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Μζγαρα, 14 Ιουνίου 2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ 

Σθν Σρίτθ 20 Ιουνίου  2017, ώρα 7  μ.μ.  παρουςία  
του Τπουργοφ  Yποδομών και Μεταφορών κ. Χριςτου πίρτηθ,  

κα γίνουν τα Εγκαίνια του ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  
των Εργαςτθρίων του Σεχνικοφ Λυκείου, ςτο Κουρκοφρι 

 
Πανηγυρικά θα είναι τα  εγκαίνια του νζου υπερςφγχρονου 

κτιρίου για το “3ο Εργαςτθριακό Κζντρο Δυτικισ Αττικισ”, που θα 
γίνουν ςτα Μζγαρα,  την ΣΡΙΣΗ 2Οη Ιουνίου ϊρα 7  μ.μ., ςτο Κουρκοφρι, 
παρουςία του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν κ. Χριςτου 
πίρτηθ. 

Σα εγκαίνια ωσ γνωςτόν είχαν προςδιοριςτεί για τθν Δευτζρα 
29θ Μαϊου και είχαν αναβλθκεί  λόγω εκτάκτου κωλφματοσ του 
Τπουργοφ. 

Πρόκειται λοιπόν για ζνα χολείο, αληθινό κόςμημα, που 
καταςκευάςτηκε ςτα Μζγαρα, για την εξυπηρζτηςη των μαθητϊν του 
Επαγγελματικοφ Λυκείου και των Ι.Ε.Κ Μεγάρων και κόςτιςε περίπου 
πζντε (5) εκατομμφρια ευρϊ.   

Κτίςτηκε ςε χρονικό διάςτημα περίπου δφο ετϊν και ήδη 
λειτουργεί. 

 Καλφπτει ςυνολικά επιφάνεια πεντζμιςυ χιλιάδων (5.500) τ.μ. 
(Τπόγειο, Ιςόγειο και Α’ όροφοσ) και ςτον αφλειο χϊρο διαθζτει ανοιχτό 
κζντρο αθλοπαιδειϊν.  

Αυτό το εκπαιδευτήριο διαθζτει  δζκα οκτϊ (18) Εργαςτήρια και 
πζντε (5) αίθουςεσ διδαςκαλίασ. 

 
 
 



Επιπλζον διαθζτει δφο αίθουςεσ Πολλαπλών χριςεων μία 
μεγάλη και μία μικρότερη, Ιατρείο, Γραφεία για το διδακτικό 
προςωπικό,  που ςήμερα αριθμεί είκοςι δφο (22)  Καθηγητζσ διαφόρων 
ειδικοτήτων, Γραφείο υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, Αποδυτήρια, 
χϊρουσ για το προςωπικό τησ υντήρηςησ και τησ Φφλαξησ. 

Σα εργαςτιρια που υπάρχουν και ιδθ λειτουργοφν είναι: 
- Κλιματιςμοφ και Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων 
- Οπτικοακουςτικϊν υςτημάτων 
- Τπολογιςτϊν υςτημάτων και Δικτφων 
- Επιχειρηματικήσ Γεωργίασ 
- Σεχνολογίασ τροφίμων 
- Τδραυλικϊν και Θερμικϊν Εγκαταςτάςεων 
- Βρεφοκομίασ και Παιδοκομίασ 
- Νοςηλευτικήσ 
- Ηλεκτρονικϊν Μετρήςεων 
- Γεωπονικϊν Εφαρμογϊν 
- Εργαλειομηχανϊν 
- Μηχανικϊν Αυτοκινήτων 
- Μηχανικϊν Καταςκευϊν 
- Εργαςτήριο CNC 

 
 τα Εγκαίνια, θα παραςτοφν εκτόσ του  Τπουργοφ και  Βουλευτζσ 

τησ Περιφζρειασ Αττικήσ, Δήμαρχοι των γφρω πόλεων, εκπαιδευτικοί, 
Μαθητζσ, Γονείσ και κηδεμόνεσ ενϊ τον Αγιαςμό θα τελζςει ο 
εβαςμιϊτατοσ Μητροπολίτησ Μεγάρων και αλαμίνοσ κ.κ. 
Κωνςταντίνοσ. 

φμφωνα με το Πρόγραμμα τησ εκδήλωςησ  μετά τον Αγιαςμό και 
το “κόψιμο τησ ςχετικήσ κορδζλασ” και την ξενάγηςη ςτουσ χϊρουσ του 
χολείου,  χαιρετιςμό θα απευθφνει ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
ταμοφλθσ, ο Τπουργόσ, ο Διευθυντήσ  και θα ακολουθήςει 
καλλιτεχνικό Πρόγραμμα, από  τα μζλη  τησ Ορχήςτρασ “MUSIC ART”  
τησ χολήσ του πφρου Παπανικόλα και τησ Παιδικήσ νεανικήσ 
Χορωδίασ “GRUPPETTO”  υπό την διεφθυνςη  τησ Κασ Ιωάννασ 
Μουρτηοφκου.  
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