
Παραχώρηση σχολικών χώρων

 Παραχώρηση σχολείων σε λειτουργία 

1. Παραχώρηση σχολείων σε λειτουργία 

Στην υπ’ αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «… όσον αφορά την 
παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90     σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85»

Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής:
"α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω 
εγκυκλίου.
β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης.
Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, 
υποβάλλει σχετική αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος 
εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος).
Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
και εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές 
εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του 
Σχολείου για έγκριση του Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου .
Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης με δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη 
Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, 
φάκελος με τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων).
Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει επάνω στα ακόλουθα σημεία:
α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος.
β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας.
γ) Αν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ανατίθεται 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(αδιόριστο).
δ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν όλα 
αυτά τα άτομα που προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου τους)
ε) Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης αντλούν το περιεχόμενο τους από: τις 
Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις 
προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την 
επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει 
να έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
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.
Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της 
Σχολικής Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου προϊσταμένου, στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της 
παραχώρησης του σχολικού χώρου."

Στην εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή 
διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με 
εισήγησή της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να 
γνωμοδοτήσειμετά και μετά τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, ο Διευθυντής του 
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σχολείου υποβάλλει το φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής 
Παιδείας, μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου, αρχικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και μετά 
στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου.

Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. Στ) της παρ.Ι 
του άρθρου 75 του Ν.3463/2006     ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου 
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')

Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το 
Δήμαρχο και όχι από το Νομάρχη.

Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000     επισημαίνεται ότι η προώθηση των 
σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων 
που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας. Η μη λειτουργία όμως της δημοτικής επιτροπής για διάφορους 
λόγους δεν συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο 
για την έγκριση όργανο με έγγραφο όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της 
πρότασης της δημοτικής επιτροπής (π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.)

Στην υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι:
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του 
φορέα που θα εξυπηρετηθεί.
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.»

Διαδικασία - Βήματα

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς τη Σχολική Επιτροπή για την παραχώρηση 
σχολικών χώρων

2. Εισήγηση Σχολικής Επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων και υποβολή στον αρμόδιο 
Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει

3. Υποβολή φακέλου της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής από το 
Διευθυντή του Σχολείου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για σύμφωνη γνώμη

4. Σύμφωνη Γνώμη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση σχολικών χώρων

5. Υποβολή του φακέλου της αίτησης με όλες τις εισηγήσεις στο Δήμαρχο για έγκριση της 
παραχώρησης του σχολικού χώρου

6. Απόφαση Δημάρχου έγκρισης παραχώρησης του σχολικού χώρου

Σχετικές Εγκύκλιοι:

ΥΠΕΠΘ Δ4/1171/19.12.84: Προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων για τη χρησιμοποίηση 
τους από εσωσχολικούς ή εξωσχολικούς φορείς
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ΥΠΕΠΘ Δ4/36/14.2.1992 

ΥΠΕΠΘ Δ4/710/22.11.1996: Χρήση σχολικών χώρων

ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Δ4/804/16.12.1997: Χρήση σχολικών χώρων

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.2.1998: Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/170/5.5.1998: Παραχώρηση σχολικών χώρων

ΥΠΕΠΘ Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000: Χρήση σχολικών χώρων

Υπ.Ε.Π.Θ 36/09.10.2007 Παραχώρηση σχολικών χώρων
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