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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αίηημα ηοσ Περιθερειακού Διεσθσνηή Εκπαίδεσζης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/ζης Δση. Ελλάδος κ. Παναγιωηόποσλοσ Γιώργοσ για παρατώρηζη επιπλέον
αιθοσζών από ηα κηήρια ηοσ Εθνικού Ιδρύμαηος Αποκαηάζηαζης Αναπήρων ζηο
ΕΕΕΕΚ Ν. Αταΐας

Ο Πεξηθεξεηαθόο Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο Δπη.
Ειιάδνο θ. Παλαγηωηόπνπινο Γηώξγνο ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε επηπιένλ
αηζνπζώλ από ηα θηήξηα ηνπ Εζληθνύ Ιδξύκαηνο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξωλ ζην
ΕΕΕΕΚ Ν. Αραΐαο δειώλεη όηη: «Είλαη γλωζηό όηη ην ΕΕΕΕΚ Ν. Αραΐαο θηινμελείηαη
ζηνπο ρώξνπο ηνπ Εζληθνύ Ιδξύκαηνο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξωλ. Λόγω ηεο
ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε παξαρώξεζε
επηπιένλ αηζνπζώλ ή ε αλαδηάηαμε ηνπ ρώξνπ πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζην ελ ιόγω
ζπγθξόηεκα. πλάκα είλαη γλωζηό όηη ην πξναλαθεξζέλ ζπγθξόηεκα δηαζέηεη
αρξεζηκνπνίεηνπο ρώξνπο. Λόγω ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα λα δηαζθαιηζηνύλ
θαιύηεξεο ζπλζήθεο παξακνλήο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ πνιππιεζή νκάδα ηωλ
παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο δήηεζα από ηνλ Απξίιε ηνπ 2011 κε έγγξαθν κνπ πξνο ην
Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επνπηεία ηνπ ελ ιόγω ζπγθξνηήκαηνο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο ρωξνηαμηθήο θαηαλνκήο. Έηζη θαη ζήκεξα επαλέξρνκαη ζην αίηεκα
κνπ κε επηζηνιή κνπ πξνο ην Γεληθό Γξακκαηέα Πξόλνηαο ηνλ θ. Καηξηβάλν πνπ
θνηλνπνηείηαη ζηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όρη κόλν ηνπ
αηηήκαηόο κνπ αιιά ηνπ αηηήκαηνο ηεο αλάγθεο ηωλ ίδηωλ ηωλ παηδηώλ πνπ
θηινμελνύληαη εθεί. Είκαη ζίγνπξνο όηη ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Αμίδεη εδώ λα αλαθέξω όηη απνηειεί πάγην αίηεκα θαη ηεο
ΠΟΜΑκαε Δπηηθήο Ειιάδνο αιιά θαη ηνπ ζπιιόγνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη
Κεδεκόλωλ ηνπ ΕΕΕΕΚ Πάηξαο».
Το έγγραθο είναι ηο ακόλοσθο:

ΘΕΜΑ: Παρατώρηζη επιπλέον αιθοσζών από ηα κηήρια ηοσ Εθνικού
Ιδρύμαηος Αποκαηάζηαζης Αναπήρων ζηο ΕΕΕΕΚ Ν. Αταΐας
Δπαλεξρόκαζηε ζην κε αξηζκ. πξωη. Φ.3.2/2782/6-4-2011 έγγξαθό
καο κε ζέκα «Παξαρώξεζε επηπιένλ αηζνπζώλ από ηα θηήξηα ηνπ Δζληθνύ
Ιδξύκαηνο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξωλ ζην ΔΔΔΔΚ Ν. Αραΐαο» -πνπ επηζπλάπηεηαηκε ην νπνίν ζαο απεπζύλακε αίηεκα, ωο αξκόδηνη θνξείο, λα εμεηάζεηε ζεηηθά ην
ελδερόκελν λα παξαρωξεζνύλ επηπιένλ αίζνπζεο ζην ΔΔΔΔΚ Πάηξαο από ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δζληθνύ Ιδξύκαηνο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξωλ, ιόγω ηωλ
απμεκέλωλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ ΔΔΔΔΚ Πάηξαο.
Μεηά ηελ από 20-7-2011 επηζηνιή ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ
ηνπ ΔΔΔΔΚ Πάηξαο θαη ηε κε αξηζκ. πξωη. 236/20-7-2011 Αλνηθηή Δπηζηνιή ηεο
ΠΟΜΑκεΑ Γπηηθήο Διιάδαο πξνο εκάο, αιιά θαη ζε όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο θαη
ζπλππεύζπλνπο θνξείο, παξαθαινύκε γηα ηε επίζπεπζε ηωλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
έηζη ώζηε ην πξόβιεκα ζηέγαζεο ηωλ καζεηώλ ηνπ ΔΔΔΔΚ Πάηξαο λα επηιπζεί
κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012.
Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη ε πνιηηηθή βνύιεζε ππάξρεη, αιιά θαη όηη όινη νη
αξκόδηνη θνξείο είλαη πξόζπκνη θαη αλνηθηνί ζε θάζε πξόηαζε θαη ζπλεξγαζία, έηζη
ώζηε λα ζηακαηήζεη ε ηαιαηπωξία ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο κε
εμαζθάιηζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ ρώξωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ
πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ ηνπ ΔΔΔΔΚ, αιιά θαη ν ζεζκόο ηεο Γηα Βίνπ Δλαζρόιεζεο
κεηά ηελ απνθνίηεζε ηωλ καζεηώλ απηώλ από ην ΔΔΔΔΚ, ιόγω κε ύπαξμεο άιιεο
εθπαηδεπηηθήο δνκήο γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ηωλ καζεηώλ κε εηδηθέο
αλάγθεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
Οη καζεηέο ηωλ εηδηθώλ ζρνιείωλ θαη νη γνλείο ηνπο, αιιά θαη ην
εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό ρξεηάδνληαη ιύζεηο θαη πξωηνβνπιίεο γηα ην
κέιινλ ηνπο.
Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ζαο δειώλνπκε όηη
είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία.

