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ΔΡΩΣΗΗ 

 
Πξνο ηνπο θθ. Τπνπξγνύο 

 
- Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 

 

-Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ 
 

 
ΘΔΜΑ : Άκεζε αλάγθε λα ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ 
λένπ ζρνιηθνύ θηεξίνπ γηα ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Ραιιείνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Ραιιείνπ Λπθείνπ.  
----------------------------  

 
Η Ράιιεηνο ρνιή ηνπ Πεηξαηά είλαη γλσζηή σο έλα από ηα πην παιηά θαη 
ηζηνξηθά ζρνιεία ηεο ρώξαο (έηνο ίδξπζεο 1855). Σα ηειεπηαία 8 ρξόληα, 

ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην ηεο Ραιιείνπ ζηεγάδνληαη ρσξηζηά ζε 2 
πνιπθαηνηθίεο θαηαζθεπήο 1970 ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά κε κηθξέο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο απιή θαη ρσξίο αζιεηηθνύο ρώξνπο.  
 

Σν έηνο 2008 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή λένπ δηδαθηεξίνπ, όκσο έμη (6) ρξόληα 
κεηά νη πεξηζζόηεξεο από 500 καζήηξηεο κε ηνπο γνλείο – θεδεκόλεο ηνπο 
θαη νη 60 θαζεγεηέο εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αδηθαηνιόγεηεο απηήο θαζπζηέξεζεο.  
 

Με ηελ ππ' αξηζκόλ 7118/5-3-2010 Δξώηεζή κνπ είρα δεηήζεη λα 
πιεξνθνξεζώ από ηνλ ηόηε Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ 
θαη ηελ ηόηε Τπνπξγό Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηαηί 

ζηακάηεζε ε αλνηθνδόκεζε ηνπ ζρνιηθνύ θηεξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ην 
Ράιιεην Γπκλάζην θαη Λύθεην Πεηξαηά θαη 4,5 ρξόληα πξηλ είρα ιάβεη ηελ 

απάληεζε όηη ην έξγν ζα πεξαηωζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2011, θάηη πνπ 
θπζηθά δελ έγηλε πνηέ.  
 

Οη εξγαζίεο, πνπ έπξεπε λα έρνπλ πεξαησζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2011, 
μεθίλεζαλ ηειηθά πξηλ κεξηθνύο κήλεο αιιά ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2014 

ζηακάηεζαλ θαη πάιη. ύκθσλα κε ηελ από 22-9-2014 επηζηνιή ηνπ 
Γηεπζπληή ΓΔΛ Ραιιείνπ Θειέσλ Πεηξαηά δξνο Γεκήηξηνπ Καιατηδίδε, ηνπ 
Πξνέδξνπ πιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ΓΔΛ Ραιιείνπ θπξίνπ 

Ισάλλε Παλαγησηόπνπινπ, ηνπ Γηεπζπληή Ραιιείνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ 
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Πεηξαηά θπξίνπ Θξαζύβνπινπ Μαξαγθόδνγινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
πιιόγνπ Γνλέσλ ηνπ Ραιιείνπ Γπκλαζίνπ θπξίνπ Νηθόιανπ Υαξέα, ε 

δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, αλ θαη ν εξγνιάβνο έρεη 
παξαδώζεη πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο ύςνπο 1,8 εθαη. ΔΤΡΩ, ε 

ρξεκαηνδόηεζε ππνιείπεηαη θαηά πνιύ ππνρξεώλνληάο ηνλ λα αλαζηείιεη 
ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο.  
 

ηελ ίδηα επηζηνιή νξζόηαηα αλαθέξεηαη όηη «νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 
επηβαξύλεη αθάληαζηα ηε καζεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία 

ζπληειείηαη ζε αθαηάιιειν πεξηβάιινλ, ζηεξεί από ηηο καζήηξηεο αγαζά 
πνπ έρνπλ ζρεδόλ όια ηα παηδηά ηεο ρώξαο (απιή, γήπεδα, επάεξεο 
αίζνπζεο), επηβαξύλεη ηελ πγεία ηωλ καζεηξηώλ πνπ πεξλνύλ 7 ώξεο ηε 

κέξα ζε ηδηαίηεξα κηθξέο αίζνπζεο θαη ζπλνιηθά δπζρεξαίλεη ηελ παξνρή 
ηεο απνδεδεηγκέλα πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο καζήηξηεο. Επηπξόζζεηα, ε 

θαζπζηέξεζε απηή πξνθαιεί ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δεκία, θαζώο ην θόζηνο 
ελνηθίνπ θαη γηα ηα δπν θηήξηα αλέξρεηαη ζε 30.000 ΕΥΡΩ κεληαίωο». 
 

Σνλίδεηαη επίζεο όηη «ε ζρνιηθή θνηλόηεηα ηεο Ραιιείνπ δεη κε ηελ 
πξνζδνθία έλαξμεο ηεο επόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2015 – 2016 ζην λέν 

ζρνιείν». 
 

Η εμαζθάιηζε ζύγρξνλσλ θαη θαηάιιεισλ ζρνιηθώλ θηεξίσλ απνηειεί 
ζεκειηώδε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 
θαζπζηέξεζε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

επαξθώο αηηηνινγεκέλε, δεδνκέλνπ όηη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από 
θνλδύιηα ΔΠΑ, θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ν θσδηθόο ηνπ έξγνπ είλαη Δ0459 
«Οινθιήξσζε ηεο Ραιιείνπ ρνιήο Πεηξαηά, νηθνδνκηθέο εξγαζίαο & ε/κ 
εγθαηαζηάζεηο». Δίλαη πξνθαλέο όηη δηαθαίλεηαη θίλδπλνο γηα κηα αθόκα 

θνξά ε Πνιηηεία λα κελ αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο.  
 

Δξωηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 
 
1. Πωο αηηηνινγείηαη ε λέα δηαθνπή εξγαζηώλ αλέγεξζεο θαη 

νινθιήξωζεο ηνπ ζρνιηθνύ θηεξίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα 
ηε ζηέγαζε ηνπ Ραιιείνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Ραιιείνπ 

Λπθείνπ ηνπ Πεηξαηά; Πνηνη επζύλνληαη;  
2. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεληαη λα πξνβνύλ γηα ηελ άκεζε 

επαλεθθίλεζε ηωλ εξγαζηώλ ζην λέν δηδαθηήξην θαη ηελ 

παξάδνζή ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο; 

 
Ο ΔΡΩΣΩΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗ  

 

Θνδωξήο Γξίηζαο 


