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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α π ό σ π α σ μ α

από το 3/2016 πρακτικό συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας
Αριθμός απόφασης 11/2016

Σήμερα, 20 Mαϊου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19,30 μ.μ. συνεδρίασε η Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΠΕΔΑ), στην Αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού  
Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20 /ΣΕΠΕΔΑ  / 20.5.2016 πρόσκληση της Προέδρου της 
κ. Στάθη –Σαλπέα Αικατερίνης που επιδόθηκε νομίμως στα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1) Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη Δημοτική Σύμβουλος – Πρόεδρος
2) Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Ταμίας 
3) Ντελής Αντώνιος , Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος
4) Μπόγρη Ειρήνη  Διευθύντρια 1ου  Δημ. Σχολ. Αίγινας , Μέλος
5) Ιωάννου Παύλος Διευθυντής Δ. Σχ. Αγίων Ασωμάτων, Μέλος 
6) Καραγιάννης Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας  – Μέλος
7) Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με παρόντα  7 επί συνόλου 9 μελών, ( Απόντες, ο Πούντος 
Νικόλαος, Κουμπενά Ελένη,) κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση αιθουσών» .

Εισηγούμενη το θέμα, η κ. Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής αιτήσεις Εκπαιδευτικών Οργανισμών και 
Θεατρικών επιχειρήσεων με τις οποίες ζητούν την παραχώρηση αιθουσών για διενέργεια εξετάσεων και 
αύλειων χώρων για την πραγματοποίηση παραστάσεων .
Προτείνει η Σχολική Επιτροπή να πάρει πάγια απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που το Συμβούλιο
Σχολικής Κοινότητας να παραχωρεί αίθουσες ή τον αύλειο χώρο .
Η Σχολική επιτροπή μετά από ομόφωνη απόφαση αποφασίζει:

α. Σε  εσωσχολικούς φορείς (Συλλόγους Γονέων, ,Συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών) καθώς και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι δυνατή η παραχώρηση σχολικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 
β Σε εξωσχολικούς φορείς(τοπικούς συλλόγους, αθλητικά σωματεία κλπ.) είναι δυνατή η παραχώρηση 
σχολικού χώρου μόνο για την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) καθώς και για 
μικρό χρονικό διάστημα για την διεξαγωγή εξετάσεων ή την πραγματοποίηση σεμιναρίων.
1.Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης των σχολικών χώρων θα πρέπει να υπάρχει ανάληψη 
ευθύνης και να αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και να καταβάλλονται οι επιπλέον 
δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμο για τη 
λειτουργία του σχολείου.(50 Ευρώ για χρήση αίθουσας ,150 Ευρώ για χρήση αύλειου χώρου κατ΄ ελάχιστον)
2. Ο φορέας που θα εξυπηρετηθεί φέρει ακεραία την ευθύνη για τη φροντίδα του καθαρισμού των χώρων που 
θα χρησιμοποιηθούν.
3.Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
4. Οι εκδηλώσεις που αναπτύσσονται από τους τοπικούς φορείς στους σχολικούς χώρους, πραγματοποιούνται 
με δική τους ευθύνη και εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν παρακωλύουν την εφαρμογή του σχολικού 
προγράμματος και τη λειτουργία του σχολείου.
5.Οι κανόνες παραχώρησης, όπως: τήρηση ωραρίου, κανόνες υγιεινής, καθαριότητα, μη χρήση από πρόσωπα 
εκτός προγράμματος σεβασμός στο χώρο του σχολείου και τα πρόσωπα, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα
6.Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω φορείς δεν ανταποκρίνονται  σ΄ αυτές τις προϋποθέσεις και δημιουργούν 
προβλήματα λειτουργίας ή καθαριότητας ή ανισότητας στο σχολείο, τους αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης των 
σχολικών χώρων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 11 /2016.

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΘΗ-ΣΑΛΠΕΑ
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