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- Προέδρους Σχολικών Εφορειών
- ∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων ∆ημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης
- ∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
- ∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: ∆ιαδικασία υποβολής αιτημάτων που αφορούν κτιριακές ανάγκες σχολείων
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επειδή έχει παρατηρηθεί παρέκκλιση από τη σωστή
τήρηση των διαδικασιών, υπενθυμίζεται ο τρόπος υποβολής αιτημάτων που αφορούν
κτιριακές ανάγκες σχολείων:
Α. Αιτήματα που αφορούν βελτιώσεις και συντηρήσεις και άπτονται της υγείας και
ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου:


Σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν έργα έκτακτης ανάγκης για τα οποία
απαιτείται δαπάνη ποσών πέραν των προβλεπόμενων στους Προϋπολογισμούς των
Σχολικών Εφορειών, τότε, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλονται γραπτώς από το
∆ιευθυντή/ντρια του σχολείου προς τη Σχολική Εφορεία. Στη συνέχεια σε συνεργασία
οι δυο φορείς (Σχολική Εφορεία και ∆ιεύθυνση Σχολείου) αιτιολογούν το αίτημα, το
οποίο η οικεία Σχολική Εφορεία αναλαμβάνει να προωθήσει προς τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με κοινοποίηση στον οικείο
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και στον οικείο Πρώτο Λειτουργό, ζητώντας πρόσθετη χορηγία
για αντιμετώπιση / επίλυση του αιτήματος / προβλήματος. Τονίζεται ότι τα έργα αυτά
θα πρέπει να αφορούν επείγοντα θέματα, που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας
των μαθητών και του προσωπικού και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου.



Σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν μικρής εκτάσεως βελτιώσεις και συντηρήσεις,
η δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από το ταμείο της οικείας Σχολικής Εφορείας, μέσα
στα πλαίσια του δικού της Προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες. Αν δεν υπάρχει η αναγκαία πίστωση στον Προϋπολογισμό της σχολικής
εφορείας, τότε, η σχολική εφορεία μπορεί να αποτείνεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες για
πρόσθετη χορηγία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τις σχετικές προσφορές.
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Β. Αιτήματα που αφορούν μεγάλης εκτάσεως βελτιώσεις, συντηρήσεις και επεκτάσεις:
Για αιτήματα που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά
και τηρώντας τα ορθά χρονοδιαγράμματα, οι οδηγίες της εγκυκλίου που αποστέλλεται κάθε
χρόνο και αφορά την ετοιμασία των Προϋπολογισμών.
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