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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟ
- Πξνέδξνπο θαη Μέιε ρνιηθώλ Δθνξεηώλ
(ππόςε Δπηκειεηώλ/Δπηκειεηξηώλ)
- Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηεο ρνιείσλ Μέζεο θαη
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Θέκα: Δηαρείξηζε «Σακείνπ Δηεπζπληή»
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη επηζπκώ λα επηζύξσ ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο
πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 8(2)(ηβ) ησλ πεξί ρνιηθώλ Δθνξεηώλ Νόκσλ 1997-2014 ζύκθσλα κε ην
νπνίν ε ρνιηθή Δθνξεία έρεη αξκνδηόηεηα «λα παξέρεη ζην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θαηά
ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο πνζφ ηεζζάξσλ ιηξψλ (ΛΚ4), δειαδή έμη επξψ θαη 83
ζελη (€6,83) γηα θάζε εγγεγξακκέλν ζ’ απηφ καζεηή κε θαηψηεξν φξην ηηο πεληαθφζηεο
ιίξεο Κχπξνπ (ΛΚ500) (δειαδή ηα νθηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη 30 ζελη
(€854,30) γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηθξήο έθηαζεο επηδηνξζψζεηο
ζηα ζρνιηθά θηίξηα ή εμσξατζκφ ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ ή γηα αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή
ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ή γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ».
2.
ε ζρέζε κε ην άξζξν απηό δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:
(α)
Οη κηθξήο έθηαζεο επηδηνξζώζεηο ζηα ζρνιηθά θηίξηα αθνξνύλ επηζθεπή ιεηηνπξγηθώλ
βιαβώλ ζην θηίξην θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο όπσο π.ρ.
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o
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Δπηδηόξζσζε θνπθσκάησλ
Μηθξήο έθηαζεο βαςίκαηα / βήζηκν ζπλζεκάησλ από ηνίρνπο
Δπηδηόξζσζε θιεηδαξηώλ πόξησλ
Αληηθαηάζηαζε / επηδηόξζσζε βξπζώλ
Αγνξά / αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ
Μηθξήο έθηαζεο δηαξξνέο λεξνύ
Ξεβνπιώκαηα απνρσξεηεξίσλ
Αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ θαζηζκάησλ απνρσξεηεξίσλ/ζαπνπλνζεθώλ
/ραξηνζεθώλ
Ψέθαζκα απνρεηεύζεσλ
Αγνξά θαη ηνπνζέηεζε δνισκάησλ γηα πνληηθνύο
Δπηδηνξζώζεηο επίπισλ-γξαθείσλ-ζπξηαξηώλ
Αληηθαηάζηαζε ρεξνπιηώλ πόξησλ ηάμεσλ / εξκαξηώλ / ζπξηαξηώλ
Αληηθαηάζηαζε θακέλσλ ιακπώλ
Ρύζκηζε ρξνλνδηαθνπηώλ πξνβνιέσλ / θνπδνπληνύ
Αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ δηαθνπηώλ ειεθηξηζκνύ – θώησλ
Δπηδηόξζσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο
Δπηδηόξζσζε / θξέκαζκα θνπξηηλώλ / θαζάξηζκα θαη
Δπηδηόξζσζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Δλλνείηαη όηη, όπνπ ε ρνιηθή Δθνξεία έρεη
αλαζέζεη ηε ζπληήξεζε ησλ ζεξκάλζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, θαηόπηλ
πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη νη Γηεπζπληέο/ληξηεο, ζε ζπλελλόεζε κε ηελ νηθεία
ρνιηθή Δθνξεία, λα θαινύλ γηα ηε ζπληήξεζε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία.

(β)
Μεηά από ζπλελλόεζε κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο δελ ηζρύεη πιένλ ε
απαγόξεπζε αγνξάο κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ από ην Σακείν Γηεπζπληή. Δπνκέλσο, ε
αληηθαηάζηαζε/αγνξά ζπζθεπώλ πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιείο,
θσηνηππηθέο κεραλέο, εθηππσηέο, θσηνγξαθηθέο θαη άιιεο παξόκνηεο ζπζθεπέο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ή γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ
ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ ή λα αγνξαζηνύλ ηα ελ ιόγσ είδε από ην «Σακείν Γηεπζπληή», ν
Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ (Γξαθείν Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο-ΣΠΕ) γηα λα δνζεί
πιεξνθόξεζε θαηά πόζν ππάξρεη πκθσλία-Πιαίζην ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα
αγνξαζηνύλ από ηε πκθσλία απηή ή γηα λα δνζνύλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο όηαλ δελ ππάξρεη
πκθσλία-Πιαίζην. Οη δαπάλεο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζα
γίλνληαη λννπκέλνπ όηη ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο ζην «Σακείν Γηεπζπληή» θαη όηη ην
Σακείν Γηεπζπληή δελ ζα εμαληιείηαη ζηελ αγνξά απηνύ ηνπ είδνπο εμνπιηζκνύ.
Δπαλαιακβάλεηαη ε αλαγθαηόηεηα λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ Σακείνπ γηα αληηθαηάζηαζε ζπζθεπώλ
κε θεηδώ εθεί πνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ηνπ νπζηαζηηθνύ ζηόρνπ γηα νηθνλνκηθή πεξηζπιινγή.
Όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε/επηζθεπή εμνπιηζκνύ Σ.Π.Δ., εάλ απηή θαιύπηεηαη από ην
ζρεηηθό πκβόιαην ν Γηεπζπληήο/ληξηα ζα απνηείλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζσ ηεο νηθείαο
ρνιηθήο Δθνξείαο, θαη δελ ζα ρξεώλεηαη ην «Σακείν Γηεπζπληή». ε πεξίπησζε πνπ ε
ζπληήξεζε/επηζθεπή δελ θαιύπηεηαη από ην πκβόιαην, ηελ επζύλε γηα ηε ζπληήξεζε/επηζθεπή
ηνπ ζρνιηθνύ εμνπιηζκνύ Σ.Π.Δ. έρνπλ νη ρνιηθέο Δθνξείεο (ζρεηηθό θνλδύιη «πληήξεζε
κεραλνγξαθηθνύ Δμνπιηζκνύ»), ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ ύκβνπιν Πιεξνθνξηθήο ηνπ
θάζε ζρνιείνπ (ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε) είηε κε ηνλ Σνπηθό Τπεύζπλν Τπνινγηζηώλ (ζηε
Μέζε θαη Μέζε Σερληθή Δθπαίδεπζε). πληήξεζε/επηζθεπή εμνπιηζκνύ Σ.Π.Δ. ελόο ζρνιείνπ
δελ κπνξεί λα γίλεη, αλ δελ εγθξηζεί πξψηα απφ ηνλ χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο ή ηνλ
Σνπηθφ Τπεχζπλν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, νη ύκβνπινη Πιεξνθνξηθήο θαη
Σνπηθνί Τπεύζπλνη Πιεξνθνξηθήο θαινύληαη λα ζπζηήλνπλ ζπληήξεζε/επηζθεπή ηέηνηνπ
εμνπιηζκνύ κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη λννπκέλνπ όηη είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα
ελέξγεηα, επεηδή λαη κελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν θνλδύιη πνπ λα θαιύπηεη ηέηνηεο επηζθεπέο, είλαη
όκσο πεξηνξηζκέλν. ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κία ηέηνηα
ζπληήξεζε/επηζθεπή, δελ κπνξεί ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο λα γίλεη απφ ην «Σακείν
Δηεπζπληή». Οη ρνιηθέο Δθνξείεο ζα πξέπεη λα κεξηκλνύλ ώζηε ηέηνηεο ζπληεξήζεηο/επηζθεπέο
λα θαιύπηνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν θνλδύιη «πληήξεζε κεραλνγξαθηθνύ Δμνπιηζκνύ», πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, είηε από πεξηζζεύκαηα άιισλ θνλδπιίσλ ησλ ρνιηθώλ Δθνξεηώλ,
λννπκέλνπ όηη απηά ππάξρνπλ θαη λννπκέλνπ όηη ιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε απφ ην
Λνγηζηήξην ηνπ Τ.Π.Π..
Λόγσ ηνπ όηη πνιιά ζρνιεία επηθνηλσλνύλ κε ην Τπνπξγείν γηα πεξαηηέξσ
πιεξνθόξεζε όζνλ αθνξά ηηο αγνξέο/επηζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ από ην «Σακείν
Γηεπζπληή», επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθόο θαηάινγνο ζην Παξάξηεκα Α.
(γ)
Ο εμσξατζκόο ζρνιηθώλ ρώξσλ αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο όπσο θαζαξηζκό ηεο απιήο,
θαζαξηόηεηα/ πεξηπνίεζε θήπσλ, θιάδεκα/ςέθαζκα ζάκλσλ θαη δέλδξσλ, έιεγρν θαη
επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη έιεγρν /ζπληήξεζε γεσηξήζεσλ.
Δλλνείηαη όηη, εάλ ε ρνιηθή Δθνξεία έρεη αλαζέζεη ηνλ θαζαξηζκό ηεο απιήο θαη θιάδεκα
δέλδξσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, θαηόπηλ πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη νη Γηεπζπληέο/ληξηεο, ζε
ζπλελλόεζε κε ηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία.
3. εκεηώλεηαη όηη ην «Σακείν Γηεπζπληή» θαηά πξνηεξαηόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηε ζρνιηθή ππνδνκή νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ, αθνινπζεί ε αληηθαηάζηαζε ζπζθεπώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηώλ, κε ηειεπηαίν ζε πξνηεξαηόηεηα ηνλ εμσξατζκό ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ.

4. Γηα ζθνπνύο πινπνίεζεο ηεο πξόλνηαο ηνπ άξζξνπ 8(2)(ηβ) απαηηείηαη ε άκεζε
απνζηνιή από Γηεπζπληέο/ληξηεο πξνο ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία/Δπαξρηαθνύο Δπηζεσξεηέο, κε
θνηλνπνίεζε ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία, ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο
ακέζσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εγγξαθψλ θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο.
ηε ζπλέρεηα νη ρνιηθέο Δθνξείεο ζα παξέρνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο/ληξηεο θαηά ηελ έλαξμε
θάζε ζρνιηθνχ έηνπο όιν ην πνζό ηνπ «Σακείνπ Γηεπζπληή» πνπ αλαινγεί ζε θάζε ζρνιείν κε
βάζε ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην ππόινηπν ηεο
πξνεγνύκελεο ρξνληάο.
5. Η δηαρείξηζε ηνπ «Σακείνπ Γηεπζπληή» είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο ηεο
θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα θάζε Γηεπζπληήο/ληξηα, ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη
«Σακείν Γηεπζπληή» ζα πξέπεη λα θξνληίζεη:
(α) Να αλνηρζεί Σξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο επ’ νλόκαηη ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ θαη λα
εθνδηαζηεί κε Βηβιηάξην Δπηηαγώλ.
(β) Να ηεξείηαη βηβιίν Σακείνπ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη όια ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ ζα
δηελεξγνύληαη.
(γ) Οη απνδείμεηο εζόδσλ θαη εμόδσλ, αθνύ θαηαρσξηζζνύλ ζην Βηβιίν Σακείνπ, λα θπιάγνληαη
θαη, ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνύ έηνπο, λα παξαδίδνληαη ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία γηα ζθνπνύο
ειέγρνπ από ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία.
6.
Γηα λα είλαη ζε ζέζε νη Γηεπζπληέο/ληξηεο λα αμηνπνηνύλ νξζόηεξα ην «Σακείν
Γηεπζπληή», ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο από ηελ νηθεία
ρνιηθή Δθνξεία, γηα ηνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη γηα θάζε
επηκέξνπο θνλδύιη ην νπνίν κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ.
7. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη δελ κπνξνύλ λα γίλνληαη από ην «Σακείν Γηεπζπληή»
δαπάλεο
όπσο
αγνξά
επίπισλ,
ελνηθίαζεο
ρώξσλ
γηα
εθδειώζεηο,
έμνδα
παξαζηάζεσο/θηινμελίαο/δεμηώζεσλ, θηιαλζξσπηθέο δσξεέο, εθδξνκέο/επηζθέςεηο θαη άιιεο
δαπάλεο παξόκνηαο θύζεο. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
δελ θαιχπηεη παξαηξαβήγκαηα πνπ γίλνληαη απφ ην «Σακείν Δηεπζπληή» γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπφ.
Με εθηίκεζε,

(Κιαίξε Κνπξηέιια)
γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα
Κνηλ.: - Γ/ληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο
- Αλαπι. Γ/ληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
- Πξντζηάκελν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
- Αλση. Λνγίζηξηα
- Αλση. Δπηκειήηξηα
- ΠΟΔΓ
- ΟΔΛΜΔΚ
- Πξόεδξν Παγθύπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθώλ Δθνξεηώλ
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