
Ν.1894/90  (ΦΕΚ 110/1994 ηεύρνο Α') 
Γηα ηελ Αθαδεκία Αζελώλ θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηαηάμεηο. 

Αξζξν 5 
ρνιηθή πεξηνπζία θαη ιεηηνπξγία ζρνιείωλ 

1. Η θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ εθνξεηψλ  φισλ  ησλ  δεκφζησλ  ζρνιείσλ 
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηα  ζρνιηθά  
θηίξηα,  γηα  ηα  νπνία  έρνπλ ζπληαρζεί πξσηφθνιια νξηζηηθήο  παξαιαβήο, κε ηα 
νηθφπεδά ηνπο, κεηαβηβάδνληαη  θαηά  θπξηφηεηα  ζηνπο  νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία  βξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα αθίλεηα. Τα 
απνπεξαησκέλα θαηά ηε  δεκνζίεπζε  ηνπ  παξφληνο  δεκφζηα  ζρνιεία,  γηα  ηα  

νπνία  δελ  έρνπλ ζπληαρζεί  πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε  ην  νηθφπεδφ  
ηνπο  κεηαβηβάδνληαη  επίζεο  ζηνπο  παξαπάλσ  νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο.  Γηα  ηε  ζπληέιεζε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο  θαζελφο  ζρνιείνπ κε ην νηθφπεδφ ηνπ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ 
αληηζηνίρνπ λνκάξρε.  Οη  απνθάζεηο,  πνπ  αθνξνχλ  αθίλεηα, κεηαγξάθνληαη 
αηειψο ζηα βηβιία  κεηαγξαθψλ ηνπ  ρσξηθά  αξκφδηνπ  ππνζεθνθπιαθείνπ.  
Μεηαβηβάζεηο  πνπ  έρνπλ  γίλεη  ήδε  θαη'  εθαξκνγήλ  ηεο  παξνχζαο  

παξαγξάθνπ, πξν ηεο  αληηθαηαζηάζεψο ηεο, ζεσξνχληαη ηζρπξέο.  Οη  εθνξείεο  
ζρνιείσλ,  πνπ  πξνβιέπνληαη  απφ  ην  άξζξν  40  ηνπ  Ν.  1566/1985, 
θαηαξγνχληαη. Οη  δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα  ηα  
κεηνλνηηθά  ζρνιεία ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο.[1] 
"Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Ο.Σ.Κ. Α.Δ., ζηα αθίλεηά ηεο πνπ 
αλεγείξνληαη ζρνιηθά θηίξηα θαη κεηαβηβάδνληαη ζηνπο Ο.Τ.Α. πξψηνπ βαζκνχ 
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3741/1929, ηνπ Ν.Γ. 1024/1971 θαη ησλ 

άξζξσλ 1002 θαη 1117 ηνπ Α.Κ., πεξί ζπζηάζεσο νξηδνληίνπ θαη θαζέηνπ 
ηδηνθηεζίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Ο.Σ.Κ. Α.Δ., 
λα κεηαβηβαζηεί ζηνλ νηθείν Ο.Τ.Α. δηαθεθξηκέλε ή δηαθεθξηκέλεο νξηδφληηεο ή 
θάζεηεο ηδηνθηεζίεο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ κε ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ 
φινπ αθηλήηνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζεκία απφ απηέο."[2]   
 
2.  Η θπξηφηεηα θάζε λενπξνζιακβαλφκελνπ  ζρνιηθνχ  θηηξίνπ,  κε  ην  
νηθφπεδφ   ηνπ,   κεηαβηβάδεηαη   ζηνλ  αληίζηνηρν  νξγαληζκφ  ηνπηθήο  

απηνδηνίθεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ  Σρνιηθψλ  Κηηξίσλ  ή  ηελ  αληίζηνηρε  
λνκαξρία,  φπνπ αλήθαλ, αληίζηνηρα, ην θηίξην θαη ην νηθφπεδφ ηνπ θαηά  ην ζηάδην 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, κε απφθαζε  ηνπ  δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ  ηνπ  Οξγαληζκνχ  
Σρνιηθψλ  Κηηξίσλ  ή ηνπ αληίζηνηρνπ λνκάξρε, ε νπνία  κεηαγξάθεηαη αηειψο ζηα 
βηβιία  κεηαγξαθψλ  ηνπ  θαηά  ηφπνλ  αξκφδηνπ  ππνζεθνθπιαθείνπ.  
 
3.   Ο  νξγαληζκφο  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν πεξηέξρεηαη ε  θπξηφηεηα 

ηεο ζρνιηθήο  πεξηνπζίαο  θαηά  ηελ  παξ.   1  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ,   
θαζίζηαηαη  θαζνιηθφο  δηάδνρνο  ησλ  θαηαξγεκέλσλ  ζρνιηθψλ  ηακείσλ ηνπ Ν.  
5019/ 1931 θαη ησλ εθνξεηψλ ζρνιείσλ θαη ζην φλνκά ηνπ  ζπλερίδνληαη νη 
ζπλαθείο εθθξεκείο δίθεο.   
 
4.   Η  ζρνιηθή  πεξηνπζία  θαη   νη   πξφζνδνί   ηεο   πξννξίδνληαη  απνθιεηζηηθά,  
γηα  ηε  ιεηηνπξγία  ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο.  Οη 

πξφζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε  ηεο  ζρνιηθήο   πεξηνπζίαο.    
Η   θηλεηή   ζρνιηθή   πεξηνπζία  κπνξεί  λα  αλαθαηαλέκεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν 
νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο ηνπ.  
Αλ παχζεη ε ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  ν  αληίζηνηρνο  νξγαληζκφο  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο,  κε  απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ, θαζνξίδεη ηνλ  ηξφπν  ρξήζεο  
ησλ  δηδαθηεξίσλ   θαη   εθκεηάιιεπζεο   ηεο   ζρνιηθήο  πεξηνπζίαο,  ηα  
ελδερφκελα  έζνδα  ηεο  νπνίαο  δηαηίζεληαη  γηα  ηελ  επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 
δηδαθηεξίνπ, ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ δηαζεθψλ  θαη  θιεξνδνζηψλ,   ηε   
ρξεκαηνδφηεζε   ηεο   ιεηηνπξγίαο   θαη   ησλ  κηθξνεπηζθεπψλ θαη ηε ζπληήξεζε 



δηδαθηεξίσλ άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ  ίδηνπ  νξγαληζκνχ  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο  ή  θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε  πνιηηηζηηθψλ  εθδειψζεσλ.   Η  
ρξήζε  ησλ  δηδαθηεξίσλ  απηψλ  θαη   ε  εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαηά 
ηνλ πην πάλσ ηξφπν δελ πξέπεη λα  απνθιείεη   ηελ   ηπρφλ   επαλαιεηηνπξγία  
ηνπο.   Τα  ζρνιηθά  θηίξηα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  θάζε  
είδνπο  εμεηάζεσλ  κε  απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.  
"Καη' εμαίξεζε ν Οξγαληζκφο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν πεξηέξρεηαη ε 
θπξηφηεηα ηεο Σρνιηθήο Πεξηνπζίαο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 
1894/1990, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 
Ν. 2009/1992 (ΦΔΚ 18 Α), δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ θαη αθνχ 
ζπλεθηηκήζεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ηελ επάξθεηα 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θ.ιπ., λα δσξίζεη νιφθιεξν ην αθίλεην ή κέξνο απηνχ ζηνλ 
Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο γηα ηελ αλέγεξζε εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ, ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο" [3] 
 
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ζίγνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο 
δηαζεθψλ θσδηθέιισλ ή δσξεψλ σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 
πεξηνπζία ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. [4] 

 
6.    Ωο   δεκφζηα  ζρνιεία  ηεο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο 
ζεσξνχληαη φζα νξίδνληαη  σο  ηέηνηα  απφ  ηελ  αληίζηνηρε  λνκνζεζία, φπσο 
ηζρχεη θάζε θνξά.   
 
«7. Η πεξηνπζία ησλ «Τακείσλ Αλέγεξζεο Γηδαθηεξίσλ» (Τ.Α.Γ.), πνπ 
θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 513/1976 (Α' 356), ε νπνία 
κεηαβηβάζζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Σρνιηθψλ Κηηξίσλ, κεηαβηβάδεηαη, εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθή ππνδνκή, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα αθίλεηα, κε 
απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ, νη νπνίεο 
κεηαγξάθνληαη αηειψο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ ή 
θαηαρσξίδνληαη αηειψο ζην αξκφδην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν.». [10]  
 
8.  Σπληζηψληαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα κε ηελ  επσλπκία 

"Σρνιηθέο  Δπηηξνπέο",  δηεπφκελα απφ ην Π.Γ.  323/1989.  Κάζε ζρνιηθή επηηξνπή 
θαιχπηεη έλα ή πεξηζζφηεξα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, φπσο απηέο  εθηηκψληαη απφ ηνλ 
αληίζηνηρν  νξγαληζκφ  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο.  Σηε  δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ 
επηηξνπψλ κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά νη δηεπζπληέο ησλ  αληίζηνηρσλ  ζρνιείσλ,  απφ  
έλαο  εθπξφζσπνο ησλ αληίζηνηρσλ ζπιιφγσλ  γνλέσλ, εθ φζνλ ππάξρνπλ ηέηνηνη 
ζχιινγνη θαη εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ  θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.    
 "Σε πεξίπησζε πνπ ε νηθεία δεκνηηθή επηηξνπή δελ ζπγθξνηεί ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηε ζρνιηθή επηηξνπή δεκνζίνπ ζρνιείνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 
νηθείαο πεξηθέξεηαο απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ νηθείν Ο.Τ.Α. θαη ζην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γνλέσλ γηα ηελ ππφδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο εληφο 
ηαθηήο πξνζεζκίαο. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο ζπγθξνηεί ηε ζρνιηθή επηηξνπή, νξίδνληαο 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ σο κέιε απηήο, έλαλ δεκφηε θαη έλαλ απφ ηνπο γνλείο ησλ 
καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ".[5]   
 
9.'Δξγν θάζε ζρνιηθήο επηηξνπήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ  ηεο 
δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ  ζρνιείσλ  
(ζέξκαλζεο,  θσηηζκνχ,  χδξεπζεο,  ηειεθψλνπ,   απνρέηεπζεο,  αγνξάο  
αλαιψζηκσλ  πιηθψλ  θ.ιπ.),  ε ακνηβή θαζαξηζηξηψλ, ε εθηέιεζε  έξγσλ γηα ηελ 
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θαη  ηνπ  θάζε   είδνπο   

εμνπιηζκνχ  ηνπο,  ε  εηζήγεζε  πξνο  ηηο  αληίζηνηρεο  δηεπζχλζεηο  



Πξσηνβάζκηαο  θαη  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  γηα   ηνλ  εθνδηαζκφ  απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ Σρνιηθψλ Κηηξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ  κε έπηπια θαη 
εμνπιηζηηθά είδε θαη απφ ην Υπνπξγείν  Δζληθήο  Παηδείαο  θαη Θξεζθεπκάησλ κε 
βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ε  δηαρείξηζε  ησλ  εζφδσλ  απφ  
ηελ ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ  θπιηθείσλ, θαζψο θαη ε ιήςε θάζε 
άιινπ κέηξνπ  πνπ  θξίλεηαη  αλαγθαίν  γηα ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  
 
10.   Καηά  ην  ρξνληθφ  δηάζηεκα  κέρξη  ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ  ζρνιηθψλ 
επηηξνπψλ, ην έξγν ηνπο αζθείηαη απεπζείαο απφ ηνπο  νηθείνπο  νξγαληζκνχο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ αλαιάβεη  ην  έξγν  απηφ,  
απφ  ηηο  ζρνιηθέο  επηηξνπέο  ηνπ Ν.  1566/1985, πνπ  ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

κέρξη ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ επηηξνπψλ ηεο παξ.  8  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ,  
δηεπφκελεο  απφ  ηηο  κέρξη  ηψξα  θείκελεο  δηαηάμεηο.   
 
11.    Οη   ζρνιηθέο  επηηξνπέο  ηεο  παξ.  8  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ  εμαηξνχληαη 
ηεο ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ.   496/1974  "πεξί  ινγηζηηθνχ 
Ν.Π.Γ.Γ." Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο,  δηθαηνιφγεζεο, ειέγρνπ 
θαη απφδνζεο ησλ θάζε είδνπο εζφδσλ θαη  εμφδσλ  ησλ  νξγάλσλ  απηψλ 

θαζνξίδνληαη, θαη' απφθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.  76/1985 (ΦΔΚ 27/Α'/ 
1.3.85), κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  Οηθνλνκηθψλ  θαη  
Δζληθήο   Παηδείαο   θαη   Θξεζθεπκάησλ,   ε   νπνία  δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.   
Με   απνθάζεηο   ησλ   Υπνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ,  Δζληθήο  Παηδείαο  θαη  
Θξεζθεπκάησλ θαη  Πεξηβάιινληνο  Φσξνηαμίαο  θαη  Γεκφζησλ  Έξγσλ  πνπ  
δεκνζηεχνληαη  ζηελ  Δθεκεξίδα  ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη ε εθηέιεζε  απφ 
ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ έξγσλ ηεο παξ. 9  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ  θαη'  
απφθιηζε  απφ  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  θείκελεο  λνκνζεζίαο γηα ηελ  εθηέιεζε έξγσλ 
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Τ.Α.   
 
12.  Η επζχλε θαη ε αξκνδηφηεηα γηα επηζθεπέο κεγάιεο  θιίκαθαο  ζην  θέξνληα  
νξγαληζκφ,  ζηηο  ζηέγεο  θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ  θηηξίσλ αλήθεη 
ζηνπο αληίζηνηρνπο  νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο  θαη,  εθ'  φζνλ απηνί 
δειψζνπλ φηη αδπλαηνχλ, αζθείηαη απφ ηηο νηθείεο  λνκαξρίεο, νη νπνίεο 

επηρνξεγνχληαη  κε  ηηο  ζρεηηθέο  πηζηψζεηο.  Οη  δηαηάμεηο   ηεο   παξαγξάθνπ   
απηήο  ηζρχνπλ  θαη  γηα  ηα  κηζζσκέλα  δηδαθηήξηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
επηζθεπή ή  ε  ζπληήξεζε  ζα  έρεη  απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ θηηξηαθψλ,  πδξαπιηθψλ  θαη  ειεθηξνκεραλνινγηθψλ  
εγθαηαζηάζεσλ  γηα  ηελ πξφιεςε  θαηαζηάζεσλ επηθίλδπλσλ γηα ηε ζσκαηηθή 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία  ησλ  καζεηψλ  θαη  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  κεηά  απφ  
πξφηαζε  ηνπ δηεπζπληή ηνπ  αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ. Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηεο 
απαηηνχκελεο πίζησζεο  γηα ην ζθνπφ απηφλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ  
νξγαληζκνχ  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ηερληθήο 
ππεξεζίαο.  
 
13.   Καηαξγνχληαη  ηα  άξζξα  40, 44 θαη 52 ηνπ Ν.  1566/1985, θάζε  άιιε 
ζρεηηθή δηάηαμε πνπ  αθνξά  δεηήκαηα  ξπζκηδφκελα  απφ  ην  παξφλ  άξζξν,  
θαζψο  θαη νη αξηζ. ΣΤ5/26/4.10.1988 (ΦΔΚ 732/Β'/1988) θαη Γ4/ 162/28.3.1989 
(ΦΔΚ 238/Β'/1989) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.   Πξάμεηο  πνπ έρνπλ εθδνζεί 
θαη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο απηέο 
ζεσξνχληαη έγθπξεο θαη ηζρπξέο.  
"Η θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ δελ ππάγεηαη  ζηηο 
δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο".[6] 
 
14.   Με  απνθάζεηο ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη  
Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Κπβεξλήζεσο,  

ξπζκίδεηαη  θάζε  ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  



παξφληνο άξζξνπ.    
 
15.  Οη ζπκβάζεηο ησλ θαζαξηζηξηψλ ησλ ζρνιείσλ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο  
πξντζηακέλνπο  ησλ  αληίζηνηρσλ  γξαθείσλ  εθπαίδεπζεο  θαη  φπνπ  δελ  
ππάξρνπλ  γξαθεία  εθπαίδεπζεο  απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ  
δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο. 
 
16. Όια ηα  αθίλεηα,  ηα  νπνία  κεηαβηβάδνληαη  ζηνπο  νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο  θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο  άξζξνπ, 
βαξχλνληαη κε δνπιεία ππέξ ηνπ  Διιεληθνχ  Γεκνζίνπ,  ε  νπνία  ζπλίζηαηαη  ζηε  
ρξεζηκνπνίεζή  ηνπο,  κφλν  γηα ηε ζηέγαζε ζρνιείσλ ή  κνλάδσλ  
επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο  ή  ιατθήο  επηκφξθσζεο,  θαηά  ηα  νξηδφκελα  θάζε  

θνξά  κε απνθάζεηο ησλ νηθείσλ λνκαξρψλ. Σε πεξίπησζε  πνπ παχζεη ε  
ιεηηνπξγία  ηέηνησλ  ζρνιείσλ  ή  κνλάδσλ  ζηελ  πεξηνρή  θαζελφο  
ζπγθεθξηκέλνπ  αθηλήηνπ,  ε  ρξήζε  ηνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε  εηζήγεζε ηνπ 
νηθείνπ ν.η.α. θαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε. 
"Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δσξίδνληαη νηθφπεδα ζηνλ Ο.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ βαξχλνληαη απηά κε δνπιεία ππέξ ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ, αιιά κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Ο.Δ.Κ. θαηά πιήξε θπξηφηεηα θαη ειεχζεξα 

παληφο ελ γέλεη βάξνπο." [7] 
 
17. Σηα  αθίλεηα,  πνπ  κεηαβηβάδνληαη  ζηνπο  νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  
απηνδηνίθεζεο  θαηά  ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  
κπνξεί λα ελεξγνχληαη εξγαζίεο επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θαη θάζε  είδνπο  
πξνζζεθψλ  απφ  ηνλ  Οξγαληζκφ Σρνιηθψλ Κηηξίσλ (Ο.Σ.Κ.) ή ηηο νηθείεο  
λνκαξρίεο". [8]  
 
«18. Σηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Σρνιηθψλ Κηηξίσλ 
Α.Δ.» (Ο.Σ.Κ. .Α.Δ.) παξέρεηαη ε αξκνδηφηεηα θαη ην δηθαίσκα αλεγέξζεσο 
ζρνιηθψλ θηεξίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο 
πεξηθέξεηεο Ηπείξνπ θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζθνπνχ απηνχ, ε «Ο.Σ.Κ. Α.Δ.» κπνξεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, λα απνθηά κε θάζε λφκηκν ηξφπν αθίλεηα θαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε 
ζρνιηθψλ δηδαθηεξίσλ. Τν Πνιενδνκηθφ γξαθείν ηεο «Ο.Σ.Κ. Α.Δ.», έρεη 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο ηεο θαηά ην λφκν απαξαίηεηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 
γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπλ νχηε 
πεξηνξίδνπλ ηελ ηζρχ δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ ηελ σο άλσ αξκνδηφηεηα ζε άιινπο 
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ), νη νπνίεο 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ αθνξά ζηελ 
απφθηεζε δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο, ή ηελ ηζρχ ζρεηηθψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ 
ή δηαηάμεσλ ίδξπζεο ζρνιηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ.» [9] 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

[1]  Η παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2009/1992 
(ΦΔΚ 53/1992 ηεχρνο Α΄). 

[2] Τν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ α΄ηεο παξ.12 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3027/2002 (ΦΔΚ 152/28.6.2002 ηεχρνο Α΄). 

[3] Τν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν.2336/1995 (ΦΔΚ 189/1995 ηεχρνο Α΄) 

[4] Η παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2386/1996 (ΦΔΚ 

43/1996 ηεχρνο Α΄) 



[5] Τα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα ζηελ παξ. 8 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.9 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2986/2002 (ΦΔΚ 24/2002 ηεχρνο Α΄) 

[6] Τν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 13 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ 
άξζξν 10 ηνπ Ν. 2327/1995 (ΦΔΚ 43/1995 ηεχρνο Α΄) 

[7] Τν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ζηελ παξ. 16 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2336/1995 (ΦΔΚ 189/1995 ηεχρνο Α΄) 

[8] Οη παξ. 16 θαη 17 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ  Ν. 
2009/1992 (ΦΔΚ 53/1992 ηεχρνο Α΄) 

[9] Η παξ. 18 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν . 3687/2008 (ΦΔΚ 
159/01.08.2008 ηεχρνο Α΄) 

[10] Η παξ. 7 θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξίπη. β' ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3027/2002 
(ΦΔΚ 152/2002 ηεχρνο Α΄), ε νπνία φκσο θαηαξγήζεθε απφ ηφηε πνπ ίζρπζε απφ 
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4067/12 (ΦΔΚ 79/09.04.2012 ηεχρνο Α'). Σηε 
ζπλέρεηα ε παξ. 7 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 

4313/14 (ΦΔΚ 261/17.12.2014 ηεχρνο Α’). 

[11] Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Κ.Δ.Κ. πξνβιέθζεθε ε 
δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ λ.π.δ.δ. εμφδσλ παξάζηαζεο θαη 
εμνπζηνδνηήζεθαλ ζρεηηθψο νη Υπνπξγνί Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίζνπλ ην χςνο ηνπο.Η 

δηάηαμε απηή δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ρνιηθώλ 
Επηηξνπώλ, θαζώο ηα ελ ιόγω λ.π.δ.δ. ξπζκίδνληαη εηδηθά θαη εμαληιεηηθά 
ζηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 243 ηνπ Κ.Δ.Κ.,5 ηνπ λ.1894/1990 θαη 103 ηνπ 
λ.3852/2010, νη νπνίεο νπδόιωο πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή εμόδωλ 
παξάζηαζεο ζηα αλωηέξω πξόζωπα.Τν άξζξν 242 ηνπ Κ.Γ.Κ. αθνξά ζηα 
ινηπά δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λ.π.δ.δ. (άξζξα 239 επφκ.) θαη όρη ζηηο ρνιηθέο 
Επηηξνπέο, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή θαηαιάκβαλε θαη ηηο 
ηειεπηαίεο,ζα εηίζεην ζπζηεκαηηθά κεηά ην άξζξν 243, ψζηε λα θαζίζηαηαη 
ζαθέο φηη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη απηέο (Σρνιηθέο Δπηηξνπέο).Οη 
Σρνιηθέο Δπηηξνπέο δηέπνληαηαπό ίδην λνκηθό θαζεζηώο, ζην νπνίν νπδφισο 
πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εμφδσλ παξάζηαζεο ζηα αλσηέξσ πξφζσπα. Δμάιινπ, ε 
δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Κ.Γ.Κ., πνπ πξνβιέπεη ζρεηηθή 
δπλαηφηεηα, αθνξά ζηα ινηπά δεκνηηθά λ.π.δ.δ.. Σε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη αλ 
ήζειε ζεσξεζεί φηη ε αλσηέξσ δηάηαμε ηπγράλεη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγήο, ε 

εληειιφκελε δαπάλε θαη πάιη δελ ζα είλαη λφκηκε, ελφςεη ηνπ φηη η) επηβαξχλεη ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη φρη ηηο αληίζηνηρεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηη) δελ 
γίλεηαη επίθιεζε αιιά θαη νχηε απνδεηθλχεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ησλ 
σο άλσ Σρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο 300.000 
επξψ. Με λφκηκε δαπάλε.(Ει.πλ. Σκήκα Ι Πξάμε 136/2012) 
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