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Λέξη κλειδί: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Ήπειρος» 2014-20 (Άξο-
νας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υ-
ποδοµών εκπαίδευσης, υγείας
και πρόνοιας» εντάχθηκε η κατα-
σκευή νέων σχολικών µονάδων
στην Άρτα και τα Γιάννενα µε συ-
νολικό προϋπολογισµό 5,8 εκατ.
ευρώ.

Πρόκειται για ένα νέο νηπιαγω-
γείο στα Γιάννενα, στη θέση «Πα-
λαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία», προ-

ϋπολογισµού 1.949.105 ευρώ και
για την ανέγερση νέου κτηρίου για τη
στέγαση του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού
σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπια-
γωγείου Άρτας προϋπολογισµού
3.852.793,50 ευρώ και δυναµικότη-
τας 25 µαθητών - 5 νηπίων.

Στους παλιούς φούρνους
Το νηπιαγωγείο στη θέση όπου

υπήρχαν οι παλιοί στρατιωτικοί
φούρνοι προβλέπεται να ανεγερθεί
σε οικόπεδο εµβαδού 951,99 τ.µ.
στην οδό Ελένης Ζωγράφου 3. Όλοι

οι χώροι κύριας χρήσης του ανα-
πτύσσονται στο ισόγειο, όπως υπο-
δεικνύεται από τις οδηγίες του
Ο.Σ.Κ.. Η δυναµικότητα του νηπια-
γωγείου είναι για 50 νήπια. Φορέας
υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος
Ιωαννιτών.

Το Ειδικό Σχολείο Άρτας
Το νέο κτήριο για τη στέγαση

του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού σχολείου
και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου

Άρτας», θα ανεγερθεί σε
έκταση 8.800,89 τ.µ. εντός
του οικισµού Γλυκορίζου,
επιλύοντας το πρόβληµα
που υπάρχει σήµερα κα-
θώς το Ειδικό ∆ηµοτικό
Σχολείο και το Ειδικό Νη-
πιαγωγείο Άρτας συστε-
γάζεται µε το ∆ηµοτικό
Σχολείο Ελεούσας.
Σύµφωνα µε την απόφα-
ση ένταξης, το ισόγειο θα
περιλαµβάνει τις αίθουσες

διδασκαλίας και τα εργαστήρια, αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων, βι-
βλιοθήκη, κυλικείο χώρο φαγητού,
τους χώρους φυσικής αγωγής και
συγκεκριµένα γυµναστικής, υδροθε-
ραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθε-
ραπείας, τα γραφεία των θεραπευ-
τών σε συνέχεια των χώρων φυσι-
κής αγωγής. Το Νηπιαγωγείο τοπο-
θετείται επίσης στο ισόγειο. Προβλέ-
πεται για αυτό ανεξάρτητη είσοδος
από τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε
να µην υπάρχει εµπλοκή νηπίων µε
τα υπόλοιπα παιδιά.

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με 1,9 εκατ. ευρώ

«Πράσινο φως» για νηπιαγωγείο στους
παλιούς στρατιωτικούς φούρνους

� Και νέο κτίριο 3,8 εκατ. ευρώ για το Ειδικό Σχολείο της Άρτας
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