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MDL 

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

     Ελέγχου 
                                                                                             Τμήμα Ερωτήσεων 
 

                                                                        ΚΟΙΝ. : 1. Υπουργείο: 
                                                                                      - Υποδομών και Μεταφορών 
                                                                                      (Γραφείο κ. Υπουργού)  
                                                                                     2. Βουλευτή κ. 

- Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου 
                                                                                    (Δια της Βουλής των Ελλήνων)  
 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμ. πρωτ. 5099/16-3-2021»  
                 

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 5099/16-3-2021, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

 
Η μέριμνα για έργα συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής  υφιστάμενων διδακτηρίων  και 

για την απόκτηση γης, προγραμματισμό, μελέτη και ανέγερση νέων υποδομών σχολικής 
στέγης, εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του 
Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’, άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’). Οι Δήμοι  σε 
συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 
ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως που προκύπτουν στις κτηριακές 
υποδομές της χωρικής τους αρμοδιότητας και οφείλουν να μεριμνούν για την αντιμετώπισή 
τους. Στον ετήσιο προγραμματισμό έργων των Δήμων (άρθ. 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθ. 79 παρ. 1 του Ν.4172/2013), οι παρεμβάσεις 
δρομολογούνται συναρτήσει των αναγκών που ανακύπτουν (αντισεισμικής θωράκισης, 
επισκευής λόγω γήρανσης των υλικών ή πρόκλησης βλαβών από εξωγενείς παράγοντες, 
λειτουργικών), κατόπιν ιεραρχικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, στο άρθρο 75 παρ. Ι του 
Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στις αρμοδιότητες του Τομέα ζ) 
Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της 
Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 
 

Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική 
στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το 
είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό 
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πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει σε ενδεχόμενο αντισεισμικό έλεγχο σχολικών 
μονάδων. 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού                                                                                                     
2. Τ.Κ.Ε. 
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