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ΠΡΟΣ : Σύλλογο Αποφοίτων  
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής 
                 (ΣΑΤΕΑ)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο αναφορικά με τη διασφάλιση της φυσικής 
προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Σχετ.: Το από 12-9-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Συλλόγου  Αποφοίτων  Τμημάτων Ειδικής 
Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) με θέμα: «Προσβασιμότητα ή μη στα σχολεία της χώρας;».

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό , σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 
Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας στ’ του N. 3463/06 (ΦΕΚ-114Α΄/8-6-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», η μέριμνα για τη στέγαση των δημόσιων σχολικών 
μονάδων (απόκτηση γης, ανέγερση κτιρίων, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή) άπτεται των 
αρμοδιοτήτων των Δήμων. 
Αναλυτικότερα, το άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας στ΄ του Ν. 3463/2006 αναφέρει ότι στις 
αρμοδιότητες των Δήμων εμπίπτει:
«1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού 
συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η 
καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».
Στο ίδιο πλαίσιο, η παρ.4 αρθ. 94 του Ν. 3852/2010 αναφέρει ότι στις αρμοδιότητες των 
Δήμων εμπίπτει:   

Α. Νομοθετικό πλαίσιο



«15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η 
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και 
συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης 
ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής 
χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης 
σχολικής μονάδας».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 243 του N. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ισχύουν τα κάτωθι: 
«1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1894/1990  (ΦΕΚ 110 Α΄), 
όπως κάθε φορά ισχύει.
 (….)
4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή 
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες 
διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των 
σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη 
στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων».

Πέραν του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου, η διασφάλιση της φυσικής 
προσβασιμότητας των κτιριακών υποδομών όλων των βαθμίδων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελεί μία εκ των κεντρικών προτεραιοτήτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται σε 
συστηματική βάση με όλους τους αρμόδιους φορείς. Ενδεικτικά ως προς τούτο 
αναφέρονται τα κάτωθι:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία, που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας, το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
υποστήριξε τις προβλεπόμενες δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της 
«Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον» και ειδικότερα την πρώτη εξ 

Β. Πρωτοβουλίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη βελτίωση των Συνθηκών Προσβασιμότητας των 
σχολικών μονάδων 



αυτών των δράσεων που αφορά τη «δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την  
παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, 
ξεκινώντας από τα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες». Σε αυτό το πλαίσιο, 
εξέδωσε την υπ’αρ. πρωτ. 28755/Δ3/15-3-2022 ΥΑ με θέμα: «Συμπλήρωση της ψηφιακής 
πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών ως προς την 
προσβασιμότητά τους από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα», με την οποία 
παρότρυνε τη συνεργασία όλων των δημόσιων δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς των Δήμων για την 
καταχώρηση στην πλατφόρμα των κτηρίων. Απώτερος στόχος της εν λόγω συνεργασίας 
υπήρξε, αφενός, η κατά το δυνατόν πληρέστερη χαρτογράφηση των συνθηκών 
προσβασιμότητας των σχολικών μονάδων όλης της ελληνικής επικράτειας και, αφετέρου, η 
ένταξή τους στον προγραμματισμό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιμότητας 
και την εύρεση ανάλογων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης το Υ.ΠΑΙ.Θ. συγκρότησε 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην 
Εκπαίδευση, το οποίο, μεταξύ άλλων, στον Επιχειρησιακό στόχο 4: «Βελτίωση της 
περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας με παροχές και προσαρμογές στο 
περιβάλλον, στην υποστηρικτική τεχνολογία, στο εκπαιδευτικό υλικό και στην κοινωνική 
ζωή, σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων» προβλέπει μία σειρά σχετικών 
δράσεων. Ενδεικτικά ως προς τούτο αναφέρεται η ενεργοποίηση των Επιτροπών 
Προσβασιμότητας που προβλέπονταν από το άρθρο 2 του Ν.3699/2008. Ειδικότερα, με την 
υπ’αριθμ. πρωτ. 81399  /Δ3/ 07/ 07/2021 ΥΑ συγκροτήθηκε η Συμβουλευτική-Γνωμοδοτική 
Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση της 
φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και για τις εκπαιδευτικές και 
διοικητικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγω Επιτροπή 
επανασυστάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.: 17734 /Δ3/ 17 - 02  -2022 ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. πρωτ. 81399 /Δ3/07-07-2021 ΥΑ  περί Σύστασης και Συγκρότησης Συμβουλευτικής – 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».  Η εν λόγω Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των 
συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), της ακαδημαϊκής κοινότητας, του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 
συγκαλείται σε τακτική βάση και επί του παρόντος εργάζεται με απώτερο στόχο:

α. τη συγκρότηση και εφαρμογή Σχεδίου Προσβασιμότητας για τις σχολικές μονάδες αλλά 
και τους εποπτευόμενους φορείς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
β. την υποστήριξη δράσεων χαρτογράφησης των υπαρχουσών συνθηκών φυσικής 
προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων υπουργείων,
 γ. τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων για σχετικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,



δ. την παροχή συστάσεων για βελτιωτικές τροποποιήσεις και προσαρμογές, όπου αυτές 
απαιτούνται. 

 

 

       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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