
 
Αθήνα, 3 Οκηωβρίοσ 2022 

Επίκαιρη ερώηηζη 

Προς Υποσργό Παιδείας και Θρηζκεσμάηων  

Θέμα: Μεηαζηέγαζη ηοσ Ενιαίοσ Ειδικού Επαγγελμαηικού Γσμναζίοσ-Λσκείοσ 

(ΕΝΕΕΓΥΛ) Περιζηερίοσ ζηο μεγαλύηερο αλλά ακαηάλληλο κηίριο ηοσ 14οσ Γσμναζίοσ 

Είλαη θνηλά γλωζηό θαη παξαδεθηό όηη ζην Δήκν Πεξηζηεξίνπ ιεηηνπξγνύλ ζπζηεγαδόκελεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο κε δηαξθώο απμαλόκελν καζεηηθό πιεζπζκό, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα ήδε 

ππάξρνληα ζρνιηθά θηίξηα. Από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2020, ν Σύιινγνο δηδαζθόληωλ, ν Σύιινγνο 

γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ θαη ε Δ/λζε ηνπ ΕΝΕΕΓΥΛ έρνπλ ελεκεξώζεη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, γηα 

ηηο ζνβαξέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε ππνδνκή θαη πξνζωπηθό πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη λα εθπιεξώζεη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηα ζρνιεία απηά ζεζκνζεηήζεθαλ, γηα 

όινπο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο. Λείπνπλ αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, ρώξνη 

ζπκβνπιεπηηθήο, ηνπαιέηεο ΑΜΕΑ, ξάκπεο πξνζβαζηκόηεηαο, αίζνπζα λνζειείαο, θαηάιιειε 

ζηειέρωζε, θιπ. 

Τν ΕΓΕΕΝΥΛ Πεξηζηεξίνπ θηινμελνύληαλ από ην 30 ΕΠΑΛ Πεξηζηεξίνπ, όπνπ δελ ηεξνύληαλ 

θαλέλα πξωηόθνιιν ιεηηνπξγίαο (εηδηθέο αίζνπζεο λνζειείαο θαη δηδαζθαιίαο, ζπλνδνί, θιπ), ελώ ε 

θαηάζηαζε θαηέιεμε λα είλαη ηξαγηθή γηα ηα παηδηά. 

Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηζηεξίνπ ηεο 15.9.22, απνθαζίζηεθε θαη 

αλαθνηλώζεθε αηθληδίωο ε ζπζηέγαζε ηνπ 11νπ ΓΕΛ Πεξηζηεξίνπ θαη ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ 

Πεξηζηεξίνπ θαη ε κεηαζηέγαζε ηνπ Εληαίνπ Εηδηθνύ Επαγγεικαηηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ 

(ΕΝΕΕΓΥΛ) Πεξηζηεξίνπ. Ο Σύιινγνο Δηδαζθόληωλ ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ Πεξηζηεξίνπ αλαγθάζηεθε 

λα δεηήζεη ηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο, θαζώο νη 324 καζεηέο ζηξηκώρλνληαη ζε έλα θηίξην πνπ δε 

δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα απηόλ ηνλ αξηζκό. Τελ ίδηα ζηηγκή ν Δήκνο Πεξηζηεξίνπ 

δηαζέηεη άιια δύν ζρνιηθά θηίξηα πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε ηξίηεο ρξήζεηο θαη ζα κπνξνύζαλ κε 

θαηάιιειεο κεηαηξνπέο λα θηινμελήζνπλ κόληκα θαη λόκηκα ην ΕΝΕΕΓΥΛ Πεξηζηεξίνπ. 

Επεηδή γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ην Υπ. Παηδείαο είλαη πιήξωο θαη έγθαηξα 

ελεκεξωκέλν ρωξίο λα έρεη ππάξμεη ιύζε κέρξη ζήκεξα, ελώ ε ελίζρπζε θαη ε παξνρή πνηνηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηα εηδηθά ζρνιεία απνηειεί επζύλε θαη ππνρξέωζε ηεο Πνιηηείαο, 

ερωηάηαι η Υποσργός 

1. Γηαηί εδώ θαη δύν ρξόληα απνδέρεζηε ηε ζηέγαζε ηνπ ΕΝΕΕΓΥΛ Πεξηζηεξίνπ ζε θηίξηα πνπ 

δελ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο;  Τν θηίξην ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ πιεξνί ηηο λόκηκεο 

πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο γηα λα ζηεγάζεη ην ΕΝΕΕΓΥΛ; Τν θηίξην ηνπ 11νπ ΓΕΛ 

πιεξνί ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο γηα λα ζπζηεγάζεη θαη ην 14ν Γπκλάζην; 

2. Δεζκεύεζηε λα ελεξγήζεηε άκεζα  έηζη ώζηε λα αλαθιεζεί ε απόθαζε ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

γηα  ζπζηέγαζε ηνπ 11νπ ΓΕΛ Πεξηζηεξίνπ θαη ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ Πεξηζηεξίνπ αιιά θαη λα 

βξεζεί  κόληκνο θαη λόκηκνο ρώξνο γηα ην ΕΝΕΕΓΥΛ Πεξηζηεξίνπ;  

Ο ερωηών βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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