Παραχώρηζη ζχολικών χώρων
Οη ζρνιηθνί ρψξνη παξαρσξνχληαη γηα ρξήζε ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ (ζπλήζσο εκεξήζησλ) αιιά θαη
κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θπξίσο ζηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ,
ζηελ Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε
ζα πξέπεη λα γλσκαηεχζεη ν νηθείνο ρνιηθφο χκβνπινο φηη ηα πξνγξάκκαηα απηψλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηδηάδνπλ ζην πλεχκα ηνπ ζρνιείνπ ,εθηεινχληαη απφ
εηδηθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπο)
,ψζηε λα πξνάγνληαη νη παηδαγσγηθνί ζθνπνί ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ παξεκβαίλνπλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο.
Γηα ηελ παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.1894/90 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1566/85. Η δηαδηθαζία
παξαρψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Γ4/210//20-2-1998 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. είλαη ε
παξαθάησ:
Ο θνξέαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, ππνβάιιεη
ζρεηηθή αίηεζε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή κε ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο,( είδνο
εθδήισζεο, δηάξθεηα, ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Η ρνιηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη
ζεηηθά ή αξλεηηθά αλαιφγσο ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη εθφζνλ
εμαζθαιηζηεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο, ν θάθεινο ηεο αίηεζεο κε ηηο ζρεηηθέο
εηζεγήζεηο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη ηε
γλσκνδφηεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ,αλ απαηηείηαη, ππνβάιινληαη απφ ην
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα έγθξηζε ζην Ννκάξρε κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ
ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο.
Οη πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ελδεηθηηθά είλαη:
α) Με παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
β) Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ή δαπαλψλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ
ρψξνπ.
γ) Καζαξηζκφο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ επζχλε θαη ηε θξνληίδα
ηνπ θνξέα πνπ ζα εμππεξεηεζεί.
δ) εβαζκφο ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζχιινγνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζ’ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ή θαζαξηφηεηαο, ηνπο αθαηξείηαη ην δηθαίσκα
ρξήζεο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. (Γ1/153/567/1-5-88 ΤΠΔΠΘ)
Η Γ/4 /710/22-11-98 πξνέβιεπε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ φρη θαηψηεξν ησλ
50.000 δξρ (150 €) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αίζνπζεο γηα εμεηάζεηο απφ δηάθνξνπο
ηδησηηθνχο θνξείο φπσο ην Βξεηαληθφ πκβνχιην θ.ά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα
εθδνζεί δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηε .Δ θαη ην πνζφ ζα αλαθεξζεί σο έζνδν ηεο
.Δ.

Παξαζέηνπκε ππνδείγκαηα εγγξάθσλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαρψξεζε
ζρνιηθψλ ρψξσλ.
…. ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΗΜΟΤ……………………
Πξάμε…../200
ΘΔΜΑ: Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ
η.. …………………. θαη ζην γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ ζπλήιζε ζήκεξα …/…/200.
εκέξα …………. θαη ψξα….. ε … ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ………………… κε
ζέκα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ.
ηε ζπλεδξίαζε πήξαλ κέξνο νη:
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………..
4. ……………………………………………………..
5. ……………………………………………………..
Η ρνιηθή επηηξνπή χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε
θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
απνθαζίδεη
α) Να παξαρσξήζεη κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ εθκάζεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνπο καζεηέο θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε
17.00΄έσο 18.30΄ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο
β) Να παξαρσξήζεη ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αζιεηηθφ ζχιινγν
ηνπ Γήκνπ ………………… γηα ηελ εθκάζεζε ρνξνχ ζηνπο καζεηέο θάζε
Παξαζθεπή απφ 17.00΄έσο 19.00΄ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
δ) Η παξαρψξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ λ.1566/85 θαη ηηο ζρεηηθέο
εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη νη παξαπάλσ θνξείο ππνρξενχληαη:
1. Να ζπκκεηέρνπλ ζηα έμνδα θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ.
2. Να απνθαηαζηήζνπλ άκεζα θάζε θζνξά ή δεκηά ήζειε πξνμελεζεί.

3. Να θαζαξίδνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ηνπο παξαδίλνπλ έηνηκνπο
πξνο ρξήζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρηεθε ε παξαπάλσ πξάμε θαη ππνγξάθεηαη.
Ο πξφεδξνο Ο γξακκαηέαο Σα κέιε
Έγγραθο ηης Σχολικής Επιηροπής προς ηη Δημοηική Επιηροπή Παιδείας

…. ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΗΜΟΤ……………………
………………………..2007
Α.Π …..
Πξνο: Σε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο
Γήκνπ ……………………

ΘΔΜΑ: Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ
αο γλσξίδνπκε φηη ε ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξ…………πξάμε ηεο απνθάζηζε λα
πξνηείλεη ηελ παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ γηα ρξήζε ηηο ψξεο πνπ δελ
παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο εμήο θνξείο:
α) Μία αίζνπζα ζην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ εθκάζεζε Η/Τ ζηνπο
καζεηέο
β) Μία αίζνπζα ζηνλ αζιεηηθφ ζχιινγν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθκάζεζε ρνξνχ ζηνπο
καζεηέο.
πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε θσηναληίγξαθν ηεο παξαπάλσ πξάμεο θαη ηηο αηηήζεηο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη παξαθαινχκε λα πξνηείλεηε ζην λνκάξρε λα εθδνζεί ε
απφθαζε παξαρψξεζεο.
Ο πξφεδξνο ηεο ρ. Δπηηξνπήο

