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Σχετικά με την παραχώρηση χώρων των Δημοτικών Σχολείων 
Με αφορμή την εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για Παραχώρηση σχολικών χώρων για δραστηριότητες σε 

1ο,2ο,3ο, 4ο 5ο, 6ο,7ο, 12ο, 13ο, Αγ. Ανδρέας Δημοτικά Σχολεία Ν. Σμύρνης,  έχουμε να παρατηρήσουμε τα 

παρακάτω: 

Τα σχολεία μας είναι και πρέπει να είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Κατά τη γνώμη μας όμως, υπάρχουν 

προϋποθέσεις για την παραχώρηση των χώρων των σχολείων οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από την 

εκάστοτε Σχολική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

1. Οι δραστηριότητες αυτές να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σχολείου, ούτε του πρωινού ούτε του 

ολοήμερου προγράμματος, να γίνονται δηλαδή μετά τις 4μμ.  

2. Οι παραχωρήσεις να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/τριών και των Συλλόγων Διδασκόντων και να 

μην παρεμποδίζουν είτε απογευματινές εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις-αθλητικές δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας 

δηλαδή του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των  Συλλόγων Γονέων.  

3. Να μην υπεισέρχεται σε αυτές τις παραχωρήσεις ιδιώτης που ασκεί ιδιωτικό κερδοσκοπικό έργο και, 

εκμεταλλευόμενος τις εγκαταστάσεις του σχολείου, εισπράττει «δίδακτρα». Να μην παραχωρούνται  οι χώροι των 

σχολείων μας για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, 

με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. 

4. Να κατατίθεται αντίγραφο του Καταστατικού και συγκρότησης ΔΣ του  αθλητικού φορέα, καθώς και βεβαίωση 

εγγραφής στην αρμόδια, ανάλογα με το άθλημα, Ομοσπονδία, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.  

5. Να υπάρχει ρήτρα αποκατάστασης των τυχόν ζημιών που θα προκύψουν από τη χρήση των χώρων του 

σχολείου. 

6. Να διατεθεί όπου ζητείται φύλακας για να επιτηρεί το συγκρότημα τις ώρες αυτές. Να υπάρχει μέριμνα για την 

ασφάλεια των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια του προγράμματος  

7. Να μην επιτρέπεται η υλοποίηση των προγραμμάτων των εν λόγω συλλόγων πριν την απόφαση 

παραχώρησης χώρων από τη Σχολική Επιτροπή. 

8. Να υπάρξει μια ισομερής κατανομή των αθλητικών δραστηριοτήτων των συλλόγων στα σχολεία του δήμου 

ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των μαθητών της περιοχής. 

9. Η παραχώρηση χώρων των σχολείων μας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφορά οργανώσεις και 

συλλογικότητες με ρατσιστική και φασιστική δράση και ιδεολογία.   


