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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 01-09-2021
Απόφαση 9η
Σήμερα 01/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης η Σχολική
Επιτροπή Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με το άρθρο10, παρ.1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (φΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), της υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου
της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/13.03.2020 τεύχος Β’) και της υπ’ αριθ. 40/20930/31-03-2020
εγκυκλίου, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 12 και ονομαστικά οι:
Παρόντες:. Σουρανή Αγλαία, Θωμόπουλος Ευάγγελος, Υφαντής Μιχαήλ, Ναστούλης Χρήστος,
Παντελιός Αντώνιος, Γεωργουδάκη Κυράνη, Γκάζα Λήδα, Αναγνώστου Αντώνιος, Μιχαήλ Γεώργιος,
Παπανδρέου Ανδρέας, Κοσμάτου Αγγελική και Φαράζογλου Θοδωρής.
Απόντες: Κομιώτη Αικατερίνη, Καζάκος Νικόλαος και Τόμα Βασίλειος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην
τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Θέμα 1 Ο : «Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων».
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:
1. Την 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, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν.
4610/19 »,
2. Την παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), περίπτωση ΣΤ΄ όπως
συμπληρώθηκε με την αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και 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,
3. Την εγκύκλιο υπ αριθ. 2 με ΑΔΑ ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ/ 29-12-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων»,
4. Την 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,
5. Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»,
6. Την υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της
κοινής ησυχίας»,
7. Την με αρ. 21/26.2.2020 (ΑΔΑ: ΨΨ61ΩΞ1-2ΦΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου
– Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ¨Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου»

ΑΔΑ: 9Ι9ΨΟΕ4Ψ-Ε13

8. Την με αρ. 138/22.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΖΚΧΩΞ1-Ζ01) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου
– Χολαργού «Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨»,
9. Την με αρ. 15/19.2.2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΚΩΞ1-ΦΣΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου –
Χολαργού «Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨»
10. Για το 1ο Λύκειο Παπάγου:
▪ Το από 2-06-2021 έγγραφο κοινό αίτημα των Αθλητικών Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ, για παραχώρηση: α) του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου Παπάγου για το σχολικό
έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ώρες 15:30-23:00, κάθε Τετάρτη ώρες
15:30-21:30, κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-21:30 και β) του ανοιχτού γηπέδου βόλεϊ του 1ου
Λυκείου Παπάγου για το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 17:0019:00, κάθε Τρίτη και Παρασκευή ώρες 17:00-23:00, κάθε Κυριακή ώρες 17:30-19:00
11. Για το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού:
▪ Το από 12-06-2021 αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) Holargos B.C., για χρήση: α) του
ανοιχτού γηπέδου στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, για τις προπονήσεις της Αθλητικής
Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή ώρες 16:0021:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-20:00, β) του κλειστού χώρου γυμναστικής στο
ισόγειο κάθε Δευτέρα 17:30-19:00, κάθε Τρίτη 16:00-18:00, κάθε Τετάρτη 17:15-19:15, κάθε Πέμπτη
16:30-17:30, κάθε Παρασκευή 17:15-20:00, κάθε Σάββατο 10:00-12:00, κάθε Κυριακή 09:30-12:30, γ)
οι χώροι του σχολείου (09:00-16:00) κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του
Πάσχα,
▪ Το από 04-08-2021 αίτημα του Άρη Χολαργού για παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ για
το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Σάββατο ώρες 09:00-10:00.
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
χώρων για το σχολικό έτος 2021-2022 α) για τις προπονήσεις Τοξοβολίας κάθε Δευτέρα ώρες 17.3019.00 (στον διάδρομο) & 19.00-23.30 (γυμναστήριο), κάθε Τετάρτη ώρες 17.30-19.15 (στον διάδρομο)
& 19.15-23.00 (γυμναστήριο), κάθε Παρασκευή ώρες 18.00-20.00 (στον διάδρομο) & 20.00-23.30
(γυμναστήριο), κάθε Κυριακή ώρες 12.30-14.30, β) για τις προπονήσεις βόλεϊ στο γυμναστήριο κάθε
Δευτέρα ώρες 16.00-17.15, κάθε Τρίτη ώρες 18.00-23.30, κάθε Τετάρτη ώρες 16.00-17.15, κάθε
Πέμπτη ώρες 17.30-23.30, κάθε Παρασκευή ώρες 16.00-17.15, κάθε Σάββατο ώρες 12.00-23.30, κάθε
Κυριακή ώρες 14.30-23.30
12. Για το 1ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
13. Για το 2ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
14. Για 1ο Γυμνάσιο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για
παραχώρηση: α) του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.0020.00 για τα τμήματα Γυμναστικής β) της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κάθε Δευτέρα έως
Παρασκευή: 15.30-23.30, Σάββατο: 09.30-20.30 & Κυριακή:11.00-19.00 για μάθημα Πίνγκ Πόνγκ
Εισηγείται
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων
αθλητικών συλλόγων και συγκεκριμένα:
1. Για το 1ο Λύκειο Παπάγου:
▪ Το από 2-06-2021 έγγραφο κοινό αίτημα των Αθλητικών Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ, για παραχώρηση: α) του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου Παπάγου για το σχολικό
έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ώρες 15:30-23:00, κάθε Τετάρτη ώρες
15:30-21:30, κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-21:30 και β) του ανοιχτού γηπέδου βόλεϊ του 1ου
Λυκείου Παπάγου για το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 17:0019:00, κάθε Τρίτη και Παρασκευή ώρες 17:00-23:00, κάθε Κυριακή ώρες 17:30-19:00
2. Για το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού:
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▪ Το από 12-06-2021 αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) Holargos B.C., για χρήση: α) του
ανοιχτού γηπέδου στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, για τις προπονήσεις της Αθλητικής
Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή ώρες 16:0021:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-20:00, β) του κλειστού χώρου γυμναστικής στο
ισόγειο κάθε Δευτέρα 17:30-19:00, κάθε Τρίτη 16:00-18:00, κάθε Τετάρτη 17:15-19:15, κάθε Πέμπτη
16:30-17:30, κάθε Παρασκευή 17:15-20:00, κάθε Σάββατο 10:00-12:00, κάθε Κυριακή 09:30-12:30, γ)
οι χώροι του σχολείου (09:00-16:00) κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του
Πάσχα,
▪ Το από 04-08-2021 αίτημα του Άρη Χολαργού για παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ για
το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Σάββατο ώρες 09:00-10:00.
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
χώρων για το σχολικό έτος 2021-2022 α) για τις προπονήσεις Τοξοβολίας κάθε Δευτέρα ώρες 17.3019.00 (στον διάδρομο) & 19.00-23.30 (γυμναστήριο), κάθε Τετάρτη ώρες 17.30-19.15 (στον διάδρομο)
& 19.15-23.00 (γυμναστήριο), κάθε Παρασκευή ώρες 18.00-20.00 (στον διάδρομο) & 20.00-23.30
(γυμναστήριο), κάθε Κυριακή ώρες 12.30-14.30, β) για τις προπονήσεις βόλεϊ στο γυμναστήριο κάθε
Δευτέρα ώρες 16.00-17.15, κάθε Τρίτη ώρες 18.00-23.30, κάθε Τετάρτη ώρες 16.00-17.15, κάθε
Πέμπτη ώρες 17.30-23.30, κάθε Παρασκευή ώρες 16.00-17.15, κάθε Σάββατο ώρες 12.00-23.30, κάθε
Κυριακή ώρες 14.30-23.30
3. Για το 1ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
4. Για το 2ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
5. Για 1ο Γυμνάσιο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για
παραχώρηση: α) του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.0020.00 για τα τμήματα Γυμναστικής β) της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κάθε Δευτέρα έως
Παρασκευή: 15.30-23.30, Σάββατο: 09.30-20.30 & Κυριακή:11.00-19.00 για μάθημα Πίνγκ Πόνγκ

Προϋπoθέσεις:
Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα
αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του
συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
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.
Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που
προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
Επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τους συλλόγους, στην οποία θα ορίζονται
τα στοιχεία του υπεύθυνου για τον καθαρισμό – απολύμανση των κλειστών χώρων που θα
χρησιμοποιηθούν, όπως και ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση πως τηρούνται οι οδηγίες, τα πρωτόκολλα και οι διατάξεις των μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19.
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Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων
αθλητικών συλλόγων και συγκεκριμένα:
1. Για το 1ο Λύκειο Παπάγου:
▪ Το από 2-06-2021 έγγραφο κοινό αίτημα των Αθλητικών Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ, για παραχώρηση: α) του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου Παπάγου για το σχολικό
έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ώρες 15:30-23:00, κάθε Τετάρτη ώρες
15:30-21:30, κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-21:30 και β) του ανοιχτού γηπέδου βόλεϊ του 1ου
Λυκείου Παπάγου για το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 17:0019:00, κάθε Τρίτη και Παρασκευή ώρες 17:00-23:00, κάθε Κυριακή ώρες 17:30-19:00
2. Για το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού:
▪ Το από 12-06-2021 αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) Holargos B.C., για χρήση: α) του
ανοιχτού γηπέδου στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, για τις προπονήσεις της Αθλητικής
Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή ώρες 16:0021:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή ώρες 09:00-20:00, β) του κλειστού χώρου γυμναστικής στο
ισόγειο κάθε Δευτέρα 17:30-19:00, κάθε Τρίτη 16:00-18:00, κάθε Τετάρτη 17:15-19:15, κάθε Πέμπτη
16:30-17:30, κάθε Παρασκευή 17:15-20:00, κάθε Σάββατο 10:00-12:00, κάθε Κυριακή 09:30-12:30, γ)
οι χώροι του σχολείου (09:00-16:00) κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του
Πάσχα,
▪ Το από 04-08-2021 αίτημα του Άρη Χολαργού για παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ για
το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Σάββατο ώρες 09:00-10:00.
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
χώρων για το σχολικό έτος 2021-2022 α) για τις προπονήσεις Τοξοβολίας κάθε Δευτέρα ώρες 17.3019.00 (στον διάδρομο) & 19.00-23.30 (γυμναστήριο), κάθε Τετάρτη ώρες 17.30-19.15 (στον διάδρομο)
& 19.15-23.00 (γυμναστήριο), κάθε Παρασκευή ώρες 18.00-20.00 (στον διάδρομο) & 20.00-23.30
(γυμναστήριο), κάθε Κυριακή ώρες 12.30-14.30, β) για τις προπονήσεις βόλεϊ στο γυμναστήριο κάθε
Δευτέρα ώρες 16.00-17.15, κάθε Τρίτη ώρες 18.00-23.30, κάθε Τετάρτη ώρες 16.00-17.15, κάθε
Πέμπτη ώρες 17.30-23.30, κάθε Παρασκευή ώρες 16.00-17.15, κάθε Σάββατο ώρες 12.00-23.30, κάθε
Κυριακή ώρες 14.30-23.30
3. Για το 1ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
4. Για το 2ο Λύκειο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για παραχώρηση
του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.00-20.00
5. Για 1ο Γυμνάσιο Χολαργού:
▪ Το από 17-06-2021 αίτημα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για
παραχώρηση: α) του Γυμναστηρίου κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 14.30-23.00 & Σάββατο 09.0020.00 για τα τμήματα Γυμναστικής β) της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κάθε Δευτέρα έως
Παρασκευή: 15.30-23.30, Σάββατο: 09.30-20.30 & Κυριακή:11.00-19.00 για μάθημα Πίνγκ Πόνγκ

Προϋπoθέσεις:
Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα
αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του
συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

ΑΔΑ: 9Ι9ΨΟΕ4Ψ-Ε13

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.
Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που
προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
Επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τους συλλόγους, στην οποία θα ορίζονται
τα στοιχεία του υπεύθυνου για τον καθαρισμό – απολύμανση των κλειστών χώρων που θα
χρησιμοποιηθούν, όπως και ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα.
Σε περίπτωση που υποβάλλονται αιτήματα που αφορούν στους ίδιους σχολικούς χώρους και ίδιες
ημέρες/ώρες, με προτεραιότητα παραχωρούνται σε φορείς της σχολικής κοινότητας (συλλόγους
εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων) και η Σχολική Επιτροπή θα ενημερώνει τους αθλητικούς
συλλόγους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.
Απαραίτητη προϋπόθεση πως τηρούνται οι οδηγίες, τα πρωτόκολλα και οι διατάξεις των μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

Ο Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Θωμόπουλος

Τα μέλη:
Υφαντής Μιχαήλ, Ναστούλης Χρήστος, Παντελιός Αντώνιος, Γεωργουδάκη Κυράνη, Γκάζα Λήδα,
Αναγνώστου Αντώνιος, Μιχαήλ Γεώργιος, Παπανδρέου Ανδρέας, Κοσμάτου Αγγελική και Φαράζογλου
Θοδωρής.

