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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ :. Βουλευτή κ.
- Κυριάκο Βελόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 316/20-8-2019»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 316/20-8-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής
κ.
Κυριάκος
Βελόπουλος,
με
θέμα:
«Στέγαση
του
Ελληνικού
Λυκείου
Στουτγάρδης/Γερμανίας», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του από 8/12/2010 μισθωτηρίου συμβολαίου του
κτιρίου που στεγάζεται το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης ορίζεται ότι για να λυθεί το
συμβόλαιο απαιτείται καταγγελία της σύμβασης που οφείλει να έχει γίνει -κατά τον νόμο- 3
μήνες προ της λήξεως του σχολικού έτους. Διαφορετικά η εν λόγω μίσθωση ανανεώνεται
για ένα ακόμη έτος.
Σύμφωνα με το από 30/8/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Εκπαίδευσης
Μονάχου, «...καμία καταγγελία της σύμβασης δεν έχει περιέλθει έως σήμερα στην
υπηρεσία μας. Άρα το υπάρχον συμβόλαιο ισχύει τουλάχιστον έως τον Αύγουστο του
2020».
Η ιδιοκτήτρια έχει νομική δυνατότητα για έκτακτη καταγγελία της σύμβασης, μόνον αν
υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή των μισθωμάτων. Ωστόσο, τα μισθώματα
εξοφλούνται κανονικά μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά την επαναδιαπραγμάτευση σχετικών συμβολαίων, η συγκεκριμένη
διαδικασία που προβλέπεται, βάσει της αριθμ. Φ.400/11/140041/ΙΒ/7-2-2013 (Β΄189) Υ.Α.,
έχει ως εξής:
-Συνεργασία του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης με τις οικείες διπλωματικές αρχές και
τον διευθυντή του σχολείου για την εξεύρεση του κατάλληλου κτιρίου με γνώμονα τη
διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου,
-Υποβολή αρμοδίως αιτήματος έγκρισης της δαπάνης στέγασης και
-Υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων από τον αρμόδιο Πρόξενο ή σε περίπτωση
κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του, βάσει των ισχυουσών διατάξεων σε κάθε
χώρα.
Τέλος, το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα συνεργαστεί άμεσα με τον νέο Αναπληρωτή Συντονιστή
Εκπαίδευσης Μονάχου για την αντιμετώπιση τυχόν σχετικού προβλήματος.
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