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Σχετικά με την παραχώρηση χώρων των Δημοτικών Σχολείων 
Με αφορμή την παραχώρηση χώρων των 4ου-Αγ. Ανδρέα, 7ου και 1ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Σμύρνης, 

από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη συνεδρίασή της στις 18/11, σε πολιτιστικούς και 
αθλητικούς συλλόγους,  έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: 
Τα σχολεία μας είναι και πρέπει να είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Οι σχολικοί χώροι, μπορούν και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες μαθητών/τριών με τη στήριξη των Συλλόγων Γονέων και του Δήμου. Υπάρχουν 
όμως προϋποθέσεις για την παραχώρηση των χώρων των σχολείων οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από την 
εκάστοτε Σχολική Επιτροπή. 

Πρώτον, οι δραστηριότητες αυτές να γίνονται μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή μετά τις 4μμ.  
Δεύτερον, οι παραχωρήσεις να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/τριών και να μην παρεμποδίζουν 

τυχόν απογευματινές εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις Συλλόγων Διδασκόντων και Συλλόγων Γονέων ή αθλητικές 
δραστηριότητες του Σχολείου. 

Τρίτον, να μην υπεισέρχεται σε αυτές τις παραχωρήσεις ιδιώτης που ασκεί ιδιωτικό κερδοσκοπικό έργο και -
εκμεταλλευόμενος τις εγκαταστάσεις του σχολείου- εισπράττει «δίδακτρα». 

Τέταρτον, να υπάρχει ρήτρα αποκατάστασης των τυχόν ζημιών που θα προκύψουν από τη χρήση των 
χώρων. 

Πέμπτον, να διατεθεί όπου ζητείται φύλακας για να επιτηρεί το συγκρότημα τις ώρες αυτές. 
Έκτον, να μην επιτρέπεται η υλοποίηση των προγραμμάτων των εν λόγω συλλόγων πριν την απόφαση 

παραχώρησης χώρων από τη Σχολική Επιτροπή. 
Έβδομον, να υπάρξει μια ισομερής κατανομή των αθλητικών δραστηριοτήτων των συλλόγων στα σχολεία του 

δήμου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των μαθητών της περιοχής. 
Ενημερωθήκαμε ότι  πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνται στη συγκεκριμένη παραχώρηση 

χώρων των 4ου-Αγ. Ανδρέα, 7ου και 1ου Δημοτικών. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση υπήρξε στην ίδια τη 
συνεδρίαση έντονη διαφωνία και των δύο Διευθυντριών και των Συλλόγων Γονέων, στη δεύτερη δεν είχε καν 
ενημερωθεί ο Διευθυντής  (ως όφειλαν) για το θέμα, ενώ στην τρίτη περίπτωση παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση 
των αθλητικών δραστηριοτήτων σοβαρές ζημιές στο συγκρότημα-επικίνδυνες για την ασφάλεια των μαθητών, για τις 
οποίες ούτε ο αθλητικός σύλλογος ούτε ο δήμος ανέλαβαν την ευθύνη αποκατάστασής τους. 

Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης για τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις και την παραπομπή του θέματος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο -όπως ήταν και η αρχική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 15ης 
Νοεμβρίου 2019- και να αναλάβει επίσημα την ευθύνη της παραχώρησης των χώρων και της τήρησης των 
προϋποθέσεων.  


