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ΘΕΜΑ :Συµπλήρωση πίνακα που αφορά φωτοτυπίες - Οδηγίες για  

            τρόπο διαχείρισης σχολικών κυλικείων . 

 
Α.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ  (αφορά φωτοτυπίες) .ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 Σύµφωνα µε  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ιοίκησης ΟΤΑ και 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί η καθυστέρηση στην έκδοση και τη διανοµή των 

σχολικών βιβλίων, προβήκατε σε ενέργειες σχετικά µε τη διανοµή του απολύτως 

αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, , τα σχολεία προχώρησαν  στην 

εκτύπωση και τη διανοµή φωτοτυπιών.  

Παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε και µας αποστείλετε το αργότερo µέχρι 

την Τρίτη 22-11-2011 και ώρα 10.00πµ ,  στο Τµήµα Παιδείας , ΦΑΧ 2831341923 -

2831341924 στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν από ανάλογα παραστατικά ,σύµφωνα 

µε το παρακάτω υπόδειγµα , προκειµένου να διαβιβάσουµε τα στοιχεία στο 

Υπουργείο . 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………   

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………….    

      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ    

Α΄ ΤΑΞΗ        

Β΄ ΤΑΞΗ        

Γ΄ ΤΑΞΗ        

Δ΄ ΤΑΞΗ        

Ε΄ ΤΑΞΗ        

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ        

ΣΥΝΟΛΟ        

      

  Υπογραφή -Σφραγίδα    

     

  Τους ∆/ντές σχολικών µονάδων  

   ∆ήµου Ρεθύµνης 



 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………. 

      

……………. ΓΥΜΝΑΣΙ0 ή ΛΥΚΕΙΟ ή……………….    

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ    

Α΄ ΓΥΜΝ.        

Β΄ ΓΥΜΝ.        

Γ΄ ΓΥΜΝ.        

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ        

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ        

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ        

ΣΥΝΟΛΟ        

      

  

Υπογραφή-Σφραγίδα 
 
    

     
 (Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να µας αποστείλετε παραστατικά για 
φωτοτυπίες) 
 
 
  Β.   ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ.  
 
   Οι εκµεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρµόδιες Σχολικές 

Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που έχει προκύπτει από τη σύµβαση , σε 3 δόσεις, την 

Πρώτη στις  30η Νοεµβρίου, τη ∆εύτερη στις 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη στις 

31η Μαΐου.  

  Το ύψος των δόσεων θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

     υ=1/189ΧαΧβΧγ,  

όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιµες ηµέρες του έτους, α= η προσφορά, 

β= ο αριθµός των φοιτώντων µαθητών στις ηµεροµηνίες που καταβάλλονται οι 

δόσεις, γ= οι εργάσιµες ηµέρες λειτουργίας του σχολείου µε αντίστοιχη φοίτηση 

µαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθµός των φοιτώντων µαθητών 

(β) και οι εργάσιµες ηµέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται 

κάθε φορά από το ∆ιευθυντή του σχολείου. Στον αριθµό αυτό προστίθεται και ο 

αριθµός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται 

σε σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του 

σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότηµα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο 

αριθµός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισµό του 

µισθώµατος. 

 
 
 
 
 
 
Σε  όσα κυλικεία έγινε µίσθωση  (υπογράφηκε σύµβαση) µετά την 1η 
Ιουλίου : 
Το µίσθωµα στον πρώτο χρόνο της σύµβασης αυτής θα είναι µειωµένο κατά το ποσό 

που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ηµερών (εργάσιµων) του χρονικού 



διαστήµατος που µεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, µέχρι την υπογραφή της νέας 

σύµβασης. 

 

Συνεπώς τα βήµατα που θα πρέπει να γίνουν από τον ∆/ντη του Σχολείου είναι τα 

κάτωθι : 

1. Ο ∆ιευθυντής εκδίδει βεβαίωση κάθε  30 Νοεµβρίου , 28 Φεβρουαρίου ,31 

Μαρτίου ,όπου βεβαιώνεται κάθε φορά  ο αριθµός των φοιτώντων µαθητών 

και οι εργάσιµες ηµέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση. 

2. Υπολογίζει σύµφωνα µε τον ως άνω µαθηµατικό τύπο το ποσό που πρέπει να 

πληρώσει ο εκµισθωτής του κυλικείου . 

3. Ενηµερώνει τον εκµισθωτή του κυλικείου για το ποσό που θα πρέπει να 

καταβάλει στους κάτωθι λογαριασµούς που αφορούν την Α/θµια και Β/θµια 

σχολική επιτροπή , ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στις προαναφερόµενες 

ηµεροµηνίες. 

α. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης  

     αρ Λογαριασµού :EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  70988032691 

β. Σχολική επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης  

     αρ Λογαριασµού :EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 70988032730 

4. Αποστέλλει στο Τµήµα Παιδείας  την βεβαίωση , καθώς και το αποδεικτικό  

κατάθεσης του ποσού προκειµένου να ενηµερωθεί ο σχετικός φάκελος.       

  

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ  

Με απόφαση των νέων σχολικών επιτροπών  συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου 

λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από: 

α) Το ∆ιευθυντή του σχολείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 

β) Ένα µέλος του συλλόγου γονέων µε τον αναπληρωτή του. 

γ) Ένα µέλος της Σχολικής Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. 

δ) Ένα µέλος της Μαθητικής Κοινότητας µε τον αναπληρωτή του. 

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου µε τον αναπληρωτή του. 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο ∆ιευθυντής του σχολείου ή ο 

αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα µέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων 

προβληµάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά 

πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων. 

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οµαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση 

από αυτό των προβλεπόµενων και οριζόµενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, 

όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 

Στα σχολικά συγκροτήµατα ή σε σχολεία όπου έχουµε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή 

περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή 

Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από: 

α) Ένα ∆ιευθυντή σχολείου του συγκροτήµατος ή των συστεγαζόµενων στο 

διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του που 

επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρµόδιας Σχολικής Επιτροπής. 



β) Ένα µέλος του συλλόγου γονέων µε τον αναπληρωτή του που τους προτείνουν 

όλοι οι σύλλογοι των σχολικών µονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριµένο 

διδακτήριο. 

γ) Ένα µέλος της Σχολικής Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από 

τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 

δ) Ένα µέλος των µαθητικών κοινοτήτων µε τον αναπληρωτή του που θα 

προτείνονται από τις µαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του 

συγκροτήµατος ή των συστεγαζόµενων στο διδακτήριο σχολείων. 

ε) Έναν εκπαιδευτικό µε τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από όλους τους 

συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών µονάδων. 

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα µέλη της Επιτροπής 

Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία µπορεί να εισηγείται στη σχολική 

Επιτροπή την καταγγελία της σύµβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που 

οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν 

συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύµβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού 

προηγουµένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκµεταλλευτής του κυλικείου.» 

(παρ. 28 Κ.Υ.Α. 64321/∆4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

 Συνεπώς : Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε  , τα ονοµατεπώνυµα των 

προτεινόµενων προσώπων που αφορά το σχολείο σας προκειµένου να οριστούν 

και να ενεργοποιηθούν  άµεσα οι επιτροπές . 

  

                    Με τιµή 

 
     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ     
                                                      
                                                             
 
 

                                                              ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


