Αρθρο 41.
Χρήση των σχολικών κτιρίων.
1. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου
ή της κοινότητας.
2. Η συστέγαση, δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων
χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι
ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του
νομάρχη κατά την έναρξη κάνε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας
δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας.
3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούντα! για στέγαση δημοσίων σχολείων μπορεί να
διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή
κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει
κίνδυνος σοβαρών φθορών και τζαμιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου
για το σκοπό που προορίζεται.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε
χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού
ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν
φθορές και ζημίες και καταβάλλοντα! οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και
ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη λειτουργία του
σχολείου.
Αρθρο 50.
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.
1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή
κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του-γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από
τον προϊστάμενο τη; διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους
δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν
υπάρχει.
2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτική; επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο
και εκπρόσωπος τη; τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.
3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο
ικανότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης', την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την
ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των
σχολικών κτιρίων, την επισκευή κα: συντήρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών
επιτροπών.

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν
οριστεί.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος
λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η
οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο
νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή
επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

