ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Αρ. Φακ.: 7.22.20.1/5
Αρ. Τηλ. : 22800663
Αρ. Φαξ : 22428277
E-mail : dde@moec.gov.cy
30 Ιανουαρίου 2015

-

Προέδρους Σχολικών Εφορειών ∆ημοτικής Εκπαίδευσης
∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες ∆ημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Θέματα: 1. Ενημέρωση για τον υποβληθέντα και για τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό του κάθε σχολείου
2. Νέα διαδικασία αγοράς/παραγγελίας διδακτικών μέσων από τη σχολική
χρονιά 2015-2016

1.

Ενημέρωση για τον υποβληθέντα και εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του κάθε
σχολείου

Σύμφωνα με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2014, η Συμβουλευτική
Επιτροπή κάθε σχολικής μονάδας υποβάλλει εισηγήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό του
σχολείου, για θέματα σχετικά με την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών, τη
συντήρηση του εξοπλισμού του σχολείου κ.λπ. Με βάση τα πιο πάνω, απαιτείται η στενή
συνεργασία κάθε Σχολείου με την οικεία Σχολική Εφορεία και τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων
για ετοιμασία του Προϋπολογισμού που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού (Υ.Π.Π.). Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας,
καλείστε όλοι να επιδεικνύετε τη δέουσα περισυλλογή στην ετοιμασία των Προϋπολογισμών
των σχολείων. Στη συνέχεια, η κάθε Σχολική Εφορεία, μόλις πάρει τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό από το Υ.Π.Π., θα πρέπει να τον παρουσιάζει στη Συμβουλευτική
Επιτροπή του σχολείου και να λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις για ορθή αξιοποίηση
των εγκεκριμένων κονδυλίων. Καλούνται όλες οι Σχολικές Εφορείες να ενημερώνουν τα
σχολεία για τα εγκεκριμένα κονδύλια, ώστε από τη μια να υπάρχει διαφάνεια και από την
άλλη να επιτυγχάνεται συνεργασία και ορθός προγραμματισμός των διάφορων εργασιών/
επιδιορθώσεων/αγορών κ.λπ. των σχολείων. Ο Προϋπολογισμός του κάθε σχολείου δεν
είναι θέμα μόνο της Εφορείας, γι’ αυτό και η πρακτική που ακολουθούν κάποιες Εφορείες
να μην ενημερώνουν σχετικά τα σχολεία πρέπει να τερματιστεί.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

2. Νέα διαδικασία αγοράς/παραγγελίας διδακτικών μέσων από τη σχολική χρονιά
2015-2016
2.1 ∆ημοτικά Σχολεία
Από τη σχολική χρονιά 2015-2016, η διαδικασία αγοράς/παραγγελίας διδακτικών μέσων με
στόχο την ορθότερη διαχείριση των εγκεκριμένων κονδυλίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση
των σχολικών μονάδων, θα διαφοροποιηθεί. Συγκεκριμένα, τα διδακτικά μέσα θα
ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Υλικά που αγοράζει το σχολείο (κυρίως αναλώσιμα).
Κατηγορία 2: Υλικά που αγοράζουν οι Σχολικές Εφορείες και αποστέλλονται στα σχολεία
έπειτα από σχετικό αίτημα του κάθε σχολείου (για τα υλικά αυτά δεν απαιτείται ομοιομορφία
από όλα τα σχολεία και κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο).
Κατηγορία 3: Υλικά που προμηθεύονται τα σχολεία από την Αποθήκη του Υ.Π.Π. (τα υλικά
αυτά απαιτείται να είναι ομοιόμορφα σε όλα τα σχολεία ή δεν είναι εύκολη η εξεύρεσή τους
στο εμπόριο). Τα υλικά αυτά αγοράζονται από το Υ.Π.Π. και αποστέλλονται στα σχολεία
δωρεάν.
Το ποσό που θα αναλογεί σε κάθε σχολική μονάδα για κάθε είδος διδακτικών μέσων θα
καθορίζεται με βάση τον αριθμό των μαθητών (σύμφωνα με τις εγγραφές του Ιανουαρίου) ή
ανά σχολική μονάδα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η Σχολική Εφορεία, σε
συνεργασία με τον ∆ιευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, πρέπει πριν την υποβολή του
Προϋπολογισμού της Σχολικής Εφορείας στο Υ.Π.Π., για τη νέα σχολική χρονιά, να
καθορίζουν το ποσό που θα περιληφθεί στον Προϋπολογισμό, ώστε να είναι εφικτή η
αγορά των διδακτικών μέσων των Κατηγοριών 1 και 2. Για τα υλικά της Κατηγορίας 1, το
κάθε σχολείο θα προβαίνει στην αγορά τους και θα προσκομίζει σχετικό τιμολόγιο στη
Σχολική Εφορεία για εξόφληση. Για τα υλικά της Κατηγορίας 2, ακολουθώντας τις
νενομισμένες περί προσφορών διαδικασίες και ενημερώνοντας ορθά και με κάθε
λεπτομέρεια τα λογιστικά τους βιβλία, θα προβαίνουν στην αγορά τους οι Σχολικές
Εφορείες.
Σε ό,τι αφορά τα υλικά της Κατηγορίας 3, τα σχολεία θα υποβάλλουν τις παραγγελίες τους:
α) ηλεκτρονικά για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία με βάση σχετική εγκύκλιο που θα σας
αποστέλλεται
β) στον τύπο ΥΠΠ 50 για τα υπόλοιπα υλικά με βάση τους καταλόγους που θα
αποστέλλονται με εγκυκλίους στα σχολεία. Καλούνται, όμως, τόσο ο ∆ιευθυντής του
σχολείου όσο και η Σχολική Εφορεία να υπογράφουν τον τύπο ΥΠΠ 50 για την
Κατηγορία 3, αφού προηγουμένως ελέγξουν ότι η παραγγελία είναι με βάση το ποσό
που αναλογεί σε κάθε μάθημα σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
Σε ό,τι αφορά τα διδακτικά μέσα για τα Κοινωνικά Θέματα και τα Μαθηματικά, η
Σχολική Εφορεία καλείται να υπογράφει τον τύπο ΥΠΠ 50, αφού προηγουμένως
ελέγξει ότι πράγματι έχουν φθαρεί τα συγκεκριμένα διδακτικά μέσα και έχει σημειωθεί
σχετική παρατήρηση στο Βιβλίο Περιουσίας του σχολείου. Σημειώνεται ότι αντίγραφο
της σχετικής σελίδας του Βιβλίου Περιουσίας θα πρέπει να επισυνάπτεται μαζί με τον
τύπο ΥΠΠ 50 κατά την υποβολή της παραγγελίας στην Αποθήκη. Αν πρόκειται για νέα
είδη διδακτικών μέσων ή αν η ποσότητα που υπάρχει είναι πολύ μικρή τότε θα γίνεται
κατανομή στα σχολεία από τους υπεύθυνους Επιθεωρητές (Ε.∆.Ε.).
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Τα διδακτικά μέσα της Κατηγορίας 3 θα αποστέλλονται από την Αποθήκη του Υ.Π.Π, το
αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα.
ΜΑΘΗΜΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ή ΑΠΟ ΤΗ ∆.∆.Ε.

Τέχνη

€1,30 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά
σχολείο €60,00

Σχεδιασμός
και
Τεχνολογία
Οικιακή
Οικονομία /
Αγωγή Υγείας

€1,00 ανά μαθητή

€100,00 ανά
σχολείο

€1,75 ανά μαθητή Α΄-∆΄
€3,50 ανά μαθητή Ε΄-Στ΄

€1,30 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά
σχολείο €60,00

€100,00 ανά
σχολείο

Μουσική

€50,00 ανά σχολείο

€1,00 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά
σχολείο €60,00

Κατανομή συγκεκριμένων
διδακτικών μέσων (π.χ. ψυγείων,
κουζινών κ.τ.λ.) από τους
υπεύθυνους Ε.∆.Ε.
€1,40 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά σχολείο €105,00

€2,20 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά σχολείο €130,00

Κατανομή ακριβών διδακτικών
μέσων από τους υπεύθυνους Ε.∆.Ε.
Φυσική
Αγωγή

€50,00 ανά σχολείο

€1,50 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά
σχολείο €90,00

€1,10 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά σχολείο €70,00
Κατανομή συγκεκριμένων
διδακτικών μέσων (π.χ. κρεβατάκια)
από τους υπεύθυνους Ε.∆.Ε.

Φυσικές
Επιστήμες

€0,50 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά
σχολείο €50,00

Μαθηματικά

€35,00 ανά σχολείο

€50,00 ανά σχολείο

€0,40 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά σχολείο €40,00

Προμήθεια διδακτικών μέσων για
αντικατάσταση φθαρμένων (μη
χρησιμοποιήσιμων) διδακτικών
μέσων με την προσκόμιση
αντιγράφου βιβλίου περιουσίας
Κατανομή συγκεκριμένων
διδακτικών μέσων (π.χ.
αναπτύγματα) από τους υπεύθυνους
Ε.∆.Ε.

Κοινωνικά
Θέματα

€35,00 ανά σχολείο

Προμήθεια διδακτικών μέσων για
αντικατάσταση φθαρμένων (μη
χρησιμοποιήσιμων) διδακτικών
μέσων με την προσκόμιση
αντιγράφου βιβλίου περιουσίας
Κατανομή συγκεκριμένων
διδακτικών μέσων (π.χ. νέο είδος
χάρτη ή εικόνας) από τους
υπεύθυνους Ε.∆.Ε.
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2.2 Νηπιαγωγεία
Τα νηπιαγωγεία θα εξακολουθήσουν να προμηθεύονται διδακτικά μέσα από το κονδύλι για
Λειτουργικά Έξοδα. Σε ό,τι αφορά τα διδακτικά μέσα που διαθέτει η Αποθήκη του Υ.Π.Π., τα
νηπιαγωγεία θα υποβάλλουν τις παραγγελίες τους στον τύπο ΥΠΠ 50 με βάση τους
καταλόγους που θα αποστέλλονται με εγκυκλίους στα σχολεία. Καλούνται, όμως, τόσο η
∆ιευθύντρια του Νηπιαγωγείου όσο και η Σχολική Εφορεία να υπογράφουν τον τύπο ΥΠΠ
50 για τα συγκεκριμένα διδακτικά μέσα αφού προηγουμένως ελέγξουν ότι η παραγγελία
είναι με βάση το ποσό που αναλογεί στην κάθε κατηγορία διδακτικών μέσων που φαίνεται
στον πιο κάτω πίνακα.
Σε ό,τι αφορά τα διδακτικά μέσα για τα Κοινωνικά Θέματα και τα Μαθηματικά, η Σχολική
Εφορεία καλείται να υπογράφει τον τύπο ΥΠΠ 50, αφού προηγουμένως ελέγξει ότι
πράγματι έχουν φθαρεί τα συγκεκριμένα διδακτικά μέσα και έχει σημειωθεί σχετική
παρατήρηση στο Βιβλίο Περιουσίας του σχολείου. Σημειώνεται ότι η σχετική σελίδα του
Βιβλίου Περιουσίας θα πρέπει να επισυνάπτεται μαζί με τον τύπο ΥΠΠ 50 κατά την
υποβολή της παραγγελίας στην Αποθήκη. Αν πρόκειται για νέα είδη διδακτικών μέσων ή αν
η ποσότητα που υπάρχει είναι πολύ μικρή, τότε θα γίνεται κατανομή στα νηπιαγωγεία από
τους υπεύθυνους Ε.∆.Ε.
Τα διδακτικά μέσα θα αποστέλλονται από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα.
ΜΑΘΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ή ΑΠΟ ΤΗ ∆.∆.Ε.

Τέχνη

€2,20 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά νηπιαγωγείο €130,00

Μουσική

€1,40 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά νηπιαγωγείο €70,00

Φυσική
Αγωγή

€1,10 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά νηπιαγωγείο €50,00

Φυσικές
Επιστήμες

€0,40 ανά μαθητή
Ελάχιστο ποσό ανά νηπιαγωγείο €20,00

Μαθηματικά

Προμήθεια διδακτικών μέσων για αντικατάσταση φθαρμένων (μη
χρησιμοποιήσιμων) διδακτικών μέσων με την προσκόμιση αντιγράφου βιβλίου
περιουσίας
Κατανομή συγκεκριμένων διδακτικών μέσων από τους υπεύθυνους Ε.∆.Ε.

Κοινωνικά
Θέματα

Προμήθεια διδακτικών μέσων για αντικατάσταση φθαρμένων (μη
χρησιμοποιήσιμων) διδακτικών μέσων με την προσκόμιση αντιγράφου βιβλίου
περιουσίας
Κατανομή συγκεκριμένων διδακτικών μέσων από τους υπεύθυνους Ε.∆.Ε.
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2.3 ∆ημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία
Τονίζεται ότι τα πιο πάνω ποσά αφορούν τα σχολεία που δεν διαθέτουν απόθεμα. Τα
σχολεία που έχουν απόθεμα θα πρέπει να προσαρμόζουν, ανάλογα, την παραγγελία τους,
ώστε να μη γίνεται σπατάλη.
Σε περίπτωση λειτουργίας νέας σχολικής μονάδας, η οικεία Σχολική Εφορεία θα πρέπει να
περιλαμβάνει στον Προϋπολογισμό της το απαραίτητο ποσό για ικανοποίηση των αναγκών
του σχολείου. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που δικαιούται η σχολική
μονάδα με βάση τον αριθμό μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτή. Για τον αριθμό μαθητών
που αναμένεται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο, η Σχολική Εφορεία θα πρέπει να
επικοινωνήσει με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για ενημέρωση.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η πιο πάνω διαδικασία προμήθειας διδακτικών μέσων θα είναι
δοκιμαστική για δύο ή τρεις σχολικές χρονιές. Καλούνται όλα τα σχολεία και Σχολικές
Εφορείες, μέσω των οικείων Επιθεωρητών, να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα με
στόχο να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή διαδικασία μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται
εξορθολογισμός στη διαχείριση των κρατικών κονδυλίων και, παράλληλα, αποκέντρωση και
αμεσότερη εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι βέβαιο ότι θα επιδειχθεί σύνεση και
υπευθυνότητα από όλους και ότι με τη δική σας συνεργασία θα εξευρεθεί ο καλύτερος
τρόπος προμήθειας των σχολείων μας με τα απαραίτητα διδακτικά μέσα ενώ, ταυτόχρονα,
θα γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία.

(Ελπιδοφόρος Νεοκλέους)
για Γενική ∆ιευθύντρια

Κοιν. : Γ.Ε.∆.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Αν. Λογίστρια Υ.Π.Π.
: Συντονιστή Υ.Α.Π.
: Προϊστάμενο Αποθήκης Υ.Π.Π.
: Ο.Ε.∆.Ε.
: Π.Ο.Ε.∆.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Σχολείων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων ∆ημόσιων
και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
: Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών,
Τ.Θ. 51550, 3506 Λεμεσός
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