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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 2272/22-12-2017»  
                 
                                                                                             
      Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2272/22-12-2017, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με θέμα «Άμεση ανάγκη αποκατάστασης 
των ζημιών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Τριπόλεως» και κατά το μέρος των 
αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
      Το 1ο Γυμνάσιο Τριπόλεως στεγάζεται στο Μιστριώτειο Διδακτήριο, που αποτελεί 
μέρος του Κληροδοτήματος Μιστριώτη, και την ευθύνη διαχείρισής του (του 
Διδακτηρίου) έχει το Μιστριώτειο Ίδρυμα.  
       Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 κτηριολογικό 
πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ. 18/2018, ΦΕΚ 31 Α’) και ισχύουν για την εταιρεία «ΟΣΚ 
Α.Ε.» (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον 
Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν. 3467/2006, ΦΕΚ 128 Α’). Στις περιπτώσεις που 
προγραμματίζονται εργασίες επισκευής, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης 
υφιστάμενων κτηρίων για το λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους δίχως να επέρχονται 
μεταβολές στις χρήσεις ή/και στις ωφέλιμες επιφάνειες των επιμέρους χώρων, η 
αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ χορηγεί απαλλαγή από την έγκριση κτηριολογικού 
προγράμματος κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος.  
       Περαιτέρω αντικείμενο της ανωτέρω Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ αποτελεί και η 
διαχείριση θεμάτων σχετικών με κοινωφελείς περιουσίες και κληροδοτήματα του 
Υπουργείου που αφορούν σε μελέτες και έργα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που 
καθορίζονται με τα άρθρα 37 και 45 του ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185 Α’) «Κώδικας κοινωφελών 
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περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπου περιγράφεται 
λεπτομερώς και ειδικά η διαδικασία που ακολουθείται για την εκτέλεση έργου επισκευής 
και συντήρησης ακινήτων.  
        Μετά τον έλεγχο του αρχείου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ δεν 
διαπιστώθηκε σχετικό εγκεκριμένο ή σε εκκρεμότητα αίτημα για το 1ο Γυμνάσιο 
Τριπόλεως.  
      Κατά συνέπεια, αρμόδιο να απαντήσει για τυχόν ενέργειες για την υλοποίηση έργου 
για την επισκευή του 1ου Γυμνασίου Τριπόλεως είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο, υπό 
την εποπτεία του οποίου τελούν οι δομές της αυτοδιοίκησης.  
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Εσωτερική διανομή                                                          
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 
4. Τ.Κ.Ε. 
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