ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΡΗΗ – ΑΙΘΟΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ – ΥΟΛΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 193/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνύιηνπ Ησαλλίλσλ
(ΑΓΑ: ΩΗΦΖΩΔΩ-Ν2Υ) εγθξίζεθε ν θαλνληζκόο παξαρώξεζεο ρξήζεο ησλ
ζρνιηθώλ γπκλαζηεξίσλ – αηζνπζώλ πνιιαπιήο ρξήζεο – αηζνπζώλ εθδειώζεσλ –
ζρνιηθώλ ρώξσλ γεληθά.
Ζ αλσηέξσ απόθαζε επηθπξώζεθε κε ηελ αξ. πξση. 92816/02-07-2019
απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.
Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 564/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνύιηνπ Ησαλλίλσλ
(ΑΓΑ:6Σ3ΞΩΔΩ-ΟΗΩ) εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 193/2019 απόθαζεο
θαη επηθπξώζεθε κε ηελ αξ. πξση. 197594/30-12-2019 απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ
Άπθπο 1: Γηα ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ειήθζεζαλ ππ’ όςηλ : ηα άξζξα
75 παξ. 1, 185 παξ. 2 θαη 243 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
(ΦΔΚ 114/η. Α΄/08.06.2006), ηα άξζξα 65 παξ. 1, 94 παξ. 4 πεξ. 17, 103 παξ. 2 θαη
285 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η. Α΄/07.10.2010),
ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1894/2010 πεξί ηεο «Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ110/η. Α΄/27.08.1990), ηα άξζξα 41 θαη 50 ηνπ λ. 1566/1985 πεξί ηεο
«Γνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιπ.
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/η. Α΄/30.09.1985), ε ππ’ αξηζ. ΣΤ/13/1993 θνηλή απόθαζε ησλ
Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 40/η.
Β΄/26.01.1994), ε ππ’ αξηζ. Γ4/36/14.02.1992 εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «πεξί Παξαρώξεζεο Σρνιηθώλ Φώξσλ», ε ππ’ αξηζ.
8440/2011 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο πεξί «Καζνξηζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ξύζκηζε
ησλ νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» (ΦΔΚ 318/η. Β΄/25.02.2011), ε ππ’ αξηζ.
1940/2018 Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Τξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξηζ. 8440/2011 απόθαζεο» (ΦΔΚ 310/η. Β΄/02.02.2018), ε ππ’ αξηζ. 215/2011
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ «πεξί Σπγρώλεπζεο ησλ
ηξηάληα επηά (37) Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Ησαλληηώλ» (ΦΔΚ 1742/η.Β΄/03.08.2011), ν λ. 2725/1999 «Δξαζηηερληθόο θαη
Δπαγγεικαηηθόο Αζιεηηζκόο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 121/η. Α΄/17.06.1999), ν λ.
4479/2017 «Τξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2725/1999 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 94/η.
Α΄/29.06.2017), ν λ. 4547/2018 «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
102/Α’/12-06-2018) θαη νη ππ’αξηζ. Γ4/1171/19.12.1984, Γ1/153/567/04.05.1988,
Γ4/804/16.12.97, Γ4/210/20.02.1998, Γ4/170/5.5.98, Γ4/1392/21-12-1998 θαη
Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 εγθύθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
Άπθπο 2: Μέζσ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ εθθξάδεηαη ε βνύιεζε ην ζρνιείν λα
είλαη αλνηρηό θαη λα αιιειεπηδξά κε ηελ επξύηεξε ηνπηθή θνηλσλία, όπσο απηή
εθθξάδεηαη θαη εθπξνζσπείηαη από πνιηηηζηηθνύο, αζιεηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη
επηζηεκνληθνύο θνξείο. Ζ ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ γηα ηε θηινμελία εθδειώζεσλ
1

θαη δξάζεσλ πέξαλ ηεο ζπλήζνπο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη
ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο θαηά ηελ παξνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη γηα απηό
ιακβάλεη ρώξα ππό όξνπο πνπ ζθνπό έρνπλ ηε δηαθύιαμε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζρνιείνπ. Ζ παξαρώξεζε ζα εγθξίλεηαη θαηόπηλ εμαηνκηθεπκέλεο εμέηαζεο θάζε
εθάζηνπ αηηήκαηνο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλάθεηα ηεο επηδησθόκελεο ρξήζεο κε
ην ζρνιηθό πλεύκα θαη ε αθεξαηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ.
Άπθπο 3: Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη :
Α) Σηα ζρνιηθά γπκλαζηήξηα ησλ: 2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ησαλλίλσλ, 8νπ Γεληθνύ
Λπθείνπ Ησαλλίλσλ, Γεληθνύ Λπθείνπ Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ, 1νπ Γπκλαζίνπ
Ησαλλίλσλ, 6νπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Ησαλλίλσλ, 3νπ – 10νπ Γπκλαζίνπ Ησαλλίλσλ
θαη ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλαηνιήο θαη
Β) Σηηο αίζνπζεο εθδειώζεσλ - πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζηνπο ινηπνύο ρώξνπο ηνπ
ζπλόινπ ησλ ιεηηνπξγνύλησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ.
Άπθπο 4: Ζ παξαρώξεζε ζρνιηθώλ ρώξσλ επηηξέπεηαη :
Α) Σε εμσζρνιηθνύο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (Ο.Τ.Α., ηνπηθνύο
θνηλσληθνύο θνξείο, πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, αζιεηηθά ζσκαηεία, ηλζηηηνύηα μέλσλ
γισζζώλ θ.ι.π.) θαη
Β) Σε εζσζρνιηθνύο θνξείο (Σπιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ΔΛΜΔ, ΔΛΓΔ,
ηνπηθνύο ζπιιόγνπο δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ, καζεηηθέο θνηλόηεηεο θ.ι.π.).
Άπθπο 5: Τα αηηήκαηα παξαρώξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνπο εμήο ρξόλνπο:
Α) Τα αηηήκαηα γηα παξαρσξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ελόο
δηδαθηηθνύ έηνπο (από 01εο Σεπηεκβξίνπ έσο 30εο Ηνπλίνπ) ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
από ηελ 20ε Μαΐνπ έσο ηελ 10ε Ηνπλίνπ θάζε έηνπο.
Β) Τα αηηήκαηα παξαρώξεζεο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο
ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία γηα ηελ
νπνία δεηείηαη ε παξαρώξεζε ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ.
Άπθπο 6: Ζ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά ν παξώλ
θαλνληζκόο, επηηξέπεηαη κόλν εθηόο ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζρνιηθνί ρώξνη δηαηίζεληαη πξνο παξαρώξεζε θαζεκεξηλά από
15:00 κ.κ. έσο 22:00 κ.κ. θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη ηηο εκέξεο ησλ ζρνιηθώλ
δηαθνπώλ από 08:00 π.κ. έσο 22:00 κ.κ.. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα
ρνξεγεζεί παξάηαζε ηνπ αλσηέξσ σξαξίνπ, θαηόπηλ εηδηθώο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο
ηνπ αηηνύληνο ηελ παξαρώξεζε θνξέα.
Σε θάζε ζρνιηθό γπκλαζηήξην ζα ηεξείηαη, από ηνλ ππεύζπλν πξνπνλεηή θάζε
ζπιιόγνπ ή νκάδαο, βηβιίν παξάδνζεο – παξαιαβήο ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη ε
εκέξα θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζώο θαη ηπρόλ θζνξέο ή άιια πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ην νπνίν ζα ειέγρεηαη από ην Γηεπζπληή
ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα δεηείηαη ε απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκηώλ.
Άπθπο 7: Δθόζνλ νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ν παξώλ θαλνληζκόο
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κεηά ην ηέινο ησλ
δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο παξαρσξνύληαη ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη ε αζιεηηθή ηνπο
ρξήζε. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίεο θαη δε
κεηαβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε κόληκε εγθαηάζηαζε αληηθεηκέλσλ ζε
απηνύο (π.ρ. ζθελή, εμέδξα, θαξέθιεο).
Άπθπο 8: Α) Οη εμσζρνιηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ε ρξήζε ησλ
αλσηέξσ ζρνιηθώλ ρώξσλ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ αληαπνδνηηθό ηέινο γηα ηελ
θάιπςε ησλ πάγησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΓΔΖ, ΓΔΥΑΗ θιπ), θαζώο θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο επεξρόκελεο θζνξάο ησλ ρώξσλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
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α) Γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ γπκλαζηεξίσλ ζην πνζό ηνπ 1,00 Δπξώ αλά
ώξα.
β) Γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ αηζνπζώλ εθδειώζεσλ – πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ησλ
ινηπώλ ζρνιηθώλ ρώξσλ, γηα ρξήζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, γηα
θάζε ώξα αλά εβδνκάδα ζην πνζό ησλ 20,00 Δπξώ εηεζίσο.
γ) Γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ αηζνπζώλ εθδειώζεσλ - πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ησλ
ινηπώλ ζρνιηθώλ ρώξσλ γηα κεκνλσκέλε ρξήζε ζην πνζό ησλ 1,00 Δπξώ αλά ώξα.
δ) Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη θαηόπηλ εηδηθήο αηηηνινγίαο, επηηξέπεηαη ε δσξεάλ
παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ.
ε) Ζ παξαρώξεζε ησλ πξναύιησλ ρώξσλ ησλ ζρνιείσλ καδί κε βνεζεηηθνύο ρώξνπο,
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ, γίλεηαη δσξεάλ.
Β) Γηα ηνπο εζσζρνιηθνύο θνξείο, ε ρξήζε ησλ ρώξσλ πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ.
Γ) Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ε ρξήζε επηβαξύλεηαη, επηπιένλ, κε ηελ
αλάινγε δαπάλε ζέξκαλζεο εθόζνλ πξαγκαηνπνηεί ρξήζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο
ζέξκαλζεο, θαζώο θαη κε ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ζε άκεζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηειεπηαία.
Γ) Σε θάζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ νξίδεηαη εηδηθό αληίηηκν
από ηε λνκνζεζία, ηζρύεη ην αληίηηκν απηό.
Δ) Τα αλσηέξσ πνζά ζα θαηαβάιινληαη ζηελ αξκόδηα Σρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Ησαλληηώλ. Πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 200,00 Δπξώ ζα θαηαβάιινληαη εθάπαμ.
Πνζά άλσ ησλ 200,00 Δπξώ ζα θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) δόζεηο: ε πξώηε (1ε) ηελ
30ε Ννεκβξίνπ, ε δεύηεξε (2ε) ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ θαη ε Τξίηε (3ε) ηελ 31ε Μαΐνπ
θάζε έηνπο.
Άπθπο 9: Οη θνξείο πνπ αηηνύληαη ηελ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δξάζε ηνπο (εξγαηηθή,
αζθαιηζηηθή, θνξνινγηθή, αζιεηηθή θιπ.) θαη θέξνπλ ηελ πιήξε επζύλε έλαληη ησλ
ζπλεξγαηώλ ηνπο, ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπο (κέιε, αζιεηέο,
πξνπνλεηέο θιπ.) θαη έλαληη ησλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΗΚΑ,
εθνξία, επηζεώξεζε εξγαζίαο). Ο Γήκνο Ησαλληηώλ δε ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε κε ην πξνζσπηθό ην νπνίν απαζρνινύλ, έλαληη ηνπ νπνίνπ είλαη απνθιεηζηηθά
ππόρξενη.
Άπθπο 10: Τα αζιεηηθά ζσκαηεία θαη νη αζιεηηθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο
παξαρσξνύληαη ζρνιηθνί ρώξνη γηα ηε δηελέξγεηα πξνπνλήζεσλ ή αγώλσλ, ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίδνπλ όηη: 1) απαζρνινύλ λόκηκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό,
2) ηεξνύλ όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηα ζύγρξνλα πξόηππα, 3)
ρξεζηκνπνηνύλ, εθόζνλ απαηηείηαη, αζθαιή θαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό/
πξνπνλεηηθό εμνπιηζκό θαη 4) ηεξνύλ, ελ γέλεη, όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο ηεο
αζιεηηθήο λνκνζεζίαο. Ο Γήκνο Ησαλληηώλ δε θέξεη επζύλε γηα ηε κε ηήξεζε από ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηηο αζιεηηθέο νκάδεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
Άπθπο 11: Ζ άδεηα ρξήζεο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ πνπ ρνξεγείηαη κε ηηο
πεξηγξαθόκελεο ζηα θαησηέξσ άξζξα δηαδηθαζίεο, δελ θαιύπηεη ηελ έιιεηςε
νηαζδήπνηε άιιεο άδεηαο απαηηείηαη εθ ηνπ λόκνπ ηελ νπνία θαη νθείιεη λα ιακβάλεη
ν αηηώλ ηε ρξήζε θνξέαο.
Άπθπο 12: Ο Γήκνο Ησαλληηώλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ νπνηεδήπνηε.
Άπθπο 13: Όινη νη όξνη ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη νπζηώδεηο. Παξάβαζε
νπνηνπδήπνηε όξνπ ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο αθνξά ν παξώλ θαλνληζκόο.
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Άπθπο 14: Ζ ηπρόλ κε έγθαηξε άζθεζε από ην Γήκν Ησαλληηώλ νπνησλδήπνηε εθ ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ από ην λόκν ή ηνλ παξόληα θαλνληζκό, εθ’ άπαμ ή
θαη’ επαλάιεςε, δε ζεσξείηαη σο παξαίηεζή ηνπ από ηα δηθαηώκαηα απηά, ηα νπνία
ζα κπνξεί λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα.
Οπνηαδήπνηε αλνρή ηνπ Γήκνπ ζε παξάβαζε δε ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο, νύηε κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε απηήο κε ζθνπό ηε
ζπλέρηζε ηεο παξάβαζεο ή ηελ απόθξνπζε επαρζώλ ζπλεπεηώλ γηα ηνλ ρξεζάκελν
θνξέα.
Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ όξσλ ηνπ
παξόληνο θαλνληζκνύ, αίξεηαη ε παξαρώξεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή ζπλεθηηκάηαη
θαηά ηελ εμέηαζε κειινληηθνύ αηηήκαηνο παξαρώξεζεο ηνπ ίδηνπ θνξέα.
Άπθπο 15: Όπνπ ζηνλ παξόληα Καλνληζκό πξνβιέπεηαη σο αξκόδην όξγαλν γηα ηελ
έθδνζε εγθξηηηθήο απόθαζεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ
Γήκνπ Ησαλληηώλ, εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ν
Γήκαξρνο Ησαλληηώλ, απνθιεηζηηθά θαη κόλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα
παξαρώξεζεο έρεη ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο θαηά ην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο, αθνξά ζε
κεκνλσκέλε ρξήζε δηάξθεηαο από 1 έσο 3 εκέξεο θαη δελ πξνβιέπεηαη ε έγθαηξε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Καηά ηα ινηπά, αθνινπζείηαη ε
πξνβιεπόκελε, ζηα άξζξα ηνπ Δηδηθνύ Μέξνπο ηνπ παξόληνο, δηαδηθαζία.
Άπθπο 16: Γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ ησλ κε ιεηηνπξγνύλησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Ησαλληηώλ, θαηόπηλ πξόηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο. Ζ ρξήζε ησλ
ζρνιείσλ απηώλ δε ζα πξέπεη λα απνθιείεη ηελ ηπρόλ επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Οη
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δελ εθαξκόδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
Άπθπο 17: Τπρόλ αθπξόηεηα όξνπ ηνπ παξόληνο δελ ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα όινπ
ηνπ θαλνληζκνύ, ν νπνίνο ζα εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη σο πξνο ηνπο ινηπνύο
όξνπο ηνπ.
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : Παπασώπηζη ζσολικού σώπος ζε εξωζσολικό θοπέα.
Άπθπο 18: Γηαδηθαζία παξαρώξεζεο ζρνιηθνύ ρώξνπ ζε εμσζρνιηθό θνξέα:
Α) Ζ δηαδηθαζία παξαρώξεζεο ζρνιηθνύ ρώξνπ ζε εμσζρνιηθό θνξέα έρεη σο εμήο:
1) Ο ελδηαθεξόκελνο θνξέαο απεπζύλεη αίηεζε πξνο ηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ
Γήκνπ Ησαλληηώλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο
(είδνο εθδήισζεο, δηάξθεηα, ππεύζπλνο πξνγξάκκαηνο) θαη από ηελ νπνία ζα πξέπεη
λα πξνθύπηεη πσο ην πεξηερόκελν ηεο εθδήισζεο είλαη ζύκθπην κε ην ζρνιηθό
πλεύκα. Ζ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Σρνιηθή Δπηηξνπή ή ζηε Γηεύζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ πνπ αλήθεη ν πξνο παξαρώξεζε ρώξνο. Αθνινύζσο, ε αίηεζε δηαβηβάδεηαη
πξνο ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα ηνπ Σρνιείνπ ή ηελ αξκόδηα Σρνιηθή Δπηηξνπή,
αληίζηνηρα.
2) Ζ Σρνιηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Παηδείαο ζηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο γηα ηε δηαηύπσζε
γλώκεο. 3) Σε πεξίπησζε ζύκθσλεο γλώκεο (ζεηηθήο εηζήγεζεο) ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Παηδείαο (Γ.Δ.Π.), ν θάθεινο ηεο αίηεζεο καδί κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο
(ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γ.Δ.Π.), ππνβάιιεηαη από ηε Γ.Δ.Π. γηα έγθξηζε
πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
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4) Αθνινπζεί ε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί παξαρώξεζεο ηνπ
ζρνιηθνύ ρώξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξαρώξεζεο.
5) Υπνγξάθεηαη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό παξαρώξεζεο ρώξνπ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Ησαλληηώλ θαη ηνπ αηηνύληνο θνξέα.
6) Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νθείινπλ λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θνξέα, εάλ
δελ ηνπο θνηλνπνηεζεί θσηναληίγξαθν ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ζπκθσλεηηθνύ
παξαρώξεζεο, ζην νπνίν πξνζαξηάηαη ε απόθαζε έγθξηζεο παξαρώξεζεο ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε ηνπ ρώξνπ δεηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εθδήισζεο πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, πξηλ ηελ εηζήγεζε ηεο
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, ν θάθεινο ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ αξκόδην Σρνιηθό Σύκβνπιν
θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, πξνο ηνλ αξκόδην Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ (ΠΔ.Κ.Δ.Σ.) Ζπείξνπ ή ην
εθάζηνηε αξκόδην όξγαλν ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ώζηε λα γλσκνδνηήζεη
αξκνδίσο, όηη ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο πξνζηδηάδεη ζην πλεύκα ηνπ ζρνιείνπ,
εθηειείηαη από εηδηθνύο, πξνάγνληαη νη παηδαγσγηθνί ζθνπνί ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ
γίλεηαη παξέκβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη επζύλε ηεο
Πνιηηείαο. Δλ ζπλερεία, αθνινπζείηαη ε ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία.
Γ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο δε ιεηηνπξγεί γηα δηάθνξνπο
ιόγνπο (δελ έρεη ζπγθξνηεζεί, δε ζπλέξρεηαη θνθ) ην αίηεκα δελ απνξξίπηεηαη, αιιά
ππνβάιιεηαη καδί κε ηηο ινηπέο εηζεγήζεηο, από ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή πξνο ην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ιόγνο παξάιεηςεο ηεο
πξόηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο. Αθνινπζεί ε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ έγθξηζεο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη ε ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ.
Γ) Τν Σπκβνύιην Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο δύλαηαη λα δηαηππώλεη γλώκε ζρεηηθά κε ην
αίηεκα παξαρώξεζεο, πξνο ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο, όκσο, δε
δεζκεύεη ηελ Δπηηξνπή.
Άπθπο 19: Ο αηηώλ θνξέαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην
είδνο ηεο δξάζεο ηνπ θαη λα πξνθύπηνπλ, δη’ εγγξάθσλ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.
Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζσκαηείν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη: 1) αληίγξαθν ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηνπ καδί κε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, 2) απόζπαζκα πξαθηηθώλ από
ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη λα αλαθέξνληαη,
εηδηθόηεξα, ηα πξόζσπα πνπ εθπξνζσπνύλ ή δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην
ζσκαηείν, 3) βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα ζρεηηθά βηβιία ζσκαηείσλ θαη 4) βεβαίσζε ηνπ
Α.Φ.Μ..
Γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη, πιένλ ησλ αλσηέξσ,
βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ αξκόδηα, αλάινγα κε ην άζιεκα, Οκνζπνλδία. Σε
πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ – θνξέαο είλαη αζιεηηθή – θηλεηηθή νκάδα εξγαδνκέλσλ, ήηνη
ειεύζεξε νκάδα πνπ δε ζπκκεηέρεη ζε αζιεηηθό ζσκαηείν, ηόηε ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε από ηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθό ζύιινγν ή θνξέα ηνπ
Γεκνζίνπ.
Άπθπο 20: Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ σξώλ κεηαμύ ησλ αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ – νκάδσλ
πνπ αηηνύληαη ηελ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ
ή αγώλσλ, ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν
θάζε ζύιινγνο ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη νη πξνπνλεηηθέο ηνπ
αλάγθεο θαη εηδηθόηεξα: 1) ε ύπαξμε αγσληζηηθώλ ηκεκάησλ θαη ε θαηεγνξία ζηελ
νπνία αγσλίδεηαη ε εθάζηνηε αλδξηθή ή γπλαηθεία νκάδα, 2) ε ύπαξμε αθαδεκηώλ
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εθκάζεζεο ηνπ αζιήκαηνο, 3) ε ζπκκεηνρή ζε πξσηαζιήκαηα θαη ην πιήζνο ησλ
νκάδσλ ζε θάζε έλα από απηά, 4) ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ – κειώλ.
Άπθπο 21: Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ, ζε εμσζρνιηθνύο θνξείο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε,
είλαη νη εμήο : 1) ε δξάζε λα πξνζηδηάδεη ζην ζρνιηθό πλεύκα, 2) ε κε παξεκπόδηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 3) ε απνθπγή
δεκηώλ θαη ε αλάιεςε επζύλεο από ην θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθδήισζε γηα
ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ή δαπαλώλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ
ρώξσλ, 4) ν θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηελ επζύλε θαη ηε
θξνληίδα ηνπ θνξέα πνπ ζα εμππεξεηεζεί θαη 5) ν ζεβαζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ
θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ. Δθόζνλ, δε, ε εθδήισζε απεπζύλεηαη ζηνπο
καζεηέο ηεο δηαηηζέκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα πξέπεη, επηπιένλ: 6) λα κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ αλεμαηξέησο θαη αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο
δπλαηόηεηαο θαη 7) λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαηά δηάξθεηα ηεο
εθδήισζεο.
Άπθπο 22: Γηα ηελ παξαρώξεζε ζρνιηθώλ ρώξσλ ζε εμσζρνιηθνύο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζεκηλαξίσλ, αθνινπζείηαη ε αλσηέξσ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. Γελ επηηξέπεηαη ε
παξαρώξεζε ζρνιηθώλ αηζνπζώλ ζε ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ μέλσλ γισζζώλ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Παπασώπηζη ζσολικού σώπος ζε εζωζσολικούρ θοπείρ.
Άπθπο 23: Ζ παξαρώξεζε ζρνιηθώλ ρώξσλ πξνο ηνπο εζσζρνιηθνύο θνξείο, ώζηε λα
κπνξνύλ λα αζθνύλ ην έξγν ηνπο, ήηνη γηα ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλειεύζεηο γίλεηαη κεηά
από ζπλελλόεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θνξέα κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ, ε παξαρώξεζε είλαη δπλαηή
κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ θνξέα θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ. Ζ εθδήισζε πξέπεη λα πξνζηδηάδεη ζην
εθπαηδεπηηθό έξγν θαη λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Παπασώπηζη ζσολικού σώπος ζε ςλλόγοςρ Γονέων και
Κηδεμόνων και οι Ο.Σ.Α. για ηην εθαπμογή ππογπαμμάηων δημιοςπγικήρ
απαζσόληζηρ.
Άπθπο 24: Α)Οη Σύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη νη Ο.Τ.Α. δύλαληαη λα δεηνύλ
ηελ παξαρώξεζε ζρνιηθώλ ρώξσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο
απαζρόιεζεο κε δηθή ηνπο επζύλε θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε.
Β) Ζ δηαδηθαζία παξαρώξεζεο έρεη σο εμήο: 1) Ο ελδηαθεξόκελνο θνξέαο απεπζύλεη
αίηεζε πξνο ηελ αξκόδηα Σρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ κε ην πξόγξακκα
πνπ πξνηίζεληαη λα εθαξκόζνπλ (πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο, δηάξθεηα, θάθεινο κε
ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ δηδαζθόλησλ). Ζ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ή
ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλήθεη ν πξνο παξαρώξεζε ρώξνο. Αθνινύζσο, ε
αίηεζε δηαβηβάδεηαη πξνο ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα ηνπ Σρνιείνπ ή ηε Σρνιηθή
Δπηηξνπή, αληίζηνηρα. 2) Ζ Σρνιηθή Δπηηξνπή ειέγρεη αξκνδίσο, εάλ πιεξνύληαη νη
λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θαη ππνβάιιεη ην πξόγξακκα πξνο ηνλ αξκόδην Σρνιηθό
Σύκβνπιν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, πξνο ηνλ αξκόδην Σπληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ
(ΠΔ.Κ.Δ.Σ.) Ζπείξνπ ή πξνο ην εθάζηνηε αξκόδην όξγαλν ηεο Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζεο, γηα λα γλσκνδνηήζεη, αξκνδίσο, ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα ζεκεία: α)
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εάλ ην πξόγξακκα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, β) εάλ ην πξόγξακκα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
πεξηιακβάλεη, παξεκβαίλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ είλαη επζύλε ηεο
Πνιηηείαο, γ) εάλ ε επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο
απαζρόιεζεο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε εθπαηδεπηηθό ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (αδηόξηζην), δ) ζε πεξίπησζε, πνπ ην πξόγξακκα ζηειερώλεηαη κε
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο άηνκα, όια απηά ηα άηνκα, πνπ πξνζειήθζεζαλ ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπο), ε) ηα
πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ζα πξέπεη λα αληινύλ ην πεξηερόκελν ηνπο
από ηηο Δηθαζηηθέο Τέρλεο, ηελ Μνπζηθή, ην Θεαηξηθό Παηρλίδη, ην ρνξό, ηελ θίλεζε,
ηηο αζινπαηδηέο, ηηο πξνβνιέο, ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία,
ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επόκελε εκέξα ζην ζρνιείν θαη ηηο πνιηηηζηηθέο
εθδειώζεηο, ελώ νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ ΥΠΔΠΘ.
3) H Σρνιηθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ θαη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ
νξγάλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο, εηζεγείηαη πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Παηδείαο. 4) Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο εηζεγείηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά πξνο ην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 5) Ο θάθεινο ηεο αίηεζεο καδί κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηεο
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο, θαζώο θαη ηε
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ππνβάιιεηαη από
ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο γηα έγθξηζε πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 6)
Αθνινπζεί απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έγθξηζεο ηεο παξαρώξεζεο ηνπ
ζρνιηθνύ ρώξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξαρώξεζεο. 7) Υπνγξάθεηαη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό παξαρώξεζεο ρώξνπ κεηαμύ
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ θαη ηνπ αηηνύληνο θνξέα. 8)Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ
νθείινπλ λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θνξέα, εάλ δελ ηνπο θνηλνπνηεζεί
θσηναληίγξαθν ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο, ζην νπνίν
πξνζαξηάηαη ε απόθαζε έγθξηζεο παξαρώξεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Γ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή δε ιεηηνπξγεί γηα δηάθνξνπο ιόγνπο
(δελ έρεη ζπγθξνηεζεί, δε ζπλέξρεηαη) ην αίηεκα δελ απνξξίπηεηαη, αιιά ππνβάιιεηαη
καδί κε ηηο ινηπέο εηζεγήζεηο, από ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην
κε έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ιόγνο παξάιεηςεο ηεο πξόηαζεο ηεο
Δπηηξνπήο. Αθνινπζεί ε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έγθξηζεο ηνπ ζρνιηθνύ
ρώξνπ θαη ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Γ) Τν Σπκβνύιην Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο δύλαηαη λα δηαηππώλεη γλώκε ζρεηηθά κε ην
αίηεκα παξαρώξεζεο, πξνο ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο, όκσο, δε
δεζκεύεη ηελ Δπηηξνπή.
Άπθπο 25: Γηα ηελ παξαρώξεζε ζρνιηθνύ ρώξνπ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη εμήο πξνϋπνζέζεηο: 1) ε κε
παξεκπόδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 2) ε
απνθπγή δεκηώλ θαη ε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ή δαπαλώλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε
ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ, 3) ν θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε
ηελ επζύλε θαη ηε θξνληίδα ηνπ θνξέα πνπ δηνξγαλώλεη ην πξόγξακκα, 4) ε ιήςε
κέξηκλαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο θαη 5) ν ζεβαζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Άπθπο 26: Γελ παξαρσξνύληαη ρώξνη γηα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απεπζύλνληαη
επηιεθηηθά ζε κεκνλσκέλνπο καζεηέο ή ζε νκάδεο καζεηώλ, κε θξηηήξηα
νηθνλνκηθνθνηλσληθά θαη απνθιείνπλ άιινπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηόηεηα.
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