
 

Γραφείο Επικοινωνίασ  & Δθμοςίων Σχζςων 

 

Μζγαρα, 22 Μαϊου 2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σθ Δευτζρα 29 Μαϊου 2017, ώρα 7.30 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 

 
Πανθγυρικά εγκαίνια του νζου υπερςφγχρονου κτιρίου για το “3ο 

Εργαςτθριακό Κζντρο Δυτικισ Αττικισ” κα γίνουν ςτα Μζγαρα,  τθν 
Δευτζρα 29 Μαϊου ϊρα 7.30 μ.μ., ςτο Κουρκοφρι, παρουςία του 
Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν κ. Χριςτου Σπίρτηθ. 

Πρόκειται για ζνα Σχολείο, αλθκινό κόςμθμα, που 
καταςκευάςτθκε ςτα Μζγαρα, για τθν εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν του 
Επαγγελματικοφ Λυκείου και των Ι.Ε.Κ Μεγάρων και κόςτιςε περίπου 
πζντε (5) εκατομμφρια ευρϊ.   

Κτίςτθκε ςε χρονικό διάςτθμα περίπου δφο ετϊν και ιδθ 
λειτουργεί. 

 Καλφπτει ςυνολικά επιφάνεια πεντζμιςυ χιλιάδων (5.500) τ.μ. 
(Υπόγειο, Ιςόγειο και Α’ όροφοσ) και ςτον αφλειο χϊρο διακζτει ανοιχτό 
κζντρο ακλοπαιδειϊν.  

Αυτό το εκπαιδευτιριο διακζτει  δζκα οκτϊ (18) Εργαςτιρια και 
πζντε (5) αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

Επιπλζον διακζτει δφο αίκουςεσ Πολλαπλών χριςεων μία 
μεγάλθ και μία μικρότερθ, Ιατρείο, Γραφεία για το διδακτικό 
προςωπικό,  που ςιμερα αρικμεί είκοςι δφο (22)  Κακθγθτζσ διαφόρων 
ειδικοτιτων, Γραφείο υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, Αποδυτιρια, 
χϊρουσ για το προςωπικό τθσ Συντιρθςθσ και τθσ Φφλαξθσ. 

Σα εργαςτιρια που υπάρχουν και ιδθ λειτουργοφν είναι: 
- Κλιματιςμοφ και Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων 
- Οπτικοακουςτικϊν Συςτθμάτων 



- Υπολογιςτϊν Συςτθμάτων και Δικτφων 
- Επιχειρθματικισ Γεωργίασ 
- Τεχνολογίασ τροφίμων 
- Υδραυλικϊν και Θερμικϊν Εγκαταςτάςεων 
- Βρεφοκομίασ και Παιδοκομίασ 
- Νοςθλευτικισ 
- Ηλεκτρονικϊν Μετριςεων 
- Γεωπονικϊν Εφαρμογϊν 
- Εργαλειομθχανϊν 
- Μθχανικϊν Αυτοκινιτων 
- Μθχανικϊν Καταςκευϊν 
- Εργαςτιριο CNC 

 
 Στα Εγκαίνια που κα γίνουν ςε πανθγυρικό κλίμα, κα παραςτοφν 

εκτόσ του  Υπουργοφ και  Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, Διμαρχοι 
των γφρω πόλεων, εκπαιδευτικοί, Μακθτζσ, Γονείσ και κθδεμόνεσ ενϊ 
τον Αγιαςμό κα τελζςει ο Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Μεγάρων και 
Σαλαμίνοσ κ.κ. Κωνςταντίνοσ. 

Σφμφωνα με το Πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ  μετά τον Αγιαςμό και 
το “κόψιμο τθσ ςχετικισ κορδζλασ” και τθν ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του 
Σχολείου,  χαιρετιςμό κα απευκφνει ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
ταμοφλθσ, ο Υπουργόσ, ο Διευκυντισ  και κα ακολουκιςει 
καλλιτεχνικό Πρόγραμμα, από  τα μζλθ  τθσ Ορχιςτρασ “MUSIC ART”  
τθσ Σχολισ του πφρου Παπανικόλα και τθσ Παιδικισ νεανικισ 
Χορωδίασ “GRUPPETTO”  υπό τθν διεφκυνςθ  τθσ Κασ Ιωάννασ 
Μουρτηοφκου.  

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δθμοςίων χζςεων 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


