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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση ∆/ντών Σχολικών µονάδων Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ρεθύµνης. 

 

 

 

 

 Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

      Θεωρώ σκόπιµο να σας ενηµερώσω για διάφορα θέµατα που πιστεύω ότι θα 

βοηθήσουν στην αποδοτική λειτουργία του τµήµατος παιδείας αλλά και των σχολικών 

µονάδων. 

  Η συνεργασία µεταξύ µας είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό σας παρακαλούµε κάθε µέρα 

να ελέγχετε το email σας, για τυχόν µηνύµατα του τµήµατος Παιδείας. 

Επίσης τα έγγραφά µας – ενηµερώσεις, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του 

∆ήµου Ρεθύµνης (Rethymno .gr Τµήµα Παιδείας). 

  Σας παρακαλώ θερµά να είστε συνεπείς στις ηµεροµηνίες – χρονικά περιθώρια που 

σας καθορίζουµε όταν ζητάµε κάποια στοιχεία ( όπως π.χ µεταφορές µαθητών, 

καθαρίστριες, κόστος φωτοτυπιών, µηνιαίες καταστάσεις εσόδων εξόδων κλπ). 

 

                                     ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

1
ον

 Παραχώρηση σχολικών χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών). 

      Όπως γνωρίζετε την ιδιοκτησία και την αποκλειστική ευθύνη των σχολικών 

κτιρίων την έχουν πλέον οι ∆ήµοι. 

Οι ∆/ντές είναι υποχρεωµένοι  να κλείνουν τις πόρτες των εξωτερικών χώρων µετά το 

τέλος των µαθηµάτων. Στις κεντρικές  εξωτερικές πόρτες να τοποθετήσετε την 

παρακάτω πινακίδα. 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ 

 ΠΟΥ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»                 (να κάνετε πλαστικοποίηση) 

Για την χρήση των χώρων του σχολείου ζητήστε πληροφορίες από τον ∆/ντή. 

 
 
 
 
 



  Την περίοδο του καλοκαιριού που τα σχολεία είναι κλειστά, σ’ ορισµένα σχολεία 

υπάρχουν µεγάλοι λογαριασµοί ύδρευσης… 

2
ον 
Όταν το Σχολικό συµβούλιο κάνει αίτηµα, προς τις Σχολικές επιτροπές, για αγορά 

εκπαιδευτικού υλικού (π.χ Η/Υ, προβολείς κλπ) πρέπει να επισυνάπτει και την 

φωτοτυπία των σελίδων ή της σελίδας του βιβλίου υλικού που έχουν καταχωρηθεί 

παρόµοια εκπαιδευτικά υλικά (ή το πρωτόκολλο καταστροφής). 

  Το βιβλίο υλικού πρέπει να είναι ενηµερωµένο. Όλα τα υλικά επίσης ανήκουν στους 

∆ήµους και υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. 

3
ον

 Επιχορηγήσεις Σχολικών επιτροπών. 

 Κάθε έτος οι Σχολικές επιτροπές επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών (4 

δόσεις). 

  Το 2011 οι Σχολικές επιτροπές έχουν πάρει µόνο 3 δόσεις. Η 2
η
 δόση ήταν  

134.000,00 € (για Α΄θµια και Β΄θµια) και η 3
η
 δόση 89.000,00 € (µείωση 33% περίπου) 

Εποµένως οι δαπάνες σας πρέπει να έχουν την αντίστοιχη µείωση. 

4
ον

 Οι φύλακες των σχολείων, όπου υπάρχουν, είναι υποχρεωµένοι να τηρούν 

καθηµερινά, βιβλίο συµβάντων. Οι φύλακες ανήκουν στη ∆/νση ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας του ∆ήµου. Για τυχόν παρατηρήσεις να απευθύνεστε στη ∆ηµοτική 

Αστυνοµία εγγράφως (Κοιν:Τµήµα Παιδείας).  

Υπενθυµίζουµε ότι φθορές που προκαλούνται µε υπαιτιότητα των µαθητών, 

καλύπτονται από τους γονείς τους. Αν οι γονείς δεν συνεργαστούν µαζί σας πρέπει να 

το αναφέρετε στο τµήµα Παιδείας εγγράφως. 

5
ον

 Οι µισθωτές των σχολικών κυλικείων έχουν κάνει αίτηση, µε το νοµικό τους 

σύµβουλο για µείωση των µισθωµάτων που δίνουν στις σχολικές επιτροπές. 

Ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Ρεθύµνης θα παραπέµψει το θέµα στην τριµελή 

επιτροπή επίλυσης διαφορών που θα συσταθεί από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύµνου. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συµφωνία οι υπεύθυνοι των κυλικείων µπορούν να 

διεκδικήσουν την µείωση δικαστικά. Οι Σχολικές επιτροπές δεν µπορούν από µόνες 

τους να προχωρήσουν σε µειώσεις των µισθωµάτων, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

νοµικού µας συµβούλου. 

6
ον

 Είσοδος εξωσχολικών για οµιλίες – ενηµερώσεις κλπ. 

  Όπως γνωρίζετε απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξωσχολικών στα σχολεία.  

Όταν καλείται κάποιον ειδικό να ενηµερώσει τους µαθητές, πρέπει αρκετές  µέρες 

πριν να ζητάτε την έγγραφη συγκατάθεση του ∆/ντή Α΄θµιας ή Β΄θµιας εκπαίδευσης 

αντίστοιχα. 

7
ον

 Κλειδιά των σχολείων που λειτουργούν. 

α) Στο τµήµα Παιδείας πρέπει να στείλετε κατάσταση, µε τα ονόµατα και τα κινητά 

τηλέφωνα των προσώπων που έχουν κλειδιά του σχολείου. 

β) Πρέπει να παραδώσετε στο τµήµα Παιδείας µια σειρά κλειδιών του σχολείου, πλήν 

των γραφείων, βάζοντας ετικέτα σε κάθε κλειδί. 

8
ον

 Μεταφορά µαθητών. 

 Τη µεταφορά µαθητών από 1/1/2012 θα διαχειρίζεται ο ∆ήµος. Τα χρήµατα θα 

στέλνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών µετά την αποστολή καταστάσεων 

διαδροµών µε ονοµατεπώνυµα, χάρτες, από τους υπαλλήλους του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος εποµένως δεν µπορεί να διαθέσει δικά του χρήµατα για την µεταφορά ούτε 

να κάνει τροποποιήσεις στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο 

µεταφοράς. Άρα οι τυχόν ενστάσεις σας πάνω σ’ αυτή τη διαδικασία δεν έχουν νόηµα. 

 Πρέπει να καταλάβετε ότι δύο µόνο υπάλληλοι του ∆ήµου κάνουν µια υπεράνθρωπη 

προσπάθεια να ανταποκριθούν στις ηµεροµηνίες. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να µην τους 

δηµιουργείτε προβλήµατα και να είστε συνεπείς στα χρονικά περιθώρια που σας 

καθορίζουν. 



  Άλλωστε οι ∆/ντές είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την κατάσταση που 

υπογράφουν. Αν τα στοιχεία είναι ψευδή το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα στείλει τα 

χρήµατα για την µεταφορά µαθητών,( και θα καταλογίσει ευθύνες).   

9
ον

 Καθαρίστριες σχολείων. 

α) Να ελέγχετε το ωράριό τους. 

β) Να ενηµερώνετε εγγράφως, το τµήµα Παιδείας για τυχόν προβλήµατα στην 

καθαριότητα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του σχολείου. 

γ) Να κάνετε έλεγχο στα είδη καθαρισµού που χρησιµοποιούν και να τις συµβουλεύετε 

για την σωστή χρήση τους. (Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε ένα επιµορφωτικό 

σεµινάριο, σε όλες τις καθαρίστριες, σε συνεργασία µε τους επόπτες υγείας της 

Αντιπεριφέρειας) 

10
ον

 Παρεµβάσεις σε σχολικές µονάδες.    

  Σας ενηµερώνω για άλλη µια φορά ότι στην παρούσα  οικονοµική συγκυρία, που 

παρατηρείται µεγάλη περικοπή από το κεντρικό κράτος στα κονδύλια που χειρίζονται 

οι σχολικές επιτροπές (παρόλο που από το τµήµα Παιδείας καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια να ικανοποιήσει τα αιτήµατά σας) δεν είναι δυνατόν να λυθούν αµέσως 

όλα τα συσσωρεµένα προβλήµατα ετών. 

Γι’ αυτό ζητώ την κατανόησή σας αλλά και την αποστολή αιτηµάτων που πρωτίστως 

θα αφορούν την εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια των σχολείων.  

  Επίσης, προκειµένου να διεκπεραιώνονται αιτήµατα που αφορούν τις σχολικές 

επιτροπές αλλά και τις λοιπές αρµοδιότητες του τµήµατος Παιδείας, όπως 

επικοινωνείτε στα γραφεία µας, από τις 9.00 π.µ έως 12 π.µ. 

11
ο
 Το τµήµα παιδείας σύµφωνα µε το νέο νόµο 3852/2010, έχει την ευθύνη της 

λειτουργίας των συλλόγων γονέων. Επίσης ελέγχει και την οµαλή φοίτηση των 

µαθητών. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούµε αν το σχολικό έτος 2011 – 2012 δε φοιτούν ανήλικοι 

µαθητές σε σχολεία της Α΄θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης (ενώ τους έχετε κάνει 

εγγραφή) να τους αναφέρετε, µε έγγραφό σας, στο τµήµα παιδείας. 

  Σχολείο-Επίθετο-Ον.πατέρα-Ον.µητέρας-∆/νση-Τηλ-Παρατηρήσεις, µε email ή FAX 

στο τµήµα παιδείας.  

12
ο
 Εξ’ αιτίας του γνωστού σοβαρού θέµατος που έχει δηµιουργήσει πανικό στην 

κοινωνία του Ρεθύµνου, θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε τα εξής: 

α) Συζητήστε το θέµα µε τα παιδιά στην πρωινή συγκέντρωση. 

β) Ζητήστε βοήθεια από την ∆/νση Α΄θµιας και Β΄θµιας εκπ/σης (Γραφείο Αγωγής 

Υγείας και ΚΕ∆Υ) 

γ) Συνεργαστείτε µε το σύλλογο γονέων του σχολείου σας και την ένωση γονέων 

(Πρόεδρος κ. Μυλωνάκης Εµµανουήλ). 

δ) Ελέγξτε τις εφηµερίες των εκπαιδευτικών (Να υπάρχει κατάσταση µε τα ονόµατά 

τους και τις ηµέρες και ώρες που είναι υποχρεωµένοι να επιβλέπουν τα παιδιά). 

ε) Πρέπει υποχρεωτικά το σχολείο να έχει κανονισµό λειτουργίας.   

 

13
ον

 Έγιναν εκλογές για το ∆.Σ της Ένωσης Γονέων του ∆ήµου Ρεθύµνης.     

Συµµετείχαν αντιπρόσωποι από τα σχολεία Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης. 

Η συµµετοχή τους ήταν µαζική. 

Εκλέχτηκαν : 

 

Για το ∆.Σ, 

1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:             Μανώλης Μυλωνάκης 

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   Θοδωρής Νίνος  

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Αγγελική Βλαχοπούλου 



4. ΤΑΜΙΑΣ:                   Αντώνης Σταυρουλάκης 

5. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ειρήνη Κλάδου 

6. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αλεξάνδρα Μυστακίδου 

7. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μανώλης Κυριανόγλου 

Για την  Ελεγκτική Επιτροπή : 

       Ιωάννης Βραβωρίης 

       Μαρία Γιαννούλη 

       Μιχάλης Νεονάκης 

 

        

Για την Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας Εκπ/σης: 

      Ειρήνη Κλάδου 

 

 

Για την Σχολική Επιτροπή Β΄θµιας Εκπ/σης: 

       Μιχάλης Λαµπαθάκης 

 

 

Για την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας: 

Μανώλης Μυλωνάκης 

 

Για το συµβούλιο διαβούλευσης του ∆ήµου Ρεθύµνης: 

Γαβριήλ Τσουντάνης 

 

 

             Σας ευχαριστώ για την µέχρι τώρα συνεργασία µας.                  
                                                                                  
                                                          Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


