
Κλειστά Γυμναστήρια - Αίθουσες Γυμναστικής - Αίθουσες πολλαπλής χρήσης 
 
(21-12-1998 Γ4/1392) 
 
Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων - αιθουσών γυμναστικής - αιθουσών 
πολλαπλής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
  
1. Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
Μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων καθώς 
και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και 
αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών. 
  
2. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται 
η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. 
  
3. Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες 
κ.λπ.) 
  
4. Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας 
συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την επιφάνεια 
τους σε αντίστοιχες αίθουσες. 
 
 
Σχετικά με τα Κλειστά Γυμναστήρια που ανήκουν στα σχολεία σας (καθώς και κάθε 
δημόσιο κτίριο του σχολείου)  ο νόμος 1566/1985 (άρθρο 41) αναφέρει τα εξής: 
 
Χρήση των σχολικών κτιρίων 
(Άρθρο 41, νόμου 1566/85) 
 
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 κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη 
της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας. 
 
3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων 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 ζημιών 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 καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, 
θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη 
λειτουργία του σχολείου. 


