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1. Όλες τις Ν.Α.
• Γραφείο Νοµάρχη
• ∆/νση Προγραµµατισµού
• ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
• ∆/νση Πολεοδοµίας
2. Όλες τις ∆/νσεις Εκπ/σης
(Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας)
3. Όλους τους ∆ήµους
• Γραφείο ∆ηµάρχου
• ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
• ∆/νση Πολεοδοµίας

4. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου
ΚΟΙΝ: Ο.Σ.Κ. Α.Ε
Φαβιέρου 30
10438 Αθήνα
Αποστολή και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(µε αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης και την
παράκληση να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι
οι αρµόδιοι των αντίστοιχων φορέων).

ΘΕΜΑ : Προαπαιτούµενα για την εκπόνηση και έγκριση Κτιριολογικών Προγραµµάτων Σχολικών
Κτιρίων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

∆εδοµένου ότι φθάνουν στην Υπηρεσία µας αιτήµατα εκπόνησης και έγκρισης
Κτιριολογικού Προγράµµατος ενώ έχει ήδη συνταχθεί η αρχιτεκτονική µελέτη ή ακόµη έχει
ανεγερθεί ο φέρων οργανισµός, και µάλιστα χωρίς να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία,
ενηµερώνεται κάθε αρµόδιος για τα εξής:
Τα κτιριολογικά προγράµµατα όλων των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης εκπονούνται από την Υπηρεσία µας και εγκρίνονται µε απόφαση του εκάστοτε
Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τον Ν.3027/152Α/28-62002, Αρ.2 παρ.5,. Είναι επόµενο, για την εκπόνηση Κτιριολογικού Προγράµµατος και την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης έγκρισής του, να απαιτείται εύλογο χρονικό διάστηµα.
Η ύπαρξη εγκεκριµένου Κτιριολογικού Προγράµµατος για σχολικά κτίρια είναι αναγκαία
σύµφωνα µε τον Νόµο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης (η
αρχιτεκτονική µελέτη προσαρµόζεται στο κτιριολογικό πρόγραµµα και όχι το αντίστροφο).
Επίσης το κτιριολογικό πρόγραµµα είναι δεσµευτικό κυρίως ως προς τα ελάχιστα τετραγωνικά
µέτρα ανά χώρο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα όρια αυτά µπορούν να προσαυξηθούν υπέρµετρα.

Σελίδα 1 από 2

Το αίτηµα για εκπόνηση και έκδοση Υ.Α. έγκρισης κτιριολογικού προγράµµατος πρέπει να
είναι σαφές (ορθή ονοµασία σχολείου και δήµου, αριθµός µαθητών, αν πρόκειται για ολοήµερο,
συστέγαση) και να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
1. Έγγραφο της οικείας ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης ή ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης που
να αναφέρει:
• το ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου εάν υπάρχει,
• την παρούσα κατάσταση στέγασης,
• αριθµό τµηµάτων, αριθµό µαθητών και προβλεπόµενο µαθητικό δυναµικό για την επόµενη
τριετία,
• αιτιολόγηση του έργου (πχ. λόγω παλαιότητας του υπάρχοντος κτιρίου, ανεπάρκειας χώρων
κλπ),
• προβλεπόµενο αριθµό καθηγητών, λοιπού προσωπικού,
• ωρολόγιο Πρόγραµµα για πιλοτικά προγράµµατα ή σχολείο µε εργαστηριακά µαθήµατα.
2. Αναφορά για το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη νόµιµη χρήση του γηπέδου (πρέπει να
έχει χαρακτηρισθεί για σχολική χρήση από την Πολεοδοµία είτε εντός είτε εκτός σχεδίου). Για
τα εκτός σχεδίου απαιτείται ρυµοτόµηση.
3. Τοπογραφικό του οικοπέδου που να αναφέρει ευκρινώς την επιφάνεια και τους όρους δόµησης
µε προσάρτηση αποσπάσµατος του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου.
4. Αριθµό και χρήση ορόφων.
Σε περιπτώσεις προσθηκών (καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση) απαιτείται επιπλέον αποτύπωση
της υφιστάµενης κατάστασης σε µορφή πίνακα όπου θα αναφέρονται οι ωφέλιµες επιφάνειες των
χώρων και η χρήση τους.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ µε την
ηλεκτρονική αποστολή:
10 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εσωτερική ∆ιανοµή
∆Ι.Π.Ε.Ε.
Τµήµα Α΄
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