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ΠΡΟ: Υποσργείο Υποδομών και Μεηαθορών 

Χρεμαηοδόηεζε ανέγερζες νέοσ ζτολείοσ για ηο 10ο ΓΕΛ Πάηρας. 

Τν 10ν ΓΕΛ Πάηξαο, από ην 2008 πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή καο ν κεγάινο ζεηζκόο, αληηκεησπίδεη 

ζνβαξό θηηξηαθό πξόβιεκα ιόγσ ησλ ζνβαξώλ δεκηώλ πνπ ππέζηε θαη ην έθαλαλ αθαηάιιειν γηα 

ρξήζε. Καη ελώ ηξία πεξηθεξεηαθά ζρνιεία είλαη έηνηκα θαη έλα επηζθεπάζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα έρεη κείλεη πίζσ (όπσο θαη απηό ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Πάηξαο). 

Ωο πξνζσξηλή ιύζε, γηα λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρνιείν, ηνπνζεηήζεθαλ αίζνπζεο 

πξνθάη πνπ παξακέλνπλ εθεί έσο ζήκεξα ρσξίο λα έρεη θαηνξζσζεί ηόζα ρξόληα λα ιπζεί ην 

θηηξηαθό πξόβιεκα ηνπ ζρνιείνπ. 

Η Α΄ ΕΛΜΕ Αραΐαο από ηελ πξώηε ζηηγκή έρεη ζηαζεί ζην πιάη ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη έρεη 

πξνθαιέζεη, ζηελ πάξνδν όισλ απηώλ ησλ ρξόλσλ, αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο κε ηνπο εθάζηνηε 

Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο, Πεξηθεξεηαθνύο Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο, (πξώελ) Ννκαξρηαθέο 

Δηνηθήζεηο θαη (λπλ) Πεξηθεξεηαθέο Δηεπζύλζεηο Δπηηθήο Ειιάδαο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο νξηζηηθήο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε άμνλεο  

A.  Τε ζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ ζε καζεηηθό δπλακηθό, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ  

B. Τελ επηζθεπή ή θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ. 

Εηδηθά ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ύζηεξα από ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώζακε κε ηελ 

Αληηδεκαξρία Παηδείαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο θαηνξζώζακε λα θηλεηνπνηήζνπκε 

ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαη έηζη «αλαζύξζεθε» θαη ε κειέηε ηεο ηόηε Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο πνπ έθξηλε ην θηίξην επηζθεπάζηκν μεν αλλά ηο κόζηος εργαζιών 

επιζκεσής κρινόηαν αζύμθορο ζε ζτέζε με ηεν ολική ανηικαηάζηαζή ηοσ με νέο. Οη 

αξκόδηνη θνξείο έθηνθηε άθεζαλ ην ζρνιείν ζηελ ηύρε ηνπ θαη γη απηό ε Α΄ΕΛΜΕ Αραΐαο  πήξε 

ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ ζην εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη βάζεη απηήο νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Δήκνπ θαηέιεμαλ ζηελ εθηίκεζε πσο θξίλεηαη ζπκθεξόηεξν νηθνλνκηθά λα θαηαζθεπαζηεί 

λέν θηίξην. 

Με βάζε ηα νέα δεδομένα ζας δεηάμε να προβείηε ζε όλες ηις απαραίηεηες ενέργειες 

για ηεν άμεζε τρεμαηοδόηεζε ηες ανέγερζες νέοσ ζτολείοσ για ηο 10ο ΓΕΛ Πάηρας.  

Εκείο ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα καο κέρξη ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην 10ν ΓΕΛ θαη 

απεπζύλνπκε αγσληζηηθό θάιεζκα πξνο όινπο λα ζπκπνξεπηνύλ καδί καο.     

Για το Δ. . 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμμαηέας 
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