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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις θετικές εξελίξεις συζήτησαν σήμερα Διδασκάλου - Πελετίδης
Στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ η αποκατάσταση του παλαιού Αρσακείου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
πρόκειται να ενταχθεί, άμεσα, η αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου
του παλαιού Αρσακείου, που ανήκει στο Δήμο Πατρέων.
Η συγκεκριμένη δράση του προγράμματος, που εγκρίθηκε τον περ. Δεκέμβρη,
δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Γιώργου Διδασκάλου και συνεχή, πολύμηνη συνεργασία του με το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, παρά το ότι δεν άπτεται των
αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σήμερα το πρωί, ο κ. Διδασκάλου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα
Πελετίδη, προκειμένου να τον ενημερώσει αναλυτικά για τις ενέργειες που έχουν
γίνει, μέχρι σήμερα, ώστε να χρηματοδοτηθεί το έργο, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ.
ευρώ, εντασσόμενο σε συγκεκριμένη δράση του ΕΠΠΕΡΑΑ, που δίνει προτεραιότητα
στα «ιδιαιτέρως εμβληματικά (ιστορικά, πολιτισμικά) κτίρια του Δημοσίου και των
Ο.Τ.Α.
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας είχε δείξει, από την πρώτη στιγμή που του είχε
θέσει το θέμα ο κ. Πελετίδης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση του
Αρσακείου και είχαν πραγματοποιήσει, από κοινού αυτοψία στο κτίριο, τον
περασμένο Νοέμβριο.
«Είχαμε χρέος, παρά το ότι δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές μας, να στηρίξουμε τη
σημαντική αυτή προσπάθεια του Δήμου για την αποκατάσταση και ανάδειξη του
ιστορικού κτιρίου του Αρσακείου, που από τον 19 ο αιώνα αποτελεί σύμβολο για την
πόλη της Πάτρας, αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής της κληρονομιάς και που,
δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια ρήμαζε από την εγκατάλειψη.
Η αξιοποίησή του, εκτός της πολιτιστικής και αισθητικής αξίας που θα προσδώσει
στην Πάτρα, πρόκειται να εξασφαλίσει και σημαντικά οικονομικά οφέλη στο Δήμο,
αφού θα μετεγκαταστήσει εκεί το σύνολο των υπηρεσιών του», δήλωσε μετά τη
συνάντηση ο Γιώργος Διδασκάλου.

