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Λευκάδα, 9 Ιουλίου 2020  

                   Αρ.πρωτ.:131/09-07-2020 

 

Προς: 

Δήμαρχο Λευκάδας 

κ.Χαράλαμπο Καλό 

 

Κοιν.: 

   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων 

1. Σολδάτο Θεόδωρο  

2. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο 

3. Γληγόρη Κωνσταντίνο 

4. Λιβιτσάνο Ιωάννη  

5. Βερροιώτη Ευάγγελο 

6. Ζαβιτσάνο Πέτρο 

 

Θέμα:  Ανεύρεση οικοπέδου για την ανέγερση συγκροτήματος στέγασης σχολείων  

          ειδικής αγωγής (Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Εργαστήριο  

          Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΕΕΕΕΚ) 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Όπως γνωρίζετε, στην Λευκάδα λειτουργούν Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και 

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), των οποίων το 

έργο είναι να προετοιμάσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες για μια ομαλή, λειτουργική ένταξη 

στην κοινωνία. 

Στα σχολεία, μικρά παιδιά και νέοι άνθρωποι με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, 

καθοδηγούμενοι από υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, αποκτούν γνώσεις, επαγγελματικές 

και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να έχουν μια όσο το δυνατόν 

πιο ανεξάρτητη διαβίωση. 

Αντιλαμβάνεστε ότι πρώτα και κύρια για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τις οικογένειές 

τους που τα μεγαλώνουν με μεγάλες θυσίες, η βοήθεια στην καθημερινότητα και η προοπτική 

για το μέλλον που προσφέρει η φοίτηση στα ειδικά σχολεία είναι ανεκτίμητη.  

Δυστυχώς αυτό το ανεκτίμητο έργο, οι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό του 

Ειδικού Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Εργαστηρίου είναι αναγκασμένοι να το προσφέρουν σε 
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ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον, μέσα σε λυόμενα κτίσματα που δεν αρμόζουν ούτε στο 

επιτελούμενο έργο ούτε στον πολιτισμό μας. 

Τους προηγούμενους μήνες έκανα δύο συναντήσεις στο γραφείο μου με τον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (EEEEK), τον Ιούνιο έγινα αποδέκτης σχετικής επιστολής από το Σωματείο 

ΑμεΑ Λευκάδας «Η Ελπίδα», ενώ τον Φεβρουάριο είχα επισκεφθεί το ΕΕΕΕΚ όπου 

συναντήθηκα με τη Διευθύντρια, κ. Παναγιώτα Τσώλη, το Ειδικό Δημοτικό όπου συνάντησα 

την Διευθύντρια κ. Ελισάβετ Φραγκούλη, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, κι έτσι γνωρίζω καλά 

τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις αγωνίες των γονέων. 

Τον Ιανουάριο 2020 απευθύνθηκα και σε άλλους φορείς της Λευκάδας, όπως το 

Ηγουμενοσυμβούλιο της Ι.Μ.Φανερωμένης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής 

Εταιρίας, προκειμένου να διατεθεί ένα οικόπεδο που έχουν εξ αδιαιρέτου για την ανέγερση 

ενός νέου κτιρίου για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ και βεβαίως του Νηπιαγωγείου και του 

Δημοτικού. Δυστυχώς το εν λόγω οικόπεδο δεν είναι ιδανικό, καθώς είναι εκτός σχεδίου 

πόλης, όχι κοντά στο κέντρο, και με χαμηλό συντελεστή δόμησης (0,20% σε συνολικό 

εμβαδό 4.688,76 τ.μ.). 

Γι’ αυτό και απευθύνομαι σε εσάς και τον Δήμο Λευκάδας, καθώς έχω εντοπίσει έπειτα 

από έρευνες το οικόπεδο 30Ν στο Ο.Τ.483 του σχεδίου πόλης «Περιβόλια-Δορυφόρος» του 

Δήμου Λευκάδας, το οποίο δημιουργήθηκε με την κύρωση της 4/95 πράξης εφαρμογής 

(Απόφαση Νομάρχη Λευκάδας υπ’ αριθ. πρωτ. 6246/18-11-1997) και  έχει έγκριση 

πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Λευκάδας με 

Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21-09-1990 , 

ΦΕΚ 517Δ.  

 Το οικόπεδο έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 340261410003 και 

εμβαδό 2353,41 τ.μ. Με δεδομένο ότι ο συντελεστής δόμησης είναι 0.8 και το μέγιστο 

ποσοστό κάλυψης 60%, η δόμηση του οικοπέδου είναι 1882,73 τ.μ. και η μέγιστη κάλυψη 

1412,05 τ.μ. – μεγέθη που το καθιστούν ιδανικό για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 

(επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο με απόσπασμα σχεδίου πόλεως και θέση ιδιοκτησίας). 

Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, κ. Αθανάσιο Γιάνναρη, με τον οποίο μεταξύ άλλων συζήτησα και 

αυτό το θέμα. Με ενημέρωσε ότι η αρωγή του δήμου είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση 

και αποστολή στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ των απαραίτητων εγγράφων στοιχείων ωρίμανσης 

των έργων, προκειμένου στη συνέχεια η ΚΤΥΠ να προχωρήσει στη μελέτη και κατόπιν στην 

κατασκευή του συγκροτήματος με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Σας επισυνάπτω σχετικό 
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έγγραφο τις ΚΤΥΠ με τα στοιχεία που χρειάζονται. Μετά την ολοκλήρωσή του, το έργο θα 

περιέλθει στο Δήμο. 

Κύριε Δήμαρχε, 

Θεωρώ ότι έχουμε μια ευκαιρία να προσφέρουμε στο νησί μας ένα συγκρότημα-

στολίδι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που θα στεγάσει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ 

παράλληλα θα απελευθερωθεί ο χώρος μπροστά από το Νοσοκομείο που καταλαμβάνεται 

σήμερα από τα λυόμενα, για καλύτερη αξιοποίηση.  

Σας καλώ να διερευνήσετε τη δυνατότητα παραχώρησης του προαναφερόμενου 

οικοπέδου, ώστε  το νησί μας να προσφέρει στους συνανθρώπους μας υπηρεσίες ποιότητας 

σε έναν χώρο αξιοπρεπή, αντάξιο μιας πολιτισμένης και σύγχρονης κοινωνίας. 

 

Με εκτίμηση, 

                        Αθανάσιος Καββαδάς 

   Βουλευτής Ν.Λευκάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Έγγραφο με στοιχεία οικοπέδου, με απόσπασμα σχεδίου πόλεως και θέση ιδιοκτησίας 

2. Έγγραφο ΚΤΥΠ ΑΕ με απαραίτητα στοιχεία για εκπόνηση μελέτης και εν συνεχεία 

κατασκευής διδακτηρίου 
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