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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά 

της 21
ης

/6-10-2021 Συνεδρίασης 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

    Αριθ. 246 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε, σήµερα Τετάρτη 6-10-2021 και ώρα 

16:30, διά τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, αφού 

ενηµερώθηκε µετά από τη µε αρ. πρωτ. 40174/1-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου 

του ∆.Σ., σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισµού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α΄55), τη µε αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως 

τροποποιήθηκε µε την όµοια µε αριθ. ∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ 9413/2020(Β’1704). 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 49 ∆ηµοτικών 

Συµβούλων ήσαν: 

Παρόντες 39 

 

1) Παναγιώτης Αβραµίδης, 2) Μιχαήλ Αγρανιώτης, 3) Χρήστος Αγραπίδης, 4) Ασπασία  

Αλιγιζάκη, 5) Παναγιώτης, Αναστασάκος, 6) ∆ηµήτριος Αράπης, 7) Αλέξανδρος 

Αργουδέλης, 8) Ιωάννης Βοϊδονικόλας, 9) Ιωσήφ Βουράκης, 10) Παναγιώτης Βουτυράκος, 

11) ∆ηµήτριος Γκερλές,  12) Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, 13) Αθανάσιος ∆ιαβολάκης, 14) 

Ευαγγελία ∆ρίτσα–Αποστόλου, 15) Ανδριάνα Ζαρακέλη, 16) Χαραλαµπία Ζηλάκου, 17) 

Πασχαλίνα Καλαγιά-Καραµαλάκου, 18) Παναγιώτης Καλογερόγιαννης, 19) Αλέξανδρος 

Καµαράτος, 20) Αντωνία Καρακατσάνη, 21) ∆ηµήτριος Καρύδης, 22) Ιωάννης 

Κατσαφάδος, 23) Γρηγόριος Καψοκόλης, 24) Αλέξανδρος Κοτέας, 25) Κυριάκος 

Μανωλάκος, 26) Λεωνίδας Μανωλάκος, 27) ∆ιαµάντω Μανωλάκου, 28) Ευάγγελος 

Μαρινάκης, 29) Χαρουτιούν Μαρκαριάν, 30) Σταυρούλα Μελά, 31) Αντώνιος Μοραντζής, 

32) Γρηγόριος Μόφορης, 33) Νικόλαος Μπελαβίλας, 34) Κυριακή Μπουρδάκου, 35) 

Ειρήνη Νταϊφά, 36) Παναγιώτης Ρέππας, 37) Κυριάκος Σιγαλάκος, 38) Αλέξανδρος 

Τζεφεράκος & 39) Γερασιµούλα Τουµαζάτου. 

Απόντες: 1) Γεώργιος Bίτσας, 2) ∆ηµήτριος Βλαχάκος, 3) Νικόλαος Βλαχάκος, 4) 

Ελευθέριος Βρουβάκης, 5) Γρηγόριος ∆εµέστιχας, 6) Σταύρος Κοσκωτάς, 7) Ιωάννης 

Λαζόπουλος, 8) Αναστασία Λεωτσάκου,  9) Αντώνιος Νικοπολίδης & 10) Μαρία 

Σταθάκη. 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Νικήτας Γκόλφης, 2) Αλέξανδρος Νανόπουλος, 3) Χαράλαµπος 

Λιακόσταυρος & 4) Λεωνίδας Μελάς.   

Απών : Αναστάσιος Πούλος 

Πρόεδρος ο  κ. Παναγιώτης I. Αβραµίδης. 

Γραµµατέας η κα Ευαγγελία ∆ρίτσα –Αποστόλου  

Συµµετείχε ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Π. Μώραλης  

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Ανδρέας Φινοκαλιωτάκης. 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-11-2021  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Επαναλαµβάνεται ορθώς η παρούσα απόφαση µετά από το έγγραφο µε αρ.πρωτ. 

382/2021 του Τµ. ∆ιοίκησης Εποπτείας & Υποστ. Σχολικών Επιτροπών, µε την 

απαλοιφή της τελευταίας φράσης από την παρ. γ του άρθρου 1 που εκ παραδροµής 

ανεγράφη στην εισήγηση. 

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση κανονισµού παραχώρησης -χρήσης των σχολικών 

γυµναστηρίων - αιθουσών πολλαπλής χρήσης - αιθουσών εκδηλώσεων - σχολικών 

χώρων γενικά. 

 

Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ 

Αγρανιώτης, Αθανάσιος ∆ιαβολάκης, ∆ιαµάντω Μανωλάκου & Νικόλαος 

Μπελαβίλας. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για τη λήψη απόφασης,  µετά από 

την εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση Παιδείας & δια Βίου Μάθησης-Τµ. ∆ιοίκησης 

Εποπτείας & Υποστ. Σχολικών Επιτροπών) µε αριθ. πρωτ.  40256/333/1-10-2021. 

Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση  που αφορά έχει ως εξής: 

 

Προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΘΕΜΑ: «΄Εγκριση Κανονισµού παραχώρησης -χρήσης των σχολικών γυµναστηρίων-αιθουσών 

πολλαπλής χρήσης-αιθουσών εκδηλώσεων- των σχολικών χώρων γενικά του ∆ήµου Πειραιά 

Ανοικτά σχολεία». 

     Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 

 Οι Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 

πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, στο πνεύµα της µετατροπής και λειτουργίας  τους από 

κλειστές δοµές σε τοπικά πολυδύναµα κέντρα γνώσης και άθλησης.           

Με γνώµονα τη διαπιστωµένη ανάγκη ύπαρξης ενός εκσυγχρονισµένου και απολύτως 

στοχευµένου θεσµικού πλαισίου, που θα εφαρµόζεται οµοιόµορφα από όλους τους φορείς,  που 

αιτούνται τη χρήση των ανωτέρω σχολικών χώρων, 

Εισηγούµεθα την έγκριση του κανονισµού παραχώρησης χρήσης των σχολικών γυµναστηρίων, 

αιθουσών πολλαπλής χρήσης, αιθουσών εκδηλώσεων, των σχολικών χώρων γενικά, ο οποίος 

αφορά το σύνολο των λειτουργούντων κτιριακών εγκαταστάσεων, των σχολικών µονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά. 

Με την ψήφιση  του υπό έγκριση Κανονισµού εκφράζεται η βούληση το σχολείο να είναι ανοιχτό 

και να αλληλεπιδρά  µε την ευρύτερη τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται και εκπροσωπείται 

από πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς. 

Η χρήση των σχολικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων, όταν δεν υπάρχουν 

σχολικές δραστηριότητες,  δεν πρέπει ωστόσο να περιορίζει τη λειτουργικότητά τους κατά την 

παροχή του εκπαιδευτικού έργου και για αυτό λαµβάνει χώρα υπό όρους που σκοπό έχουν τη 

διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου. 

 Η παραχώρηση θα εγκρίνεται κατόπιν εξατοµικευµένης εξέτασης κάθε αιτήµατος, ώστε να 

διασφαλίζεται η συνάφεια της επιδιωκόµενης χρήσης µε το σχολικό πνεύµα και η ακεραιότητα 

των σχολικών χώρων. 

Για τη σύνταξη του υπό ψήφισιν κανονισµού ελήφθησαν υπ’ όψιν: -τα άρθρα 75 παρ. 1, 185παρ. 

2 και 243 του ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’/08.06.2006  

-τα άρθρα 65 παρ. 1, 94 παρ. 4 περ. 17, 103 παρ. 2 και 285 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α’/07.10.2010) , 

-το άρθρο 5 του ν. 1894/2010 περί της «Ακαδηµίας Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» 

(ΦΕΚ110/τ. Α’/27.08.1990), 

 -τα άρθρα 41 και 50 του ν. 1566/1985 περί της «∆οµής και λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.09.1985)  
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- η υπ’ αριθ. ΣΤ/13/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 40/τ. Β’/26.01.1994), 

 -η υπ’ αριθ. ∆4/36/14.02.1992 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

«περί Παραχώρησης Σχολικών Χώρων» 

, η υπ’ αριθ. 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης περί «Καθορισµού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση των 

οικονοµικών θεµάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25.02.2011) 

 

, -η υπ’ αριθ. 1940/2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. 8440/2011 απόφασης» (ΦΕΚ310/τ. Β’/02.02.2018), 

ο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

121/τ. Α’/17.06.1999), 

 -ο ν. 4479/2017«Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/τ. 

Α’/29.06.2017), 

 -ο ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α’/12-06-2018) 

 -και οι υπ’ αριθ.: ∆4/1171/19.12.1984, Γ1/153/567/04.05.1988, ∆4/804/16.12.97, 

∆4/210/20.02.1998, ∆4/170/5.5.98, Γ4/1392/21-12-1998 και Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 

εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Επισηµαίνεται ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίζεται ο 

«Κανονισµός παραχώρησης -χρήσης των σχολικών γυµναστηρίων-αιθουσών πολλαπλής χρήσης-

αιθουσών εκδηλώσεων- των σχολικών χώρων γενικά » εµπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο 

νοµιµότητας του άρθρου 225 παρ.1α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 116 

του Ν.4555/2018 και ισχύει, ως κανονιστικού δε χαρακτήρα πράξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.3463/2006 και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 

Προγράµµατος ∆ι@ύγεια σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, 

όπως ισχύει. 

Επισυνάπτεται το σχέδιο του Κανονισµού  παραχώρησης-χρήσης των σχολικών γυµναστηρίων, 

αιθουσών πολλαπλής χρήσης, αιθουσών εκδηλώσεων, των σχολικών χώρων γενικά του ∆ήµου 

Πειραιά. 

                                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αρµόδιας Αντιδηµάρχου και τις τοποθετήσεις των 

επικεφαλής των παρατάξεων. 

Αφού είδε τον συνηµµένο Κανονισµό παραχώρησης-χρήσης των σχολικών 

γυµναστηρίων, αιθουσών πολλαπλής χρήσης, αιθουσών εκδηλώσεων, των σχολικών 

χώρων γενικά του ∆ήµου Πειραιά. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 και τα αναφερόµενα 

στην εισήγηση σχετικά άρθρα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

Με µειοψηφία των ∆ηµ. Συµβούλων κ.κ. Αλ. Κοτέα και Γρ. Μόφορη. 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει τον Κανονισµό παραχώρησης-χρήσης των σχολικών γυµναστηρίων-αιθουσών 

πολλαπλής χρήσης-αιθουσών εκδηλώσεων-των σχολικών χώρων γενικά του ∆ήµου 

Πειραιά που αποτελείται από 26 άρθρα και έχει ως εξής: 

 

Κανονισµός παραχώρησης -χρήσης  

των σχολικών γυµναστηρίων-αιθουσών πολλαπλής χρήσης-αιθουσών 

εκδηλώσεων- 

 των σχολικών χώρων γενικά του ∆ήµου Πειραιά. 

Ανοικτά Σχολεία. 

 

Άρθρο 1 

Νοµικό πλαίσιο 
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Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού ελήφθησαν υπ’ όψιν: 

 

* τα άρθρα του ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α 

/08.06.200 

α)75 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Αρχές διευθύνουν και 

ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις. 

β)185 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε το οποίο µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που 

ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα 

τοπικά συµφέροντα. Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου 

δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

γ)243 περί σχολικών Επιτροπών στο οποίο ορίζεται µεταξύ άλλων ότι στις 

αρµοδιότητες του ∆ήµου περιλαµβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις 

κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε 

συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή (αρµοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε µε την 

παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').  

* Τα άρθρα του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α’/07.10.2010):  

α)65 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει 

για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου 

στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µεταβίβασε σε Επιτροπή του,  

β)94 παρ. 4 περ. 17,  

γ)103 παρ. 2 περί σύστασης-συγχώνευσης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και  

δ)285 σύµφωνα µε το οποίο, ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου κάθε 

γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του, καταργείται.  

* το άρθρο 5 του ν. 1894/90 περί της «Ακαδηµίας Αθηνών και άλλες 

εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ110/τ. Α’/27.08.1990 όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα σύµφωνα µε τις οποίες η σχολική περιουσία (κινητή και ακίνητη) έχει 

περιέλθει στους οικείους Ο.Τ.Α. ),  

* τα άρθρα 41 και 50 του ν. 1566/1985 περί της «∆οµής και λειτουργίας της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. 

Α’/30.09.1985), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

* η υπ’ αριθ. ΣΤ/13/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 40/τ. Β’/26.01.1994),  

* η υπ’ αριθ. ∆4/36/14.02.1992 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων «περί Παραχώρησης Σχολικών Χώρων»,  

* η υπ’ αριθ. 8440/2011 Απόφαση του Υπουργού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί «Καθορισµού λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και ρύθµιση των οικονοµικών θεµάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/τ. 

Β’/25.02.2011),  

* η υπ’ αριθ. 1940/2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8440/2011 απόφασης» (ΦΕΚ 310/τ. Β’/02.02.2018),  

* ο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 121/τ. Α’/17.06.1999),  

* ο ν. 4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

94/τ. Α’/29.06.2017),  

* ο ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α’/12-06-2018) και  

* οι υπ’ αριθ. ∆4/1171/19.12.1984, Γ1/153/567/04.05.1988, ∆4/804/16.12.97, 

∆4/210/ 20.02.1998, ∆4/170/5.5.98, Γ4/1392/21-12- 1998 και 
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Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 

* Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ 112/8/13-7-

2010) περί «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

* Οι διατάξεις του Π∆ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.α/1.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων».  

* O ισχύων Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Πειραιά ΦΕΚ 3491/Β/31-12-2012 

 

   Άρθρο 2: 

Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού 

 

 Μέσω του παρόντος Κανονισµού εκφράζεται η βούληση τα σχολεία να είναι ανοιχτά 

και να αλληλεπιδρούν µε την ευρύτερη τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται και 

εκπροσωπείται από πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς 

φορείς. Να µετατρέπονται από κλειστές δοµές σε τοπικά πολυδύναµα κέντρα γνώσης, 

εξυπηρετώντας και καλύπτοντας διαχρονικές ανάγκες της πειραϊκής κοινωνίας για 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ –∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Η χρήση των σχολικών 

χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων πέραν της συνήθους εκπαιδευτικής 

διαδικασίας δεν πρέπει να περιορίζει τη λειτουργικότητά τους κατά την παροχή του 

εκπαιδευτικού έργου και για αυτό λαµβάνει χώρα υπό όρους, που σκοπό έχουν τη 

διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου.  

Η παραχώρηση θα εγκρίνεται κατόπιν εξατοµικευµένης εξέτασης κάθε εκάστου 

αιτήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια της επιδιωκόµενης χρήσης µε το σχολικό 

πνεύµα και η ακεραιότητα των σχολικών χώρων.  

 

   Άρθρο 3:  
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται: 

 Στα σχολικά γυµναστήρια, στις αίθουσες εκδηλώσεων - πολλαπλών χρήσεων και 

στους λοιπούς χώρους του συνόλου των λειτουργούντων σχολείων της Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά. 

 

                                                    Άρθρο 4. 

                     Η παραχώρηση σχολικών χώρων επιτρέπεται:  

Κυρίως σε εσωσχολικούς φορείς (Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, Ένωση 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ, τοπικούς συλλόγους δασκάλων και 

νηπιαγωγών, µαθητικές κοινότητες, Συνδικαλιστικούς φορείς Εκπαιδευτικών κ.λ.π και 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εφαρµογή Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης µε δική τους ευθύνη (οικονοµική στήριξη) και σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία (προγράµµατα που εναρµονίζονται µε τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές 

του εκπαιδευτικού µας συστήµατος) ή για άλλες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που 

προσιδιάζουν στο εκπαιδευτικό έργο (εκθέσεις, διαλέξεις, πολιτιστικές παραστάσεις).  

 

Σε εξωσχολικούς φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ήτοι Ο.Τ.Α., τοπικούς κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς ή αθλητικούς 

Συλλόγους, αθλητικά σωµατεία, ινστιτούτα ξένων γλωσσών κ.λ.π. της τοπικής 

κοινωνίας για την πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ή δράσεων πολιτιστικού – 

αθλητικού - κοινωνικού & επιστηµονικού περιεχοµένου αποκλειστικά, διεξαγωγή 

σεµιναρίων, προγράµµατα εκγύµνασης κ.λ.π.  
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Κύρια προϋπόθεση για κάθε παραχώρηση γενικά χρήσης σχολικού χώρου αποτελεί, η 

µη παρεµπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εξατοµίκευση της έγκρισης για 

κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.  

Βασικές επίσης προϋποθέσεις για τη διάθεση χρήσης σχολικών χώρων είναι η όποια 

εκδήλωση πρόκειται να διοργανωθεί:  

• να µην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (κοπή εισιτηρίου σε εκδηλώσεις, επίδειξη 

κάρτας κ.τ.λ.)  

• να µην έχει κοµµατικό ή προσηλυτιστικό χαρακτήρα  

• να µην προάγει τον ρατσισµό, τη ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισµό, τη ροπή σε 

άνοµες πράξεις  

• δεν παραχωρούνται χώροι για προγράµµατα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε 

µεµονωµένους µαθητές ή σε οµάδες µαθητών, µε κριτήρια οικονοµικοκοινωνικά και 

αποκλείουν άλλους µαθητές που δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα  

• η µη ύπαρξη των απαραίτητων κάθε φορά δικαιολογητικών για την υποβολή 

αιτήµατος «παραχώρησης σχολικών χώρων», αποτελεί αυτοτελή αιτία απόρριψης του 

αιτήµατος .  

Άρθρο 5: 
Τα αιτήµατα παραχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στους εξής χρόνους: 

 

 Α) Τα αιτήµατα για παραχωρήσεις που αφορούν στη συνολική χρονική διάρκεια ενός 

διδακτικού έτους (από 01ης Σεπτεµβρίου έως 30ης Ιουνίου) θα πρέπει να υποβάλλονται 

από την 20η Μαΐου έως την 10η Ιουνίου κάθε έτους.  

 

Β) Τα αιτήµατα παραχώρησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία για την 

οποία ζητείται η παραχώρηση του σχολικού χώρου. 

 

Γ. Τα αιτήµατα κάθε ενδιαφερόµενου φορέα υποβάλλονται: 

 

1. Στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης / Τµήµα ∆ιοίκησης 

Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paideiasdp2@piraeus.gov.gr (τηλ:2144053376-7-8). 

 

2. Η υπηρεσία διαβιβάζει τα αιτήµατα προς τη ∆ιεύθυνση του εκάστοτε σχολείου για 

έκφραση γνώµης, προκειµένου να διασφαλισθεί, εκτός των άλλων, ότι δεν συµπίπτει µε 

άλλη προγραµµατισµένη δράση. 

 

3. Παράλληλα τα αιτήµατα διαβιβάζονται, µαζί µε τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις 

στην αρµόδια Σχολική Επιτροπή, για να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για  τη 

διατύπωση γνώµης. 

 

4 Η Σχολική Επιτροπή διαβιβάζει τη γνωµοδότησή της στη ∆ηµοτική Επιτροπή 

Παιδείας για σύµφωνη γνώµη.  

Εάν δεν λειτουργεί η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας διαβιβάζει τη γνωµοδότησή της 

στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος 

παράλειψης της πρότασης της ∆.Ε.Π. 

 

5. Σε περίπτωση σύµφωνης γνώµης (θετικής εισήγησης της ∆.Ε.Π.) το αίτηµα 

εισάγεται προς λήψη σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στον εισηγητικό 

φάκελο συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις της Σχολικής Επιτροπής, της ∆ιεύθυνσης του 

σχολείου και  η σχετική απόφαση/πρακτικό της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
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6. Ακολουθεί η  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραχώρησης χρήσης του 

σχολικού χώρου, η οποία περιλαµβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παραχώρησης.  

 

7. Σε κάθε αίτηση φορέων περί παραχώρησης χώρου θα πρέπει να αναφέρονται τα 

πλήρη στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου εποπτείας και 

ευθύνης της προς εκτέλεση της δράσης. Θα συµπεριλαµβάνεται επίσης Υπεύθυνη 

∆ήλωση του αιτούντα, ότι δεσµεύεται να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στην απόφαση παραχώρησης, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τη 

σχετική κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 6: 

 Η παραχώρηση των σχολικών χώρων, στους οποίους αφορά ο παρών Κανονισµός, 

επιτρέπεται µόνο εκτός των ωρών διδασκαλίας και για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι σχολικοί χώροι διατίθενται προς παραχώρηση καθηµερινά µετά τη λήξη 

της λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και µέχρι ώρας 22:00 µ.µ. και τα 

Σαββατοκύριακα και τις ηµέρες των σχολικών διακοπών από 08:00 π.µ. έως 22:00 µ.µ.. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί παράταση του ανωτέρω ωραρίου, 

κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης αίτησης του αιτούντος την παραχώρηση φορέα.  

Σε κάθε σχολικό γυµναστήριο θα τηρείται, από τον υπεύθυνο προπονητή κάθε 

συλλόγου ή οµάδας, βιβλίο παράδοσης – παραλαβής, στο οποίο θα καταγράφεται η 

ηµέρα και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και τυχόν φθορές ή άλλα προβλήµατα που 

ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το οποίο θα ελέγχεται από το ∆ιευθυντή 

του σχολείου προκειµένου να ζητείται η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών.  

 

Άρθρο 7: 

 Εφόσον οι χώροι στους οποίους αναφέρεται ο παρών Κανονισµός χρησιµοποιούνται 

κυρίως για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, µετά το τέλος των δράσεων για τις οποίες 

παραχωρούνται θα πρέπει να αποκαθίσταται η αθλητική τους χρήση. ∆εν επιτρέπεται η 

µόνιµη εγκατάσταση αντικειµένων σε αυτούς (π.χ. σκηνή, εξέδρα, καρέκλες).  

Τυχόν προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων σε ώρες για τις 

οποίες έχει δοθεί παραχώρηση, αναστέλλει την παραχώρηση και δίδεται απόλυτη και 

άµεση προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό έργο. 

 

 Άρθρο 8: 

Τα σχολικά κτίρια µπορούν και πρέπει να παραµένουν ανοικτά και κατά τις 

απογευµατινές ώρες, δηµιουργώντας µια νέα σχέση των σχολικών κτιρίων µε τη 

γειτονιά, τα παιδιά, µε την τοπική κοινωνία.  

Με γνώµονα την αξιοποίηση τους µε τη διάθεσή τους σε διάφορους φορείς όταν δεν 

υπάρχουν σχολικές δραστηριότητες και τη µετατροπή τους από κλειστές δοµές σε 

τοπικά πολυδύναµα κέντρα γνώσης και άθλησης, η χρήση των σχολικών χώρων 

παραχωρείται δωρεάν σύµφωνα µε το άρθρο 185 παρ. 1 και 2 του 

Ν.3463/2006"Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων" ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006) στους 

εξωσχολικούς και εσωσχολικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος 

Κανονισµού.  

 Οι εξωσχολικοί-εσωσχολικοί φορείς στους οποίους παραχωρείται η χρήση των 

ανωτέρω σχολικών χώρων οφείλουν να καταβάλουν στην αντίστοιχη ανά βαθµίδα 

σχολική επιτροπή ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών 

δαπανών (∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΙ, καθαριότητα κλπ), καθώς και για την αποκατάσταση της 

επερχόµενης φθοράς των χώρων. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς (υλικής, ατυχηµάτων κλπ) ή απορρέουσας ευθύνης 

(αστική, ποινική, διοικητική), την οποία τυχόν θα προκαλέσουν οι φορείς σε τρίτους ή 
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συνεργάτες τους, ή οποιασδήποτε παράβασης έναντι αρχών, λόγω µη τήρησης των 

επιβαλλοµένων από τον Νόµο υποχρεώσεών τους, υποχρεούνται µόνον οι φορείς  προς 

αποκατάστασή της, καθώς και για την πληρωµή των τυχόν σχετικών αποζηµιώσεων, 

χρηµατικών ποινών, προστίµων κλπ, χωρίς καµία απολύτως ευθύνη του ∆ήµου 

Πειραιά.  

Στην περίπτωση ζηµιών θα πληρώσουν για την αποκατάσταση των ζηµιών,  βάσει της 

κοστολόγησης που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά. 

 

Ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση επιβαρύνεται, επιπλέον, µε την ανάλογη 

δαπάνη θέρµανσης εφόσον πραγµατοποιεί χρήση οποιασδήποτε µορφής θέρµανσης, 

καθώς και µε την υποχρέωση καθηµερινής καθαριότητας των χώρων που χρησιµοποιεί  

σε άµεση συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του σχολείου.  

 

Σε κάθε περίπτωση που για την παραχώρηση του χώρου ορίζεται ειδικό αντίτιµο από 

τη νοµοθεσία, ισχύει το αντίτιµο αυτό.  

 

Άρθρο 9: 

 Οι φορείς που αιτούνται και λαµβάνουν την παραχώρηση των σχολικών χώρων 

είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τη νοµοθεσία που διέπει τη δράση τους (εργατική, 

ασφαλιστική, φορολογική, αθλητική κλπ.) και φέρουν την πλήρη ευθύνη έναντι των 

συνεργατών τους, των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις τους (µέλη, αθλητές, 

προπονητές κλπ.) και έναντι των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών του ∆ηµοσίου (ΙΚΑ, 

εφορία, επιθεώρηση εργασίας).  

 Ο ∆ήµος Πειραιά δε συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε το προσωπικό το 

οποίο απασχολούν, έναντι του οποίου είναι αποκλειστικά υπόχρεοι.  

 

Άρθρο 10: 

Τα αθλητικά σωµατεία και οι αθλητικές οµάδες, στις οποίες παραχωρούνται σχολικοί 

χώροι για τη διενέργεια προπονήσεων ή αγώνων, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι:  

1) απασχολούν νόµιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό,  

2) τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, 

3)χρησιµοποιούν, εφόσον απαιτείται, ασφαλή και κατάλληλο εκπαιδευτικό/ 

προπονητικό εξοπλισµό  

4) έχουν εκδώσει σχετικά πιστοποιητικά υγείας των αθλητών/τριών που συµµετέχουν 

και 4) τηρούν, εν γένει, όλους τους σχετικούς κανόνες της αθλητικής νοµοθεσίας.  

 Ο ∆ήµος Πειραιά δε φέρει ευθύνη για τη µη τήρηση από τα αθλητικά σωµατεία 

και τις αθλητικές οµάδες των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.  

 

 Άρθρο 11: 

Η άδεια χρήσης του σχολικού χώρου που χορηγείται µε τις περιγραφόµενες στα 

κατωτέρω άρθρα διαδικασίες, δεν καλύπτει την έλλειψη οιασδήποτε άλλης άδειας 

απαιτείται εκ του νόµου, την οποία και οφείλει να λαµβάνει ο αιτών τη χρήση φορέας 

πριν την έναρξη εκτέλεσης της δράσης. 

 

Άρθρο 12: 

Ο ∆ήµος Πειραιά διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού 

οποτεδήποτε.  

 

Άρθρο 13: 

   Όλοι οι όροι του παρόντος κανονισµού είναι ουσιώδεις.  

Παράβαση οποιουδήποτε όρου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την απαγόρευση της 

χρήσης των εγκαταστάσεων στις οποίες αφορά ο παρών Κανονισµός.  
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                                                     Άρθρο 14:  
 Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από το ∆ήµο Πειραιά οποιωνδήποτε εκ των δικαιωµάτων 

του, που απορρέουν από το νόµο ή τον παρόντα Κανονισµό, εφ’ άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δεν θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώµατα αυτά, τα οποία θα 

µπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

Οποιαδήποτε ανοχή του ∆ήµου σε παράβαση δε συνεπάγεται τροποποίηση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ούτε µπορεί να γίνει επίκληση αυτής µε σκοπό τη 

συνέχιση της παράβασης ή την απόκρουση επαχθών συνεπειών για τον χρησάµενο 

φορέα.   

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος 

κανονισµού, αίρεται η παραχώρηση και η συµπεριφορά αυτή συνεκτιµάται κατά την 

εξέταση µελλοντικού αιτήµατος παραχώρησης του ίδιου φορέα. 

 

 Άρθρο 15: 

Κατ΄εξαίρεσιν για βραχυπρόθεσµες παραχωρήσεις έως τριών ηµερών,  από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πειραιά, εξουσιοδοτείται για την έκδοση της σχετικής 

Απόφασης παραχώρησης ο ∆ήµαρχος Πειραιά ή ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος Παιδείας 

για την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης παραχώρησης,  κατόπιν της 

θετικής εισήγησης της Σχολικής Επιτροπής και της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.   

 

 Άρθρο 16:  

Για την παραχώρηση  σχολικών χώρων στους οποίους δεν λειτουργούν πλέον σχολικές 

µονάδες, απαιτείται Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, κατόπιν 

πρότασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας µε εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του 

∆ήµου. Η χρήση των σχολείων αυτών δε θα πρέπει να αποκλείει την τυχόν 

επαναλειτουργία τους. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται σε 

αυτή την περίπτωση.  

Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 στοιχείο 24, ο καθορισµός 

κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι 

πλέον αρµοδιότητα των ∆ήµων. 

 

Άρθρο 17:  

Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλου του 

Κανονισµού, ο οποίος θα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως προς τους λοιπούς όρους 

του.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα.  

 

Άρθρο 18: 
               ∆ιαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα:  

 

 Η διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα είναι όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 5 παρ. Γ. 

Επιπρόσθετα: 

 

∆) Στην αίτηση που απευθύνει ο ενδιαφερόµενος φορέας προς το ∆ήµο Πειραιά πρέπει 

να συµπεριλαµβάνεται το πρόγραµµα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, 

υπεύθυνος προγράµµατος), από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι το περιεχόµενο 
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της εκδήλωσης είναι συναφές µε το σχολικό πνεύµα. Επίσης,  η αίτηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του αιτούντα φορέα 

(όπως αυτός αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα προσκοµίζοµενα νοµιµοποιητικά 

έγγραφα) µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών  φορέας  θα τηρήσει όλες τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από  τον παρόντα κανονισµό και εν γένει από την 

ισχύουσα νοµοθεσία.      

 

Ε) Στην περίπτωση που η διάθεση του χώρου ζητείται για την πραγµατοποίηση 

εκδήλωσης που απευθύνεται στους µαθητές του σχολείου, πριν την εισήγηση της 

Σχολικής Επιτροπής, ο φάκελος υποβάλλεται προς τον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο και 

µετά τη λήξη της θητείας του, προς τον αρµόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πειραιά ή το 

εκάστοτε αρµόδιο όργανο της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, ώστε να γνωµοδοτήσει 

αρµοδίως, ότι το πρόγραµµα της εκδήλωσης προσιδιάζει στο πνεύµα του σχολείου, 

εκτελείται από ειδικούς, προάγονται οι παιδαγωγικοί σκοποί του σχολείου και δεν 

γίνεται  παρέµβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ευθύνη της Πολιτείας. 

Εν συνεχεία, ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.  

 

ΣΤ) Το Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το 

αίτηµα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όµως, δε 

δεσµεύει την Επιτροπή.  

 

Άρθρο 19: 

 Ο αιτών φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόµιµη λειτουργία του και το είδος της 

δράσης του και να προκύπτουν, δι’ εγγράφων, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Εφόσον 

πρόκειται για σωµατείο θα πρέπει να προσκοµίζεται: 

 

1) αντίγραφο του Καταστατικού του µαζί µε τυχόν τροποποιήσεις αυτού,  

 

2) απόσπασµα πρακτικών από το οποίο να προκύπτουν τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και να αναφέρονται, ειδικότερα, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή 

δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το σωµατείο,  

 

3) βεβαίωση εγγραφής στα σχετικά βιβλία σωµατείων και  

 

4) βεβαίωση του Α.Φ.Μ..  

Για τα αθλητικά σωµατεία θα πρέπει να προσκοµίζεται, πλέον των ανωτέρω, βεβαίωση 

εγγραφής στην αρµόδια, ανάλογα µε το άθληµα, Οµοσπονδία. Σε περίπτωση που ο 

αιτών – φορέας είναι αθλητική – κινητική οµάδα εργαζοµένων, ήτοι ελεύθερη οµάδα 

που δε συµµετέχει σε αθλητικό σωµατείο, τότε θα πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση 

από τον αντίστοιχο επαγγελµατικό σύλλογο ή φορέα του ∆ηµοσίου.  

 

Άρθρο 20: 

Για την κατανοµή των ωρών µεταξύ των αθλητικών συλλόγων – οµάδων που αιτούνται 

την παραχώρηση των σχολικών χώρων για τη διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων, θα 

λαµβάνονται υπ’ όψιν η αγωνιστική δραστηριότητα που παρουσιάζει ο κάθε σύλλογος 

την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο και οι προπονητικές του ανάγκες και ειδικότερα:  

 

1) η ύπαρξη αγωνιστικών τµηµάτων και η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η 

εκάστοτε ανδρική ή γυναικεία οµάδα,  

 

2) η ύπαρξη ακαδηµιών εκµάθησης του αθλήµατος,  
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3) η συµµετοχή σε πρωταθλήµατα και το πλήθος των οµάδων σε κάθε ένα από αυτά,  

 

4) ο αριθµός των αθλητών – µελών.  

              

Άρθρο 21: 

Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χώρου, σε εξωσχολικούς φορείς για την 

πραγµατοποίηση δράσεων, των οποίων η συνδροµή εξετάζεται κατά περίπτωση, είναι 

οι εξής :  

 

1) η δράση να προσιδιάζει στο σχολικό πνεύµα,  

 

2) η µη παρεµπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

 

3) η αποφυγή ζηµιών και η ανάληψη ευθύνης από το φορέα που πραγµατοποιεί την 

εκδήλωση για την αποκατάσταση ζηµιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση των 

σχολικών χώρων,  

 

4) ο καθαρισµός των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν µε την ευθύνη και τη φροντίδα 

του φορέα που θα εξυπηρετηθεί και  

 

5) ο σεβασµός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Εφόσον, 

δε, η εκδήλωση απευθύνεται στους µαθητές της διατιθέµενης σχολικής µονάδας, θα 

πρέπει, επιπλέον:  

 

6) να µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές του σχολείου ανεξαιρέτως και 

ανεξαρτήτως οικονοµικής δυνατότητας και  

 

7) να λαµβάνεται µέριµνα για την ασφάλειά τους κατά διάρκεια της εκδήλωσης.  

 

Άρθρο 22: 

Για την παραχώρηση σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς του ∆ηµοσίου ή του 

ιδιωτικού τοµέα για τη διεξαγωγή εξετάσεων ή την πραγµατοποίηση σεµιναρίων, 

ακολουθείται η ανωτέρω προβλεπόµενη διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση 

σχολικών αιθουσών σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για τη διδασκαλία 

της γλώσσας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εσωσχολικούς φορείς.  
 

Άρθρο 23: 

Η παραχώρηση σχολικών χώρων προς τους εσωσχολικούς φορείς, ώστε να µπορούν να 

ασκούν το έργο τους, ήτοι για συνεδριάσεις και συνελεύσεις γίνεται µετά από 

συνεννόηση του ενδιαφερόµενου φορέα µε τη ∆ιεύθυνση του σχολείου.  

Όταν πρόκειται για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, η παραχώρηση είναι δυνατή 

µετά από έγγραφη αίτηση του φορέα και µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή του 

σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων. Η εκδήλωση πρέπει να προσιδιάζει στο 

εκπαιδευτικό έργο και να µην παρεµποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεµόνων και Ο.Τ.Α. για την εφαρµογή προγραµµάτων δηµιουργικής 

απασχόλησης.  
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Άρθρο 24: 

 Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων και οι Ο.Τ.Α. δύνανται να ζητούν την 

παραχώρηση σχολικών χώρων για την εφαρµογή προγράµµατος δηµιουργικής 

απασχόλησης µε δική τους ευθύνη και οικονοµική στήριξη.  

Η διαδικασία παραχώρησης είναι όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 παρ. Γ. 

Επιπλέον: 

∆) Ο ενδιαφερόµενος φορέας απευθύνει αίτηση προς το ∆ήµο Πειραιά µε το 

πρόγραµµα που προτίθενται να εφαρµόσουν (περιεχόµενο προγράµµατος, διάρκεια, 

φάκελος µε τίτλους σπουδών των διδασκόντων).  

 

Ε) Το Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το 

αίτηµα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όµως, δε 

δεσµεύει την Επιτροπή.  

Άρθρο 25: 

Για την παραχώρηση σχολικού χώρου για την εφαρµογή προγράµµατος δηµιουργικής 

απασχόλησης θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 

1) η µη παρεµπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

2) η αποφυγή ζηµιών και η αποκατάσταση ζηµιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη 

χρήση των σχολικών χώρων,  

3) ο καθαρισµός των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν µε την ευθύνη και τη φροντίδα 

του φορέα που διοργανώνει το πρόγραµµα,  

4) η λήψη µέριµνας για την ασφάλεια των µαθητών κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος δηµιουργικής απασχόλησης και  

5) ο σεβασµός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος.  

 

Άρθρο 26: 

 Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου Πειραιά και την δηµοσίευση του ως κανονιστικού χαρακτήρα πράξη σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, ύστερα από τον 

υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας που ακολουθεί τη σχετική απόφαση έγκρισης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. ια του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 και ισχύει.  

Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού, γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πειραιά που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του.  

 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 

 
           Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  

  

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ∆ΡΙΤΣΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
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