
 

 
 
ΘΔΜΑ: «Δνημέρωζη ζτεηικά με ηις τολικές Δπιηροπές» 

 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ην ΦΕΚ 318/25-2-2011 πεξί «θαζνξηζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθώλ 

Επηηξνπώλ θαη ξύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» ζα πξέπεη λ εθαξκνζζεί από όινπο ηνπο 

Δήκνπο. 

Επηζεκαίλνπκε όηη: 

1. Σα ρξεκαηηθά ππόινηπα ησλ ζπγρσλεπόκελσλ ρνιηθώλ Επηηξνπώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 

103 ηνπ Ν. 3852/10 κεηαθέξνληαη ζηε ρνιηθή Επηηξνπή πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε 

(άξζξν 3 παξ.14). 

2. Η θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηώζεσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ 

γίλεηαη κε απόθαζε ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηνλ αξηζκό 

καζεηώλ, ηνλ αξηζκό ηκεκάησλ, ηνλ αξηζκό αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγία 

γπκλαζηεξίσλ, αηζνπζώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, βηβιηνζεθώλ θ.ι.π., ηε 

παιαηόηεηα ησλ θηεξίσλ θαζώο θαη ηηο εηδηθόηεξεο αλάγθεο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ (άξζξν 

2). 

3. Με απόθαζε ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε θάζε 

Δηεπζπληή ρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ. Σν 

πνζό απηό θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζην όλνκα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε 

πξνζζήθε ηνπ νλόκαηόο ηεο αληίζηνηρεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο 

Επηηξνπήο εμνπζηνδνηεί ην Δηεπζπληή πνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ρξήκαηα από ηνλ 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό (άξζξν 3 παξ. 8α) 

4. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε άκεζσλ δαπαλώλ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε από ην Δηεπζπληή ρνιείνπ 

κεηξεηώλ κέρξη 500 επξώ. ηε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα ζπγθξόηεκα ζρνιείνπ 

επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε πνζνύ κέρξη 1000 επξώ (άξζξν 3 παξ. 8β). 

5. Με απόθαζε ησλ νηθείσλ ρνιηθώλ Επηηξνπώλ ζε Δήκνπο όπνπ ππάξρνπλ πάλσ από δύν 

ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αλά βαζκίδα ιεηηνπξγεί γηα θάζε ζρνιείν ή 
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ζρνιηθό ζπγθξόηεκα «πκβνύιην ρνιηθήο Κνηλόηεηαο» ην νπνίν απνηειείηαη από 3 έσο 5 

κέιε. ην πκβνύιην ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ν Δηεπζπληήο ησλ ζρνιείσλ, ηνπιάρηζηνλ 

έλαο εθπξόζσπνο γνλέσλ θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα 

ηα ζρνιεία Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (άξζξν 1 παξ.2). 

6. Σα ρξήκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο αθνξνύλ κόλν ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ραξηηθά, ζπληήξεζε θ.ι.π.) ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Δελ είλαη επηιέμηκεο 

δαπάλεο νη νπνηεζδήπνηε ακνηβέο κειώλ ησλ ρνιηθώλ Επηηξνπώλ ή ηα θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα. 

7. ηνπο Δήκνπο από ηε Πνιηηεία έρνπλ θαηαβιεζεί ηξεηο ρξεκαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ην έηνο 

2011. Ωο εθ ηνύηνπ ζα έπξεπε νη πξνβιεπόκελεο από ην ΦΕΚ 318/29-2-2011 ξπζκίζεηο λα 

είραλ ήδε πινπνηεζεί θαη λα κελ αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο νη ρνιηθέο 

Μνλάδεο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, γηα πιεξέζηεξε  ελεκέξσζε ηεο Δηνίθεζεο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξσζνύλ νη 

επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο θαη λα καο απνζηαινύλ κέρξη 24-11 2011. 

   
 
 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
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