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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της
3ης/22.10.2019
συνεδριάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2019

ΘΕΜΑ : «Παραχώρηση χώρου στο 10ο Δημοτικό σχολείο Βύρωνα»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ» συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την 22-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο χώρο του
Δημαρχείου ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τέγου Θέμη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τέγος Ευθύμιος
1. Πετρίδης Μανώλης
2. Τέγας Ιωάννης
3. Ράπτης Βασίλης
4. Τζιάβας Άρης
5. Πάλμου Λάουρα
6. Τσιαντή Κωνσταντίνα
7. Θεοδώρου Μανώλης
8. Φουρνόδαυλος Κων/νος
9. Τσαβολάκη Δήμητρα
10. Ντούβας Βασίλης
11. Κλιάφα Άρτεμις
12. Ανδριγιαννάκης Εμμανουήλ
13. Κεσέ Λίτσα
14. Φωσκόλου Ευαγγελία
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 8ον: «Παραχώρηση χώρου στο 10ο Δημοτικό σχολείο Βύρωνα»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα και θέτοντας υπόψη του συμβουλίου τα:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 Α’) «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/1171/19.12.84 µε την οποία διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις
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παραχώρησης σχολικών χώρων για τη χρησιμοποίηση τους από εσωσχολικούς ή εξωσχολικούς φορείς
4. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/36/14.2.1992 «Παραχώρηση σχολικών χώρων»
5. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/804/16.12.97 «Χρήση σχολικών χώρων»
6. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ1/210/20.2.98 «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»
7. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/170/5.5.98 «Παραχώρηση σχολικών χώρων»
8. Την υπ’ αριθ 17 αρµοδιότητα της περίπτωσης στ) της παρ.I του άρθρου 75 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε µε την παρ.4. του
άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
9. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
10.
Την με αρ. πρωτ. 66/21-10-19 αίτηση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, για την
παραχώρηση χώρου, για την δραστηριότητα σχολικός συνεταιρισμός του σχολείου.
Για το θέμα ανέφεραν:
Πρόεδρος: Με βάση τον νόμο 1666/85, την έγκριση της δραστηριότητας από την Α Δ/νση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθήνας και την απόκτηση ΑΦΜ, πιστεύω, ότι μπορούμε να παραχωρήσουμε χώρο για αυτή
την δραστηριότητα.
Κλιάφα ‘Αρτεμις: Η συζήτηση της πρότασης για τον Σχολικό Συνεταιρισμό του 10ου Δ.Σ. Βύρωνα γίνεται σε
μια περίοδο, όπου το δημόσιο σχολείο και η κοινωνία και το σύνολο των εργαζομένων πλήττονται και
λεηλατούνται από την πολιτική των μνημονίων, της σκληρής λιτότητας, της κατακρεούργησης των
εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή προωθούνται νεοφιλελεύθερες πολιτικές
στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από τα πορίσματα του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Η σημερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υιοθετήσει και προωθεί τις προτάσεις του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. για το
διαφοροποιημένο αυτόνομο σχολείο των δεξιοτήτων, της αγοράς, των χορηγών, της ελαστικής εργασίας.
Ως παράταξη είμαστε υπέρ του δημόσιου, υποχρεωτικού, δωρεάν, ενιαίου 12χρονου σχολείου και της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Η δομή αυτή αντιστοιχεί στην υπεράσπιση του ζωντανού
στοιχείου της εκπαίδευσης, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, των εργασιακών και μορφωτικών
δικαιωμάτων τους. Υπερασπίζεται την εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό και Προϋπόθεση για έξοδο από την
κοινωνική χρεοκοπία που φέρνει η πολιτική κεφαλαίου ΕΕ-ΔΝΤ φορτώνοντας τα βάρη της καπιταλιστικής
κρίσης στην εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία. Για μας το δημόσιο σχολείο πρέπει να στοχεύει στην
μορφωτική και κοινωνική ισότητα. Έχει υποχρέωση να παρέχει ολοκληρωμένη μόρφωση και γνώση στους
μαθητές του, να στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κόντρα στις δεξιότητες και τον
κατακερματισμό της γνώσης. Η δημόσια εκπαίδευση έχει ανάγκη γενναίας κρατικής χρηματοδότησης, ώστε
να καλύπτονται οι ανάγκες της σε υλικοτεχνική υποδομή, σε βιβλιοθήκες, εργαστήρια, έχει ανάγκη από
μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, αλλά και βοηθητικού προσωπικού. Η ίδρυση και λειτουργία
υποστηρικτών δομών και αντισταθμιστικής αγωγής, όπως τα τμήματα ένταξης, η παράλληλη στήριξη, οι
τάξεις υποδοχής, η ενισχυτική διδασκαλία. Το σχολείο για μας δεν είναι επιχείρηση για να αναζητεί
οικονομικούς πόρους και χορηγούς και να αναπτύσσει δράσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα. Είμαστε
αντίθετοι στην είσοδο των χορηγών και των προγραμμάτων, στην εμπορευματοποίηση και την αναζήτηση
οικονομικών πόρων από τα ίδια τα σχολεία. Η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και δεν
εμπορευματοποιείται. Έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν την αντίθεσή μας στο μοντέλο που προωθούν
τόσο οι προηγούμενες όσο και η σημερινή κυβέρνηση για τη λειτουργία των σχολείων δηλαδή την
αυτονομία της σχολικής μονάδας. Το σχολείο της «αγοράς» με τους γονείς και τους μαθητές πελάτες μας
είναι στον αντίποδα της θεώρησής μας για μια δημόσια εκπαίδευση. Γνωρίζουμε πως οι διάφοροι χορηγοί,
οι ΜΚΟ, οι επιχειρηματίες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στοχεύουν στην καρδιά του σχολείου, στη
διαμόρφωση του προγράμματος των παιδιών και στην ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών. Το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους προωθεί κατά τη γνώμη μας την επιχειρηματικότητα και
την αυτονομία της σχολικής μονάδας, εισάγει τους χορηγούς, τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ, παρεμβαίνει
στο πρόγραμμα του σχολείου και εκπαιδεύει τους μαθητές όχι στην κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη
αλλά στην εμπορική δράση. Η ίδρυσή τους προωθεί τον ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων, ενώ
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αποτελεί και στοιχείο της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και
μαθητών. Με βάση όλα τα παραπάνω διαφωνούμε και καταψηφίζουμε την πρόταση για την ίδρυση του
σχολικού συνεταιρισμού.
Φουρνόδαυλος Κωνσταντίνος: Από όσο μαθαίνω, αλλά και με βάση αυτά που μόλις τώρα μας ανάφερε η
Νηπιαγωγός κα Τριάντη που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, στο σχολικό συνεταιρισμό του 10ου Δημοτικού
δεν υπάρχουν χορηγίες από μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει «επιχειρηματική δραστηριότητα»
(αγορά και πώληση αγαθών εντός και εκτός σχολείου που να αποφέρει κέρδος. Οι μαθητές διαχειρίζονται
μικροποσά που τους δίνουν οι ίδιοι οι γονείς τους, με σκοπό συνήθεις μαθητικές δραστηριότητες (μπαζάρ,
αγορά βιβλίων κλπ). Το σχολείο διαθέτει ΑΦΜ επομένως μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελεγχθεί από τα
αρμόδια όργανα. Με αυτές τις προϋποθέσεις, συναινώ και ψηφίζω την παραχώρηση χώρων που αιτείται το
σχολείο.
Θεοδώρου Μανώλης:
1) Σαν Σχολική Επιτροπή, δεν έχουμε δυνατότητα κάποιας έστω αλλαγής (πολύ περισσότερο απόρριψης)
του νομικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο συστήνονται και λειτουργούν οι σχολικοί συνεταιρισμοί,
ακόμη και αν διαφωνήσουν μ’ αυτό όλα τα Μέλη της Επιτροπής.
2) Εδώ καλούμεθα να αποφασίσουμε για το αν θα πρέπει (ή όχι) να επιτρέψουμε τη διάθεση χώρου για
τη λειτουργία του συνεταιρισμού, όπως ορίζει ο νόμος και όχι να κρίνουμε τον νόμο, αυτόν καθ’ αυτόν.
3) Η απόρριψη του αιτήματος διάθεσης χώρου, με τη δικαιολογία της διαφωνίας στο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας που καθορίζει ο νόμος, εκτιμώ ότι υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Με βάση λοιπόν, αφενός το παραπάνω σκεπτικό και αφετέρου την έγκριση της δραστηριότητας αυτού του
συνεταιρισμού από την Α Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, θα συμφωνήσω με την παραχώρηση
του κατάλληλου χώρου που αιτείται το Δ.Σ. του σχολικού συνεταιρισμού του 10ου Δημοτικού Σχολείου…
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εισηγήσεις του Προέδρου και των μελών και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία, 13 υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό, την παραχώρηση χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου, για
την δραστηριότητα σχολικός συνεταιρισμός του Σχολείου.
Ο παραπάνω χώρος παραχωρείται, με τις κάτωθι προϋποθέσεις.
α. Οι υπεύθυνοι των Συλλόγων θα έχουν την ευθύνη του χώρου για τυχόν φθορές,
β. Οι χώροι θα καθαρίζονται µε το πέρας των δραστηριοτήτων και θα διατηρούνται καθαροί,
γ. ∆εν θα υπάρχει καµία επιβάρυνση στον οικονοµικό προϋπολογισµό του σχολείου. Η παραχώρηση
θα ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος έως 14 Ιουνίου 2019.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω η απόφαση αυτή θα αναιρεθεί µε απόφαση της
σχολικής επιτροπής.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 18/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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