
Θέμα: Η αλήθεια σχετικά με τη στάση του Δημάρχου κ. Σ. Μεθενίτη & του Δημοτικού 

Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων από το 1ο Γυμνάσιο 

Μαρκοπούλου στο συγκεκριμένο ΔΙΕΚ 

Η Διεύθυνση & ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72/28-06-2018 πράξη τους, κρίνουν ότι η υπ’ αριθ. 175/2018 

απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου με τίτλο «Λήψη απόφασης για 

ανανέωση παραχώρησης και χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου από το 

Δημόσιο ΙΕΚ Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2018-2019» αναρτητέα στο Διαδίκτυο με 

αριθμό πρωτοκόλλου 9034 Μαρκόπουλο 28-6-2018, ελήφθη χωρίς τις προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις.  

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. Δ4/1171/19-12-84, Δ4/132/11-2-83, Γ1/153/567/4-5-88, 

Γ1/210/20-2-98, Δ4/170/5-5-98, Γ4/1392/21-12-98 έγγραφα του ΥΠΕΠΘ, τα βήματα που 

ακολουθούνται για τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων είναι τα εξής: 

Α) αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς τη Σχολική Επιτροπή για την 

παραχώρηση σχολικών χώρων 

Β) εισήγηση Σχολικής Επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων 

Γ) υποβολή φακέλου της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής 

από το Διευθυντή του σχολείου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) για σύμφωνη 

γνώμη 

Δ) σύμφωνη γνώμη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση σχολικών 

χώρων 

Ε) υποβολή του φακέλου της αίτησης με όλες τις εισηγήσεις στο Δήμαρχο για έγκριση 

της παραχώρησης του σχολικού χώρου 

ΣΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αντί της απόφασης του Δημάρχου όπως ίσχυε 

έως και το έτος 2015 

Στην υπ’ αριθ. 175/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου 

με τίτλο «Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης και χρήσης αιθουσών του 1ου 

Γυμνασίου Μαρκοπούλου από το Δημόσιο ΙΕΚ Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2018-

2019» αναρτητέα στο διαδίκτυο με αριθμό πρωτοκόλλου 9034 Μαρκόπουλο 28-6-2018, 

αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 

«Την έναρξη διαδικασίας παραχώρησης και χρήσης των αιθουσών του 1ου Γυμνασίου 

Μαρκοπούλου που χρησιμοποιούσε το Δημόσιο ΙΕΚ για την πραγματοποίηση μαθημάτων 

των σπουδαστών του, για το επόμενο διδακτικό έτος 2018-19, εκτός της αίθουσας του 

εργαστηρίου κομμωτικής του ΔΙΕΚ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας από 

το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου». 

Στην υπ’ αριθ. 6/2018 ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 

αναρτητέα στο διαδίκτυο με αριθμό πρωτοκόλλου 17/14-6-2018, αναφέρεται ότι η ΔΕΠ 

εισηγήθηκε προς το Δημοτικό συμβούλιο: 



«να γίνει ανανέωση της παραχώρησης και χρήσης των αιθουσών του 1ου Γυμνασίου 

Μαρκοπούλου στο Δημόσιο ΙΕΚ και να γίνουν ενέργειες ώστε να μεταφερθεί το Γραφείο 

Διοίκησης και Γραμματείας του ΙΕΚ στην αίθουσα των 40 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως 

εργαστήριο κομμωτικής και με κατάλληλες μετατροπές η αίθουσα της διοίκησης του ΙΕΚ να 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα διδασκαλίας του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου.» 

Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως φαίνεται σε όσα έλαβε υπόψη του (σελίδα 5 

της υπ’ αριθ. 175/2018 απόφασης), έλαβε απόφαση κατά πλειοψηφία και με ονομαστική 

ψηφοφορία,  

 χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκληση και εισήγηση σχολικής επιτροπής για το θέμα της 

παραχώρησης,  

 χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου 

 αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση της ΔΕΠ στα κύρια σημεία της. 

Η υπογραφή της Διευθύντριας του σχολείου σε πρακτικό συνάντησης που έγινε στις 26-4-

2018 και που δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση απόφαση του συλλογικού οργάνου της 

Σχολικής Επιτροπής  δεν έχει καμιά βαρύτητα. Επομένως, η όποια αναφορά σε αυτήν την 

υπογραφή με σκοπό να αποδειχθεί η αλλαγή στάση της Διευθύντριας δεν ευσταθεί και 

μάλλον αποτελεί ευτράπελη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου 

συμφωνούν με την απόφαση της ΔΕΠ (υπ’ αριθ. 70/12-6-2018, 71/27-6-2018 πράξεις του 

Συλλόγου Διδασκόντων) για παραχώρηση σχολικών χώρων στο ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου για το 

σχολικό έτος 2018-19, με τον όρο να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας ο χώρος της 

διοίκησης του ΔΙΕΚ έκτασης 57 τ.μ., τα οποία στεγάζουν Διευθυντή, Υποδιευθυντή και 

Γραμματέα (3 άτομα) αντί της αίθουσας του εργαστηρίου κομμωτικής έκτασης 38 τ.μ., το 

οποίο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 175/2018,) 

θα στεγάσει τμήμα 20-25 μαθητών του σχολείου, γεγονός το οποίο 

 συνιστά  αδικία για τους 400 μαθητές του σχολείου το οποίο παραχωρεί χώρους στο 

ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου 

 παρακωλύει καταφανώς την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όρο απαραίτητο σε 

κάθε παραχώρηση σχολικού χώρου 

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει ακολουθήσει ακριβώς τη 

νόμιμη διαδικασία παραχώρησης χώρων σε άλλες περιπτώσεις, όπως έγινε με την 

παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου σε αθλητικούς 

συλλόγους (απόφαση 267/2016 αναρτητέα στο διαδίκτυο αριθμός πρωτοκόλλου 14423/26-

9-2016, 381/2017 αναρτητέα στο διαδίκτυο αριθμός πρωτοκόλλου 21985/13-12-17), η 

Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου θεωρούν ότι ο 

τρόπος με τον οποίο ελήφθη η παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 

την παραχώρηση σχολικών χώρων από το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου προς το ΔΙΕΚ 

Μαρκοπούλου συνιστά παράδοξο. 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων  



του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου 


