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Σχετικά µε την κατανοµή πιστώσεων στις σχολικές µονάδες 
για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Με αφορµή διαµαρτυρίες από διάφορες περιοχές της χώρας µας αλλά και 

ερωτήµατα συναδέλφων για το πώς κατανέµονται στις σχολικές µονάδες οι πιστώσεις 
που αποδίδονται στους οικείους δήµους από το Υπουργείο Εσωτερικών, παραθέτουµε το 
ισχύον νοµικό πλαίσιο (Υ.Α. 8440/24-2-2011). Συγκεκριµένα: 
 

«Η κατανοµή των εγκεκριµένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών µονάδων γίνεται µε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθµό µαθητών, τον αριθµό τµηµάτων, τον αριθµό αιθουσών διδασκαλίας, τη 
λειτουργία γυµναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., 
την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών µονάδων» 
(άρθρο 2). 
 

«Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη 
διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των 
σχολικών µονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα της 
σχολικής επιτροπής µε προσθήκη του ονόµατος της αντίστοιχης σχολικής µονάδας. Ο 
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που µπορεί να αναλαµβάνει 
χρήµατα από τον τραπεζικό λογαριασµό» (άρθρο 8, παρ. α). 

«Για την αντιµετώπιση αµέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον 
διευθυντή σχολείου µετρητών µέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για 
συγκρότηµα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού µέχρι 1.000 ευρώ» (άρθρο 8, παρ. β). 
 

Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι: 
 
1.  Το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής είναι υποχρεωµένο να 
προχωρήσει στην κατανοµή - ανά σχολική µονάδα ή σχολικό συγκρότηµα - των 
πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Εξυπακούεται ότι η απόφαση 
του ∆.Σ. ορίζει µε πάγιο τρόπο την κατανοµή των πιστώσεων, εκτός κι αν µεταβληθούν ριζικά 
οι συνθήκες. Η απόφαση κατανοµής - κάθε δόσης - δηµοσιοποιείται, ώστε να λαµβάνουν 
γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.  
2.  Η Σχολική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ανοίξει - στο όνοµά της - τραπεζικό 
λογαριασµό µε την προσθήκη του ονόµατος της σχολικής µονάδας ή του σχολικού 
συγκροτήµατος. 
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3.  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το ∆ιευθυντή να κάνει 
αναλήψεις από το συγκεκριµένο λογαριασµό και, αν το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να ορίσει 
ανώτατο όριο ανάληψης (σ.σ. αν δεν υπάρξει ανώτατο χρηµατικό όριο τότε µπορεί να 
αναληφθεί µέχρι και ολόκληρο το ποσό). 
4.  Το ανώτατο χρηµατικό όριο ανάληψης - αν υπάρξει - δεν πρέπει να συγχέεται µε το 
ποσό των 500 Ευρώ ανά σχολική µονάδα ή 1.000 Ευρώ ανά σχολικό συγκρότηµα που 
µπορεί να διατηρείται - σε µετρητά - στα χέρια του ∆ιευθυντή για την αντιµετώπιση 
άµεσων δαπανών. 
5.  Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή µε απόφασή της προχωρήσει κεντρικά σε 
ανάθεση εργασιών, προµηθειών κ.λ.π. που αφορούν σε σχολικές µονάδες, τότε αφαιρεί 
από το ποσό της κατανοµής τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε σχολική µονάδα και το 
υπόλοιπο κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της σχολικής µονάδας ή του 
σχολικού συγκροτήµατος. 
 

Επισηµαίνουµε, επίσης, την υποχρέωση της Σχολικής Επιτροπής να επιστρέψει σε 
κάθε σχολική µονάδα το ποσό που αποδόθηκε σε αυτή µε το κλείσιµο των (παλαιών) 
σχολικών επιτροπών. 
 

Συνάδελφοι, 
 

Γνωρίζουµε όλοι µας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ιδιαίτερα στη σηµερινή δυσµενή συγκυρία. Αυτό όµως δεν αποτελεί δικαιολογία για να 
στερηθούν πόρους τα σχολεία ή και να κατανέµονται αδιαφανώς οι πόροι αυτοί στις 
σχολικές µονάδες. Καλούµε: 

 

� τα µέλη των ∆.Σ. των Σχολικών Επιτροπών να πράξουν το αυτονόητο, την άµεση 
δηλαδή απόδοση των χρηµάτων στις σχολικές µονάδες και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία (όπως περιγράφεται παραπάνω),  

� τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που µετέχουν ως µέλη στα ∆.Σ. των Σχολικών 
Επιτροπών να ενηµερώνουν τους Τοπικούς Συλλόγους για οτιδήποτε επιλήψιµο 
υποπέσει στην αντίληψή τους, 

� την Οµοσπονδία µας να σταθεί έµπρακτα (και µε νοµική υποστήριξη) στο 
πλευρό των τοπικών Συλλόγων, ώστε να τηρηθεί η νοµιµότητα από την πλευρά των 
δηµοτικών αρχών. 

 
Καλούµε, τέλος, την Πολιτεία να προχωρήσει σε γενναία αύξηση της κρατικής 

επιχορήγησης, ώστε να µπορέσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.   

 
Σεπτέµβριος 2012 

 
Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 

 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


