
 

Οδηγίεσ για τη διαχείριςη των επιχορηγήςεων ΥΠΑΙΘ από τισ 
ςχολικζσ επιτροπζσ 

(Φ400/11/140041/1Β (ΦΕΚ 189/Β/2003) Επιχορθγιςεισ ελλθνικών ςχολείων ςτο εξωτερικό 
διαχείριςθ των επιχορθγιςεων και απόδοςθ λογαριαςμοφ τουσ) 

 
 
 Σχετικά με τθ διαχείριςθ των επιχορθγιςεων και τθν απόδοςθ λογαριαςμοφ τουσ, 

ςφμφωνα με τθν Υ.Α. Φ400/11/140041/1Β (ΦΕΚ 189/Β/2003),  ςασ ενθμερώνουμε για τα 

ακόλουκα: 

 Η οικονομικι διαχείριςθ γίνεται ςύμφωνα με το ημερολογιακό ζτοσ και όχι με το 

ςχολικό, δθλαδι ςυνεχίηονται οι εγγραφζσ ςτο βιβλίο εςόδων-εξόδων κανονικά, 

ςφμφωνα με τθν θμερομθνία των παραςτατικών για τισ δαπάνεσ που ζγιναν ζωσ και 

τθν 31/12 του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. 

 Από τθν τράπεηα αποςφρεται κάκε φορά το ποςό που είναι απαραίτθτο για τθν 

πλθρωμι των διαφόρων εξόδων λειτουργίασ των ςχολείων, αφοφ προθγθκεί 

ζγκριςθ των δαπανών από τα μζλθ τθσ ςχολικισ επιτροπισ. Η πλθρωμι όλων των 

δαπανών κακώσ και θ προμικεια υλικών γίνεται μετά από ζγκριςθ τθσ ςχολικισ 

επιτροπισ και μνθμονεφεται ςτο βιβλίο πρακτικών που τθρείται. Για ανελαςτικζσ 

δαπάνεσ όπωσ μιςκοδοςία, αςφάλιςτρα, ενοίκια κλπ ςτθν αρχι του οικονομικοφ 

ζτουσ θ ςχολικι επιτροπι μετά από ςυνεδρίαςθ εγκρίνει άπαξ τισ δαπάνεσ αυτζσ και 

ςυντάςςει ειδικό πρακτικό «ζγκριςθ ανελαςτικών δαπανών του ςχολείου…. 

Οικονομικοφ ζτουσ….» 

 Ο φόροσ που παρακρατείται από τουσ ςυμβαςιοφχουσ υπζρ του ελλθνικοφ 

δθμοςίου καταβάλλεται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου. Εντάςςεται ςτισ ανελαςτικζσ 

δαπάνεσ και καταβάλλεται κατά προτεραιότθτα. 

 Επιτρζπεται για τθν αντιμετώπιςθ άμεςων δαπανών θ διατιρθςθ ςτο ταμείο τθσ 

ςχολικισ επιτροπισ μετρθτών μζχρι του ποςοφ των 150 ευρώ. Ρροςοχι, με τθ λιξθ 

του οικονομικοφ ζτουσ, το υπόλοιπο εισ χείρασ να μθν είναι μεγαλφτερο των 150 

ευρώ και φυςικά δε μπορεί να είναι αρνθτικό! 

 Από τισ ςχολικζσ επιτροπζσ των ςχολείων πρζπει να τθροφνται υποχρεωτικά τα 

ακόλουκα βιβλία: 

o Βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

o Βιβλίο Ράγιου Εξοπλιςμοφ 

o Βιβλίο πρακτικών 



o Βιβλίο πρωτοκόλλου αλλθλογραφίασ 

Τα αναφερόμενα βιβλία ενθμερώνονται από το διευκυντι του ςχολείου και 

φυλάςςονται ςτο γραφείο του διευκυντι του ςχολείου. 

 Οι ςχολικζσ επιτροπζσ ςυντάςςουν ετιςιο προχπολογιςμό και απολογιςμό 

πεπραγμζνων ςυμπλθρώνοντασ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ.  

 Σε όςεσ ςχολικζσ επιτροπζσ υπάρχει αποχώρθςθ ι αλλαγι εκπαιδευτικών καλοφνται 

οι διευκυντζσ/διευκφντριεσ να υποβάλλουν πρόταςθ προσ το ΣΓΕ Βερολίνου για τον 

οριςμό νζων μελών ςχολικών επιτροπών. 

 Σθμαντικό είναι να ζχετε όλα τα παραςτατικά των δαπανών και να ενθμερώνετε τα 

αντίςτοιχα βιβλία ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 Πλεσ οι καταχωριςεισ Εςόδων και Εξόδων γίνονται και θλεκτρονικά με τθν 

εφαρμογι APOLO (Αρχείο Excel) που ςασ ζχει ιδθ αποςταλεί και παρουςιαςτεί από 

το ΓΣΕ Ντίςελντορφ.  

 
 
 


