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Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων από τουσ Διμουσ και τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ 

Στουσ Διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων 

 

 Ι. Επί του ερωτιματοσ. 

 "Με αφορμι αποφάςεισ και εγκφκλιουσ, που ζχουν τον τελευταίο καιρό 

εκδοκεί από Σχολικζσ Επιτροπζσ διαφόρων Διμων (πχ Αμαροφςιο, Κθφιςιά, Ακινα), 

με τισ οποίεσ καλοφνται Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων να παράςχουν υπθρεςίεσ, 

που δεν εντάςςονται ςτα πλαίςια των κακθκόντων τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία (όπωσ καταχϊρθςθ και καταγραφι εςόδων, οριςμόσ 

υπευκφνου αςφαλείασ, οριςμόσ επιτροπισ για τθν παραλαβι και τθν καλι εκτζλεςθ 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κ.α.) ερωτάται: *α+ ποιά είναι θ ςχζςθ μεταξφ Σχολικϊν 

Επιτροπϊν και Διευκυντϊν Σχολικϊν μονάδων και εάν αυτοί υπόκεινται ςε οδθγίεσ 

και εντολζσ, που δίνονται από τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ και *β+ εάν μπορεί να 

ανατίκεται ςτουσ Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων αρμοδιότθτεσ από τουσ Διμουσ εν 

γζνει" 

 ΙΙ. Επί τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ εν γζνει. 

  *α+ Οι αρμοδιότθτεσ και τα επιμζρουσ κακικοντα των Διευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων κακορίηονται αναλυτικά ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ 

Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ Β 1340 2002) με τίτλο "Αρμοδιότθτεσ 

προϊςταμζνων διευκυντών, υποδιευκυντών ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ". 

Συγκεκριμζνα, οι αρμοδιότθτεσ των Διευκυντών και Υποδιευκυντών Σχολικών 

Μονάδων ορίηονται ςτα άρ. 27 επ. τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

 Το άρ. 27 προβλζπει: "1. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ βρίςκεται 

ςτθν κορυφι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και είναι διοικθτικόσ αλλά και επιςτθμονικόσ 

παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ ςτο χϊρο αυτό. 2. Ειδικότερα ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ: α) Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και 

να εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τθν επίτευξι τουσ για ζνα ςχολείο 

δθμοκρατικό και ανοικτό ςτθν κοινωνία. β) Κακοδθγεί και βοθκεί τουσ 
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εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, και ιδιαίτερα τουσ νεότερουσ, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ χαρακτιρα και οφείλει να αποτελεί 

παράδειγμα. γ) Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει ςτοιχειϊδθσ μονάδα 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά και 

επιςτθμονικά. δ) Ρροΐςταται των εκπαιδευτικϊν και ςυντονίηει το ζργο τουσ. 

Συνεργάηεται μαηί τουσ ιςότιμα και με πνεφμα αλλθλεγγφθσ. Διατθρεί και ενιςχφει 

τθν ςυνοχι του Συλλόγου Διδαςκόντων, αμβλφνει τισ αντικζςεισ, ενκαρρφνει τισ 

πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν, εμπνζει και παρζχει κετικά κίνθτρα ςϋ αυτοφσ. ε) 

Ελζγχει τθν πορεία των εργαςιϊν και κατευκφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ζγκαιρα ςτισ υποχρεϊςεισ που ανζλαβαν. Τζλοσ, αξιολογεί τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, όπωσ θ νομοκεςία ορίηει, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθσ αξιολόγθςισ του 

τουσ ςτόχουσ τθσ αξιολόγθςθσ" 

 Το άρ. 28 τθσ ιδίασ ωσ άνω Υπουργικισ Αποφάςεωσ προβλζπει: "1. Ο 

Διευκυντισ ι ο Ρροϊςτάμενοσ ςχολείου ςυνεργάηεται με τουσ Σχολικοφσ 

Συμβοφλουσ, τα Στελζχθ τθσ Διοίκθςθσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τουσ 

μακθτζσ και τουσ γονείσ για τθν από κοινοφ επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. 

Ενκαρρφνει το διδακτικό προςωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ 

ςυμβάλλουν ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ ελεφκερων, υπεφκυνων, δθμοκρατικϊν και 

ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν. 2. Ειδικότερα: α) Εκπροςωπεί το ςχολείο ςε όλεσ τισ 

ςχζςεισ του με τουσ τρίτουσ. β) Ραραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και 

είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου και το ςυντονιςμό τθσ 

ςχολικισ ηωισ. γ) Εφαρμόηει τουσ νόμουσ, τα προεδρικά διατάγματα, τισ 

κανονιςτικζσ αποφάςεισ, τισ εγκυκλίουσ και τισ υπθρεςιακζσ εντολζσ των Στελεχϊν  

Διοίκθςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςι τουσ και υλοποιεί τισ αποφάςεισ του 

Συλλόγου των Διδαςκόντων. δ) Ρροωκεί, ςε ςυνεργαςία με το Σφλλογο 

Διδαςκόντων, το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι Ρροϊςτάμενο Γραφείου και τουσ 

Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, τθ λειτουργία τμθμάτων Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ, 

Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, τάξεων υποδοχισ, φροντιςτθριακϊν τμθμάτων, τμθμάτων 

διευρυμζνου ωραρίου, Ολοιμερου ςχολείου και των λοιπϊν εκπαιδευτικϊν 

καινοτομιϊν και ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία αυτϊν. ε) 

Συγκροτεί με πράξθ του τισ επιτροπζσ για τισ εξετάςεισ, για τθ ςυγκζντρωςθ των 

δικαιολογθτικϊν και τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων και όςεσ άλλεσ προβλζπονται 
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για τθ λειτουργία του ςχολείου. ςτ) Συντάςςει τισ αξιολογικζσ εκκζςεισ για το 

διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό, όπωσ προβλζπει θ νομοκεςία. η) Ενθμερϊνει 

το διδακτικό προςωπικό, τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ, για τθν εκπαιδευτικι 

πολιτικι, τουσ ςτόχουσ και το ζργο του ςχολείου. [..] "κ. Ζχει τθν ευκφνθ 

ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ των ςτοιχείων εκκακάριςθσ των αποδοχϊν του 

προςωπικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο Γραφείο ι τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ". ι) 

Eχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και 

για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

ια) Ενθμερϊνει τουσ νεοδιόριςτουσ, τουσ αναπλθρωτζσ και τουσ ωρομίςκιουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ και τουσ χορθγεί 

αντίγραφα των βαςικϊν νόμων, αποφάςεων και εγκυκλίων ςχετικϊν με τθν 

εκπαίδευςθ. ιβ) Στθν περίπτωςθ που υπθρετοφν ςτο ςχολείο περιςςότεροι του ενόσ  

Υποδιευκυντζσ, ορίηει με πράξθ του ζναν υποδιευκυντι ωσ νόμιμο αναπλθρωτι του  

και καταμερίηει τισ αρμοδιότθτεσ και τισ εργαςίεσ ς` αυτοφσ. ιγ) Είναι υπεφκυνοσ ςε 

ςυνεργαςία με τον Υποδιευκυντι, το γραμματζα του ςχολείου και τον αρμόδιο 

εκπαιδευτικό για τθν τιρθςθ τθσ αλλθλογραφίασ του ςχολείου και των πάςθσ 

φφςεωσ βιβλίων και εντφπων που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. ιδ) 

Φροντίηει για τθ λιψθ κάκε μζτρου το οποίο ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία 

του ςχολείου. «ιε) Χορθγεί ςτο εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό τθσ ςχολικισ 

μονάδασ που προΐςταται τισ άδειεσ που προβλζπονται από τα άρκρα 48, 50 

(ειδικζσ), 53 παρ. 6-7 (παρακολοφκθςθσ ςχολικισ επίδοςθσ), 54 (αναρρωτικζσ) και 

60 (εξετάςεων) του Ν. 3528/2007 (26 Αϋ), όπωσ ιςχφουν, ενθμερϊνοντασ αμελλθτί 

τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ». 

 Το άρ. 30 τθσ ίδιασ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ προβλζπει τισ 

αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα των Διευκυντϊν των ςχολείων ςε ςχζςθ με τουσ 

Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τον Προϊςτάμενο του 

Γραφείου ωσ εξισ: "1. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με το 

Σφλλογο των Διδαςκόντων και τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ προωκεί τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προςωπικό και 

ςυμμετζχει ς` αυτά. Ο ίδιοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςισ τουσ. 2. Συνεργάηεται 

με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ ι το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο 

Γραφείου ι προκαλεί ςυςκζψεισ με αυτοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που 
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αντιμετωπίηει θ ςχολικι μονάδα. 3. Αναλαμβάνει, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 

Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, πρωτοβουλίεσ για τθ βοικεια των νζων εκπαιδευτικϊν ςτο 

διδακτικό τουσ ζργο. 4. Ενθμερϊνει τον αρμόδιο Σχολικό Σφμβουλο και το Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο Γραφείου για τθν πραγματοποίθςθ μορφωτικϊν ι 

άλλων πολιτιςτικϊν επιςκζψεων ςε χϊρουσ ιςτορικισ Και πολιτιςτικισ αναφοράσ 

και ςε παραγωγικζσ επιχειριςεισ. 5. Ενθμερϊνει ζγκαιρα το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 

ι τον Ρροϊςτάμενο του Γραφείου για τισ ελλείψεισ ςε διδακτικό προςωπικό". 

 *β+ Με το άρ. 5 του ν. 1894/1990 μεταβιβάςτθκε θ κινθτι και ακίνθτθ 

περιουςία των ςχολικϊν μονάδων ςτουσ Διμουσ, ενϊ ςτθν παρ. 8 του ιδίου ωσ άνω 

άρκρου προβλζφκθκε θ ςφςταςθ Σχολικϊν Επιτροπϊν με αρμοδιότθτεσ, που 

ορίςτθκαν ςτθν παρ.9 ωσ εξισ: "9.`Εργο κάκε ςχολικισ επιτροπισ είναι θ διαχείριςθ 

των πιςτϊςεων που τθσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ των 

αντίςτοιχων ςχολείων (κζρμανςθσ, φωτιςμοφ, φδρευςθσ, τθλεφϊνου, αποχζτευςθσ, 

αγοράσ αναλϊςιμων υλικϊν κ.λπ.), θ αμοιβι κακαριςτριϊν, θ εκτζλεςθ ζργων για 

τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων ςχολείων και του κάκε είδουσ 

εξοπλιςμοφ τουσ, θ ειςιγθςθ προσ τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τον εφοδιαςμό από τον Οργανιςμό Σχολικϊν 

Κτιρίων των αντίςτοιχων ςχολείων με ζπιπλα και εξοπλιςτικά είδθ και από το 

Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με βιβλία για τισ αντίςτοιχεσ 

ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, θ διαχείριςθ των εςόδων από τθν ενδεχόμενθ εκμετάλλευςθ 

των ςχολικϊν κυλικείων, κακϊσ και θ λιψθ κάκε άλλου μζτρου που κρίνεται 

αναγκαίο για τθ ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων".  

 Με τισ διατάξεισ του ν.3463/2006 "Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων" 

προβλζφκθκε μεταξφ άλλων και θ λειτουργία των Σχολικϊν Επιτροπϊν. 

Συγκεκριμζνα, το άρ. 243 του ωσ άνω νόμου προβλζπει: " 1. Σε κάκε Διμο ι 

Κοινότθτα για τθ ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, που 

βρίςκονται ςτα διοικθτικά τουσ όρια, ςυνιςτϊνται νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου με τθν επωνυμία "Σχολικζσ Επιτροπζσ", οι οποίεσ διζπονται από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 

Αϋ), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. [..] 3. Κάκε ςχολικι επιτροπι καλφπτει ζνα ι 

περιςςότερα δθμόςια ςχολεία τθσ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
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ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ εκτιμϊνται από τον αντίςτοιχο 

Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. [...]".  

 Εκ των ανωτζρω προκφπτει, ότι οι Σχολικζσ Επιτροπζσ είναι Νομικά 

Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, που υπάγονται διοικθτικά και οργανωτικά ςτουσ 

οικείουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι και ζχουν τθν κυριότθτα 

αλλά και τθν ευκφνθ για τθν ςυντιρθςθ και τθν διαχείριςθ των ςχολικϊν κτθρίων 

και τθν ικανοποίθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων.  

 Οι αρμοδιότθτεσ των Σχολικϊν Επιτροπϊν ορίηονται ςτο ίδιο ωσ άνω άρκρο 

ωσ εξισ: "4. Ζργο κάκε ςχολικισ επιτροπισ είναι θ Διαχείριςθ των πιςτϊςεων που 

τθσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ των αντίςτοιχων 

ςχολείων (κζρμανςθσ, φωτιςμοφ, φδρευςθσ, τθλεφϊνου, αποχζτευςθσ, αγοράσ 

αναλϊςιμων υλικϊν κ.λπ.), θ αμοιβι κακαριςτριϊν, θ εκτζλεςθ ζργων για τθν 

επιςκευι και ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων ςχολείων και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ 

τουσ, θ ειςιγθςθ προσ τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τον εφοδιαςμό από τον Οργανιςμό Σχολικϊν 

Κτιρίων των αντίςτοιχων ςχολείων με ζπιπλα και εξοπλιςτικά είδθ και από το 

Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με βιβλία για τισ αντίςτοιχεσ 

ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, θ Διαχείριςθ των εςόδων από τθν ενδεχόμενθ εκμετάλλευςθ 

των ςχολικϊν κυλικείων, κακϊσ και θ λιψθ κάκε άλλου μζτρου που κρίνεται 

αναγκαίο για τθ ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων. [..]". 

 Με τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 προβλζφκθκε θ μεταβίβαςθ 

αρμοδιοτιτων ςτουσ Διμουσ αναφορικά με τθν λειτουργικά και τισ λειτουργικζσ 

δαπάνεσ των ςχολικϊν μονάδων . Ζτςι, ςτο άρ. 94 του ωσ άνω νόμου προβλζπεται: 

"4. Στο άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, υπό τον τομζα ςτ` 

(«Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»), προςτίκενται οι ακόλουκεσ 

Αρμοδιότθτεσ: [....] 19. Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ των ςυλλόγων γονζων και 

κθδεμόνων. 20. Η ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, μεταφοράσ ι επιςκευισ τθλεφωνικϊν 

ςυνδζςεων (κυρίων, δευτερευουςϊν, πρόςκετων και παράλλθλων) ςτα ςχολεία. 21. 

Η οργάνωςθ ςυναυλιϊν ι άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων για τουσ μακθτζσ, 

κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ [..] 25. Η κατανομι πιςτϊςεων ςτισ 

Σχολικζσ Επιτροπζσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων".  
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 Σε εκτζλεςθ των ωσ άνω διατάξεων εκδόκθκε θ υπ' αρ.  8440/2011 

Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β 318/2011), με τίτλο "Κακοριςμόσ Λειτουργίασ των 

Σχολικϊν Επιτροπϊν και ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων αυτϊν". 

 Στθν εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ προβλζπεται θ ςυμμετοχι ςτθν 

διοίκθςθ των Σχολικϊν Επιτροπϊν τουλάχιςτον δφο διευκυντϊν, εκ των πζντε 

αρχαιοτζρων, των ςχολικϊν μονάδων, πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ενϊ ςε 

περίπτωςθ, που ςυηθτϊνται κζματα, που αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ ςχολικι 

μονάδα, ο Διευκυντισ αυτισ καλείται να ςυμμετζχει ςτθν ςυνεδρίαςθ με δικαίωμα 

ψιφου. Αντίςτοιχα, ςτθν παρ. 2 του άρ.1 τθσ ίδιασ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ 

προβλζπεται, θ ςφςταςθ Συμβουλίου Σχολικισ Κοινότθτασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο 

διευκυντισ του ςχολείου. Ο Διευκυντισ που ςυμμετζχει ςτο "Συμβοφλιο Σχολικισ 

Κοινότθτασ" διαχειρίηεται το ποςό, που τίκεται ςτθ διάκεςθ του για τθν 

αντιμετϊπιςθ λειτουργικϊν αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων. 

 Στο άρ. 3 παρ. 5 τθσ ίδιασ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ προβλζπεται θ 

διαδικαςία και τα αρμόδια όργανα για τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ, ωσ εξισ: " 5. α) Για κάκε ειςπραττόμενο υπζρ των Σχολικϊν Επιτροπϊν 

ζςοδο εκδίδεται τριπλότυπο είςπραξθσ (ςτζλεχοσ, απόκομμα και πρωτότυπο). β) Η 

είςπραξθ ενεργείται από τον πρόεδρο τθσ ςχολικισ επιτροπισ ι από τον 

εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ επιτροπισ μζλοσ τθσ ι άλλο πρόςωπο. γ) 

Απαγορεφεται κάκε απόξεςθ, διαγραφι ι προςκικθ ςτο ςτζλεχοσ του τριπλοτφπου. 

δ) Τριπλότυπο ειςπράξεωσ δεν εκδίδεται για αναλιψεισ χρθμάτων από τισ 

κατακζςεισ των Σχολικϊν Επιτροπϊν. ε) Το τριπλότυπο ειςπράξεωσ καταχωρίηεται 

αμζςωσ ςτθν αριςτερι ςελίδα των εςόδων του βιβλίου "ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ". 6. Το 

τριπλότυπο ειςπράξεωσ περιζχει τα εξισ ςτοιχεία: α) Τθ ςχολικι Επιτροπι υπζρ τθσ 

οποίασ γίνεται θ είςπραξθ. β) Αφξοντα αρικμό. γ) Τα ςτοιχεία του καταβάλλοντοσ 

(όνομα, τίτλο, διεφκυνςθ). δ) Το ειςπραττόμενο ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

ε) Το λόγο για τον οποίο γίνεται θ είςπραξθ. ςτ) Τθν χρονολογία εκδόςεωσ. η) Τθν 

υπογραφι του οργάνου τθσ ςχολικισ επιτροπισ που ειςπράττει το ποςό και θ) Τθ 

ςφραγίδα τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. 7.α) Κάκε χρθματικό ποςό που ειςπράττεται από 

τθ ςχολικι επιτροπι κατατίκεται μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν είςπραξθ του ςε 

λογαριαςμό τραπζηθσ. Η κατάκεςθ ενεργείται ςτο όνομα τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και  
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τθρείται βιβλιάριο κατακζςεων και αναλιψεων. β) Κάκε ανάλθψθ από τισ 

κατακζςεισ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ενεργείται από τον πρόεδρο αυτϊν ι άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο όργανο 8. α) Με απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ προςδιορίηεται 

το ποςό που τίκεται ςτη διάθεςη κάθε διευθυντή ςχολείου για την αντιμετώπιςη 

λειτουργικών αναγκών των ςχολικών μονάδων. Το ποςό αυτό κατατίκεται ςε 

τραπεηικό λογαριαςμό ςτο όνομα τθσ ςχολικισ επιτροπισ με προςκικθ του 

ονόματοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςχολικισ μονάδασ. Ο πρόεδροσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ 

εξουςιοδοτεί το διευκυντι που μπορεί να αναλαμβάνει χριματα από τον τραπεηικό 

λογαριαςμό. β) Για τθν αντιμετϊπιςθ αμζςων δαπανϊν επιτρζπεται θ διατιρθςθ 

από τον διευκυντι ςχολείου μετρθτϊν μζχρι 500 ευρϊ. Στθν περίπτωςθ που 

πρόκειται για ςυγκρότθμα ςχολείου επιτρζπεται θ διατιρθςθ ποςοφ μζχρι 1.000 

ευρϊ. γ) Κάκε ανάλθψθ από τισ κατακζςεισ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ενεργείται από 

τον πρόεδρο αυτϊν ι άλλο εξουςιοδοτθμζνο όργανο. 9.α) Για οποιαδιποτε 

πλθρωμι δαπάνθσ που ενεργείται από τον πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ι 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ι από τον Διευκυντι του ςχολείου απαιτείται να 

υπάρχει αντίςτοιχο δικαιολογθτικό, όπωσ τιμολόγια, ι άλλο παραςτατικό του ΚΒΣ. 

β) Τα δικαιολογθτικά δαπανϊν πρζπει να περιζχουν πλιρθ ςτοιχεία προςδιοριςμοφ 

του ειςπράττοντοσ (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, επάγγελμα), τθν αιτιολογία 

πλθρωμισ, το καταβαλλόμενο ποςό αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, τθν χρονολογία 

τθσ πλθρωμισ και τθν υπογραφι του ειςπράττοντοσ. γ) Πταν πρόκειται για δθμόςιεσ 

αρχζσ ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ. αναγράφεται ο ακριβισ τίτλοσ και θ ζδρα τουσ. δ) Σε 

περίπτωςθ αδυναμίασ εκδόςεωσ αποδείξεων από τουσ ειςπράττοντεσ χριματα, τισ 

ςχετικζσ αποδείξεισ δαπανϊν του άρκρου 15 του ΚΒΣ εκδίδει ο πρόεδροσ τθσ 

Σχολικισ Επιτροπισ από μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων δαπάνθσ, ςτισ οποίεσ 

αναγράφονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ ςτοιχεία. 10. α) Κατά τθ διενζργεια 

των πλθρωμϊν των διαφόρων δαπανϊν γίνονται οι εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ 

υπζρ τρίτων. β) Η απόδοςθ κρατιςεων υπζρ τρίτων διενεργείται από τθ Σχολικι 

Επιτροπι μζςα ςτισ νόμιμεσ προκεςμίεσ με απευκείασ καταβολι ςτα ταμεία υπζρ 

των οποίων ζγιναν οι κρατιςεισ. Οι Διευθυντζσ γνωςτοποιοφν εγκαίρωσ ςτη 

Σχολική Επιτροπή τα ςτοιχεία, που είναι απαραίτητα για την εμπρόθεςμη 

απόδοςη των κρατήςεων. γ) Τα δικαιολογθτικά αποδόςεωσ των κρατιςεων 

φυλάςςονται από τθν Σχολικι Επιτροπι ςτθν ζδρα τθσ, ςε χϊρο που ζχει ορίςει ο 
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διμοσ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται ςτον ετιςιο απολογιςμό ο 

οποίοσ υποβάλλεται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. 11. α) Για τον ζλεγχο τθσ οικονομικισ 

διαχείριςθσ των Σχολικϊν Επιτροπϊν τθροφνται υποχρεωτικά τα ακόλουκα βιβλία: 

1. Βιβλίο "ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ" που τθρείται ςτθ Σχολικι Επιτροπι Στθν αριςτερι 

ςελίδα του βιβλίου αυτοφ καταχωρίηονται τα ζςοδα και ςτθ δεξιά ςελίδα 

ςυγκεντρωτικά ανά ςχολικι μονάδα μθνιαίωσ τα ζξοδα. 2.Κατάςταςθ ειςπράξεων - 

πλθρωμϊν που τθρείται ςε κάκε ςχολικι μονάδα. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα 

οι διευθυντζσ των ςχολείων αποςτζλλουν ςτην Σχολική Επιτροπή φωτοτυπία τησ 

κατάςταςησ ειςπράξεων και πληρωμών που περιλαμβάνει τισ κινήςεισ του 

προηγοφμενου μήνα. 3. Βιβλίο (Μπλοκ) τριπλοτφπων Αποδείξεων Ειςπράξεωσ. β) 

Το Βιβλίο εςόδων - εξόδων και το βιβλίο (Μπλοκ) τριπλοτφπων Αποδείξεων 

Ειςπράξεωσ αγοράηονται ι εκτυπϊνονται με δαπάνεσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και 

κεωροφνται ςτθν τελευταία ςελίδα από τον Ρρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. Η 

κατάςταςθ ειςπράξεων και πλθρωμϊν υπογράφεται από τον διευκυντι του 

ςχολείου 12. α) Οι διευθυντζσ των ςχολείων αποςτζλλουν ςτην Σχολική Επιτροπή 

εντόσ του πρώτου 15νθημζρου του Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ τα πρωτότυπα 

των καταςτάςεων ειςπράξεων και πληρωμών με τα αντίςτοιχα παραςτατικά β) Ο 

Ρρόεδροσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ υποβάλλει μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου κάκε 

ζτουσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο αντίγραφο του βιβλίου "ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ", κακϊσ 

και ςυνοπτικό ετιςιο πίνακα απολογιςμοφ προθγουμζνου οικονομικοφ ζτουσ, μαηί 

με τα ςχετικά δικαιολογθτικά. γ) Τα ζςοδα κατά κατθγορία προζλευςθσ, όπωσ αυτά 

αναφζρονται ςτθν παρ. 4 τθσ απόφαςθσ αυτισ και τα ζξοδα, κατά κατθγορίεσ όπωσ 

ςυντθριςεισ επιςκευζσ, αμοιβζσ τρίτων, παροχζσ τρίτων, κζρμανςθσ, αγορζσ 

παγίων και λοιπά γενικά ζξοδα. δ) Ο ετιςιοσ πίνακασ απολογιςμοφ πρζπει να είναι 

ιςοςκελιςμζνοσ, με αναγραφι του τυχόν ταμειακοφ υπολοίπου ςτο μζροσ των 

εξόδων. Ο απολογιςτικόσ πίνακασ υπογράφεται από τον Ρρόεδρο τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ. 13. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ με βάςθ το βιβλίο 

"ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ" και τον απολογιςτικό πίνακα προβαίνει ςτον ζλεγχο των 

ςτοιχείων τθσ οικονομικισ διαχειρίςεωσ και αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του με 

απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται μζχρι το τζλοσ Μαρτίου. Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Σχολικισ Επιτροπισ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του οικείου δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου". 
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 *γ+ Από τθν παράκεςθ των ωσ άνω διατάξεων προκφπτουν τα εξισ χριςιμα 

ςυμπεράςματα:  

 *αα+ Η διαχείριςθ των ςχολικϊν κτθρίων ανικει αποκλειςτικά και μόνο 

ςτουσ Διμουσ, οι οποίοι ζχουν και τθν κυριότθτα αυτϊν. 

 *ββ+ Η διαχείριςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολικϊν μονάδων 

ανικει ςτισ Σχολικζσ Επιτροπζσ, οι οποίεσ αποτελοφν νομικά πρόςωπα, που 

εντάςςονται λειτουργικά και οργανωτικά ςτουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, από τουσ οποίουσ και υποςτθρίηονται ςε επίπεδο οργάνωςθσ και 

διοικθτικισ λειτουργίασ. 

 *γγ+ Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων ορίηονται 

αυτοτελϊσ από τθν νομοκεςία, που διζπει τθν οργάνωςθ και λειτουργία των 

οργάνων τθσ Εκπαίδευςθσ. Αναφορικά δε με τθν λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων 

και τθν διαχείριςθ των δαπανϊν αυτϊν ζχουν οριςμζνεσ, απολφτωσ και ςαφώσ 

οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ, που τουσ παρζχει ο νόμοσ. Υπάγονται δε λειτουργικά και 

οργανωτικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο να 

παρζχει ςε αυτοφσ οδθγίεσ και εντολζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  

 

  ΙΙΙ. Επί τθσ απαντιςεωσ που αρμόηει ςτο ερώτθμα. 

 Με βάςθ τα ανωτζρω, ευχερϊσ προκφπτουν και οι απαντιςεισ, που 

αρμόηουν ςτα ερωτιματα, που τζκθκαν. Ζτςι, ςτο πρϊτο ερϊτθμα, ποια είναι 

δθλαδι θ ςχζςθ μεταξφ Σχολικϊν Επιτροπϊν και Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων 

και εάν αυτοί υπόκεινται ςε οδθγίεσ και εντολζσ, που παρζχονται από τισ Σχολικζσ 

Επιτροπζσ, θ απάντθςθ, που αρμόηει είναι, ότι οι Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων 

ζχουν τισ αρμοδιότθτεσ, που απορρζουν από το νόμο, ιτοι από το Κακθκοντολόγιο 

και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 8440/2011 (ΦΕΚ Β 318/2011), με τίτλο "Κακοριςμόσ 

Λειτουργίασ των Σχολικϊν Επιτροπϊν και ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων αυτϊν". 

Ζτςι, με βάςθ τθν απόφαςθ αυτι, υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν εγκαίρωσ ςτθν 

Σχολικι Επιτροπι τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν εμπρόκεςμθ απόδοςθ 

των κρατιςεων, να αποςτζλλουν ςτο πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα ςτθν Σχολικι 

Επιτροπι φωτοτυπία τθσ κατάςταςθσ ειςπράξεων και πλθρωμϊν που περιλαμβάνει 

τισ κινιςεισ του προθγοφμενου μινα, να αποςτζλλουν ςτθν Σχολικι Επιτροπι εντόσ 

του πρϊτου 15νκθμζρου του Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ τα πρωτότυπα των 
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καταςτάςεων ειςπράξεων και πλθρωμϊν με τα αντίςτοιχα παραςτατικά και να 

διαχειρίηονται τα χριματα, που κατανζμονται ςτθν ςχολικι μονάδα για τισ 

λειτουργικζσ τθσ δαπάνεσ. Πζραν, ωςτόςο, των ωσ άνω αναλυτικά εκτικζμενων 

αρμοδιοτιτων δεν δφνανται (ελλείψει ςχετικισ αρμοδιότθτασ) και δεν 

υποχρεοφνται (ελλείψει ςχετικισ νομοκετικισ προβλζψεωσ) να προβοφν ςε 

οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια, που ςχετίηεται με τθν διοικθτικι ι άλλθ υποςτιριξθ 

τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, θ οποία ςθμειωτζον δεν αποτελεί τθν προϊςτάμενθ αρχι 

των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων, αφοφ αυτοί υπάγονται λειτουργικά και 

οργανικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ. 

 Αντίςτοιχα, ςτο δεφτερο ερϊτθμα θ απάντθςθ, που αρμόηει είναι, ότι θ 

διαχείριςθ των ςχολικϊν κτθρίων ανικει ςτουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι και ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αςφάλεια και τθν 

λειτουργικότθτά τουσ. Ουδεμία περαιτζρω αρμοδιότθτα μπορεί να αςκθκεί από 

τουσ οικείουσ Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων, πζραν αυτϊν, που προβλζπονται από 

τθν κείμενθ νομοκεςία. Εξάλλου, όπωσ και ανωτζρω εκτζκθκε, οι Διευκυντζσ 

Σχολικϊν Μονάδων υπάγονται λειτουργικά και οργανικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ 

από το οποίο και λαμβάνουν ςχετικζσ εντολζσ και οδθγίεσ.  

 Παραμζνω ςτθν διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνθςθ. 

 

Ακινα, 27-3-2017 

 Με εκτίμθςθ, 

 Μαρία Μαγδαλθνι Τςίπρα 

 Δικθγόροσ  
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