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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.
- Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 1966/20-12-2021»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), όπως
αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
αρχικά, και στη συνέχεια με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α΄133), κατά το τρέχον σχολικό
έτος η δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους
της χώρας.
Για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε αίθουσες νηπιαγωγείων που προκύπτουν
κατά την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ μερίμνησε για τις
παρακάτω ενέργειες:
α) Με την υπ. αρ. πρωτ. 159161/Β9/Φ8/952/25-09-2018 εγκύκλιο με θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) 2018 ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΔΡΑΣΗ
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», χρηματοδότησε την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για
στέγαση νηπιαγωγείων σε χώρους υφιστάμενων σχολικών μονάδων που υποδείχθηκαν
από τους Δήμους. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.
του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ, (με αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων).
β) Με την υπ. αρ. 168655/16-10-2018 Υ.Α. (Β΄ 4519), το Υ.ΠΑΙ.Θ. τροποποίησε το πλαίσιο
των απαραίτητων προδιαγραφών μίσθωσης αιθουσών Νηπιαγωγείου, τηρώντας
απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές που συνδέονται με την ασφάλειά τους, με σκοπό την
υποστήριξη των δήμων ως προς την ανεύρεση κατάλληλων χώρων.
γ) Με το άρθρο 220 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης», το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιτάχυνε
τη διαδικασία τοποθέτησης προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης σε χώρους
υφιστάμενων σχολικών μονάδων, αναθέτοντας την υλοποίηση του έργου στην ΚΤ.ΥΠ Α.Ε.
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Ειδικότερα, μέσω των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού καλύπτεται η χρηματοδότηση για την
προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων δια μέσου συμμετεχόντων Δήμων, αλλά και μέσω της
εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Συνολικά για 54 Δήμους και για την ΚΤΥΠ ΑΕ έχουν
ενταχθεί 74 έργα για την τοποθέτηση 482 προκατασκευασμένων αιθουσών και 2 έργα για
την αποπεράτωση και ανακατασκευή κτηρίων στο πλαίσιο της Δίχρονης Προσχολικής
Εκπαίδευσης. Η χρηματοδότηση, των αναφερόμενων έργων περιλαμβάνει την προμήθεια
και τοποθέτηση των αιθουσών διδασκαλίας, και των αναλογούντων χώρων υγιεινής (W.C.),
καθώς και τις λοιπές αναγκαίες δαπάνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης
λειτουργικότητα των Νηπιαγωγείων, συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου
εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τη δυναμικότητα (αριθμός μαθητών) της κάθε αίθουσας.
Επισημαίνεται ότι οι αίθουσες και οι χώροι υγιεινής (W.C.) θα πρέπει να τηρούν
υποχρεωτικά την εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. απόφασης 273/1111-2010 της 475η Συνεδρίασης του Δ.Σ.) που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση αιθουσών, χώρων υγιεινής (W.C.) και διαφόρων συστημάτων ελαφράς
λυόμενης προκατασκευής σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την
επικράτεια.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου (220 ν. 4610/2019), η τοποθέτηση
και διατήρηση των αιθουσών επιτρέπεται προσωρινά για το χρονικό διάστημα των
τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την
παράγραφο 14 του ιδίου άρθρου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανέγερση των μόνιμων
σχολικών δομών και μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος,
πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το
οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο
έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968
(Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006
(Α΄ 128).
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και ιδίως την παρ. 17, η δαπάνη για την τοποθέτηση
των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το
εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 124 του ν.4692/2020 (Α΄111), το οποίο τροποποίησε το
άρθρο 220 του ν.4610/2019, έγιναν περαιτέρω ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων
και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση, 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 κτιριακές 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.
Ο ρόλος του Τμήματος Α΄ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των
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χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών που αποτυπώνονται στο
εκάστοτε κτιριολογικό πρόγραμμα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
3. Τ.Κ.Ε.
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