάθε σχολείου ποσό 1500 ΛΚ, τουλάχιστον, ή
ποσού ανάλογου µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών του σχολείου (4 ΛΚ Χ αρ.
µαθητών), 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.
Για σκοπούς υλοποίησης της πρόνοιας απαιτείται ή άµεση αποστολή, προς τα Επαρχιακά
Γραφεία/Επαρχιακούς Επιθεωρητές ο αριθµός των µαθητών κάθε σχολικής µονάδας αµέσως
µετά τη συµπλήρωση των εγγραφών. Μέρος της πρόνοιας θα σας αποσταλεί από τις οικείες
Σχολικές Εφορείες το συντοµότερο δυνατό.
Τονίζεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη, από το πιο πάνω ποσό, πρέπει να γίνεται µε βάση τις
διαδικασίες των περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµων. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη για
παράλληλη αξιοποίηση του Τεχνικού προσωπικού της κάθε Σχολικής Εφορείας όπως και η
ανάγκη για τήρηση βιβλίου καταχώρησης εσόδων-εξόδων, σχετικά µε την αξιοποίηση του πιο
πάνω ποσού.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ανοιχθεί τραπεζικός Λογαριασµός ο οποίος δε θα είναι
προσωπικός αλλά στο όνοµα «∆ιευθυντής/ντρια του σχολείου ………..». Με το άνοιγµα του
Λογαριασµού θα πρέπει:

•

Να εφοδιαστείτε µε βιβλιάριο επιταγών.

•

Να τηρείται βιβλίο ταµείου για καταχώρηση των εισπράξεων και των πληρωµών.

•

Οι αποδείξεις πληρωµών και τα τιµολόγια να φυλάγονται, χωριστά, και να
παραδίδονται στη Σχολική Εφορεία κατά το τέλος του σχολικού έτους.
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