
 
            Θέμα: Διαδικασία Παραχώρησης και χρήσης σχολικών χώρων 
 
 Η παραχώρηση και χρήση των σχολικών χώρων των λειτουργούντων σχολικών μονάδων 
είναι δυνατή είτε σε φορείς της τοπικής κοινωνίας, για την πραγματοποίηση διαφόρων 
εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού και επιστημονικού περιεχομένου (συνήθως ημερήσιων), 
είτε στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής 
απασχόλησης. 
 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, ο φορέας που ενδιαφέρεται  για την παραχώρηση 
σχολικών χώρων θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα 
της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος). Στη συνέχεια, ο 
φάκελος της αίτησης με τη σχετική εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλονται από το 
Διευθυντή / Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας για έγκριση από το Δήμο μέσω της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 Όσον αφορά τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στην περίπτωση που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη), 
θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που 
προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους σπουδών των 
διδασκόντων). Στη συνέχεια, η εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής μαζί με τα προαναφερθέντα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά. Κατόπιν, ο φάκελος αίτησης του φορέα υποβάλλεται στο Δήμο 
μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
 Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η παραχώρηση χώρων των λειτουργούντων 
σχολικών μονάδων για μικρό χρονικό διάστημα σε εξωσχολικούς φορείς του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος 
σύμφωνα: α) με τις διατάξεις των Ν. 1566/85 (άρθρο 41) και 2240/94 (άρθρο 5), β) τη 
διαδικασία, που ορίζεται με τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-97 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-98 και γ) 
με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.  
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