
 

κόπελος,  14-9-2022 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

«Μήνυμα Δημάρχου προσ τουσ μαθητέσ για τη νέα ςχολική χρονιά 2022-2023» 

 

"Αγαπθτά μου παιδιά, 

ο  άνκρωποσ  αποτελείται από ςϊμα και ψυχι. «Άνκρωποσ» ςθμαίνει κοιτάηω ψθλά 

(άνω κρϊςκω).  

Στθ πορεία τθσ ηωισ ςασ μορφϊνεςτε. «Μόρφωςθ» ςθμαίνει  δίνω μορφι. 

Η μόρφωςθ του κάκε ανκρϊπου ξεκινά από τθ βρεφικι του θλικία. Οι κεμελιϊδεισ 

αξίεσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ που οφείλει θ παλαιότερθ γενιά να 

μεταλαμπαδεφςει  ςτθ νζα είναι θ Αγάπθ, θ Καλοςφνθ, θ Ευτυχία, θ Αλικεια, θ 

Φανταςία, θ Ιςότθτα κ.α. 

Σασ εφχομαι ολόψυχα  θ φετινι χρονιά να ςασ γεμίςει όμορφεσ ςτιγμζσ, γεμάτεσ 

εμπειρίεσ. Να αγαπάτε, να γελάτε, να παίηετε,  να ςζβεςτε ο ζνασ τον άλλον, να είςτε 

πρόκυμα, να αςχολείςτε με δθμιουργικζσ και ωφζλιμεσ  δραςτθριότθτεσ όπωσ ο 

ακλθτιςμόσ και θ μουςικι, να είςτε ςυγκεντρωμζνα ςτθν εκπαίδευςι ςασ και να 

μελετάτε. 

Ευελπιςτϊ θ «μορφι» που κα  ςασ δοκεί ςτο τζλοσ τθσ μόρφωςι ςασ να είναι αυτι 

που κα ςασ κάνει χρθςτοφσ πολίτεσ ςτθν κοινωνία και χαροφμενουσ, ευγενικοφσ, 

γεμάτουσ καλοςφνθ και αγάπθ ανκρϊπουσ. 



Αρωγοί ςασ ςε αυτό το ταξίδι είναι οι γονείσ ςασ, οι εκπαιδευτικοί, θ ίδια θ κοινωνία. 

Ο Διμοσ με πρωτεργάτεσ τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ και τουσ Προζδρουσ τουσ είμαςτε 

ςυνοδοιπόροι ςασ. Η φροντίδα των ςχολικϊν μονάδων και θ αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν τουσ, αποτελεί για εμάσ άμεςθ προτεραιότθτα κακότι εκπαιδευτικόσ κι 

εγϊ.  Για τθ Γλϊςςα ζχει ιδθ υπογραφεί  από τον Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ κ. 

Αγοραςτό θ Προγραμματικι Σφμβαςθ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου 

του Γυμναςίου και Λυκειακϊν Τάξεων. Για τθ Σκόπελο ζχει ιδθ ενταχκεί θ 

μετατροπι , ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ των υπαρχουςϊν ςχολικϊν 

εγκαταςτάςεων του υφιςτάμενου κτιρίου του Γυμναςίου ϊςτε να ςτεγάςει και το 

ΕΠΑΛ, κακϊσ και θ ανακαταςκευι του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου . Επίςθσ, 

τοποκετικθκαν ςε όλα τα ςχολεία ελαςτικά δάπεδα προαυλίων  κακϊσ θ εκπόνθςθ 

των μελετϊν πυροπροςταςίασ τουσ βρίςκεται ςτο ςτάδιο ανάκεςθσ . 

Ονειρευόμαςτε ζνα «πρότυπο» ςχολείο τόςο για ςασ όςο και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι με τθν ορκι κακοδιγθςι τουσ ςυμβάλουν ςτθ 

διαμόρφωςι ςασ . 

Καλό ςασ ταξίδι!" 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΠΕΛΟΤ  

ΓΛΩΑ 

 

1.ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

α. βάψιμο ςυντιρθςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων 

β. επιδιόρκωςθ τθσ ςκεπισ (υδρορροϊν) 

γ. εργαςίεσ ςτον εξωτερικό χϊρο για τθ μόνωςθ κάτω αικουςϊν από όμβρια φδατα 

δ. περιμετρικι περίφραξθ  του ςχολείου 

ε. ενςφρματθ δικτφωςθ του ςχολείου με internet ςε όλεσ τισ τάξεισ 

ςτ. αφαίρεςθ ςάπιων ξφλινων κακιςμάτων 

η. τοποκζτθςθ τριϊν (3) νζων κακιςτικϊν (παγκάκια) 

 

2. ΚΟΙΝΟ  ΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ (ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΟΛΕΙΩΝ) 

α. περίφραξθ με δίχτυ 5m φψοσ 

β. επιδιόρκωςθ βάψιμο και υαλοπίνακεσ ςτισ μπαςκζτεσ 

γ. επίςτρωςθ δαπζδου με ειδικό ελαςτικό υλικό 

δ. τοποκζτθςθ  τεςςάρων (4) νζων κακιςτικϊν αυλισ (παγκάκια) 

 

3. ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 

α. αντικατάςταςθ ςκεπισ (80.000 ευρϊ) 

β. αντικατάςταςθ κουφωμάτων Γυμναςίου 

γ. τοποκζτθςθ πλακιδίων ςτο Γυμνάςιο και κάποιοσ χϊρουσ του Λυκείου 



δ. δθμοπράτθςθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του (αξίασ 500.000 ευρϊ) που 
περιλαμβάνει 

 

 i) αλλαγι κουφωμάτων 

 ii) ενεργειακι επζνδυςθ τοίχων 

 iii) νζοσ φωτιςμόσ 

 iv) τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκοφ 10Kwatt 

 v) αλλαγι κζρμανςθσ από πετρζλαιο ςε αντλία κερμότθτασ 

ε. καταςκευι ςτάςθσ με προςταςία για τθν παραμονι των μακθτϊν τισ βροχερζσ 

μζρεσ ζξω από το ςχολείο 

ςτ. βάψιμο ςυντιρθςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων 

 

4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

α. βάψιμο εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων  

β. βάψιμο κουφωμάτων 

γ. τοποκζτθςθ προςτατευτικϊν ςτισ επικίνδυνεσ γωνίεσ 

δ. τοποκζτθςθ νζου κλιματιςτικοφ 

ε. τοποκζτθςθ νζου ςφγχρονου προςτατευτικοφ δαπζδου για τθν αςφάλεια 

 των νθπίων 

 

 

 

 



ΕΛΙΟ 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

α. καταςκευι αποχετευτικοφ για το μθχάνθμα νεροφ 

β. καταςκευι προςτατευτικοφ τοίχου ςτο πίςω μζροσ για να αποφφγουμε τισ 
πτϊςεισ βράχων και χϊματοσ ςτον χϊρο 

γ. ανακαταςκευι των WC 

 i) ανακαταςκευι των WC των μακθτϊν 

 ii) καταςκευι WC δαςκάλων 

 iii) αλλαγι των κζςεων των βρυςϊν ςε ςτεγαςμζνο χϊρο 

δ. δθμιουργία νζασ αίκουςασ διδαςκαλίασ 

ε. τοποκζτθςθ κοντεϊνερ για αποκθκευτικό χϊρο 

ςτ. ςυντιρθςθ των μπαςκετϊν  

η. καταςκευι νζου ειδικοφ ελαςτικοφ δαπζδου προςταςίασ ςτον προαφλιο χϊρο του 
ςχολείου 

θ. ανακαταςκευι τθσ ταμπζλασ του ςχολείου 

κ. βάψιμο και ςυντιρθςθ του ςχολείου εςωτερικά και εξωτερικά 

ι. βάψιμο όλων των κιγκλιδωμάτων  και του αφλιου χϊρου των ςχολείων  

κ. Τζλοσ οι γονείσ πρόςφεραν νζο μθχάνθμα φδρευςθσ κακϊσ επίςθσ καταςκεφαςαν 

μικρι βιβλιοκικθ από γυψοςανίδα 

 

 

 



ΚΟΠΕΛΟ 

 

1.ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

α. καταςκευι νζου ςυςτιματοσ αυτόματθσ πυρόςβεςθσ ςτο κτίριο ςε περίπτωςθ 

κινδφνου 

β. βάψιμο και ςυντιρθςθ κτθρίου 

γ. άδειαςμα κτθρίου 

 i) Πρϊτον από υλικά, βιβλία κλπ που αφοροφςαν τον Διμο και τα μεταφζραμε 

είτε ςτο παλαιό Κλιμα ςτο ςχολείο που ζχουμε μετατρζψει ςε αρχείο του Διμου 

είτε ςτθν παλαιά Κοινότθτα του παλαιοφ Κλιματοσ που τθν ζχουμε μετατρζψει ςε 

χϊρο αποκικευςθσ των εκδόςεων του Διμου μασ 

 ii) Δεφτερον από κατεςτραμμζνα αντικείμενα που υπιρχαν κυρίωσ ςτο 

υπόγειο του κτθρίου και βρϊμιηαν τισ αποκικεσ 

δ. τοποκζτθςθ νζου ειδικοφ δαπζδου για τθν αςφάλεια παιδιϊν 

ε. αγορά νζων ςφγχρονων παιχνιδιϊν 

ςτ. επιςκευι τθσ τζντασ ειςόδου 

η. επιςκευι τισ θλεκτρικζσ και υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ κακϊσ και τθν  κουηίνα  

θ. δθμοπράτθςθ τθσ ςυνολικισ ανακαταςκευισ του παιδικοφ ςτακμοφ με το ποςό 

των εκατό χιλιάδων (100.000)  ευρϊ 

 

 



2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1ο & 2ο  

α. ςυντιρθςθ των κουφωμάτων και του χϊρου του ςχολείου 

β. βάψιμο των ςχολείων και τοποκζτθςθ εξωτερικϊν παιχνιδιϊν 

γ. τοποκζτθςθ ειδικοφ προςτατευτικοφ δαπζδου ςτο προαφλιο των ςχολείων 

 

 

3. ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

α. ςτο νζο κτίριο ζγινε ενςφρματθ δικτφωςθ όλων των αικουςϊν για internet 

β.  τοποκετικθκε ςτζγαςτρο πάνω από τθν εξωτερικι πόρτα του ςχολείου για 

προςταςία από τισ βροχζσ 

γ. βάψιμο εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του ςχολείου 

δ. ανακαίνιςθ WC (παλαιοφ κτιρίου) 

ε. μόνωςθ ταράτςασ (νζου κτιρίου) 

ςτ. ςυντιρθςθ κουφωμάτων (παλαιοφ +νζου κτιρίου) 

η. τοποκζτθςθ καινοφργιασ πόρτασ ςτο γυμναςτιριο 

 

Σε όλα τα ςχολεία με τθν ζναρξθ κάκε ςχολικισ χρονιάσ γίνεται κακαριςμόσ των 

εξωτερικϊν χϊρων (χόρτα, κάμνοι, ςκουπίδια κ.α.) 

 

 



4.ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ –ΕΠΑΛ 

α. βάφτθκαν όλα τα ςχολεία  εςωτερικά και εξωτερικά 

β. ζγιναν επιδιορκϊςεισ ςτισ πόρτεσ και όπου αλλοφ χρειάςκθκε 

γ. τοποκετικθκε ελαςτικόσ τάπθτασ ςτο ανοιχτό Μπάςκετ 

δ. ςυντιρθςθ προβλθματικϊν κουφωμάτων 

ε. ςυντιρθςθ WC 


