
 

Σκόπελος,  23-9-2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Σσνάντηση εν όυει της νέας στολικής τρονιάς» 

 

Τθν Τετάρτθ 14 Σεπτεμβρίου 2022  (για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Σκοπζλου) κακϊσ και 

τθν Τετάρτθ 21 Σεπτεμβρίου (για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Γλϊςςασ και Κλιματοσ) 

πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ εν όψει τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ με επικεφαλι 

τον Διμαρχο Σταμάτθ Περίςςθ, παρουςία των Προζδρων των Σχολικϊν Επιτροπϊν  

κασ Μαρίασ Σάββα (ΑϋΒακμιασ) και κ. Πανταηι Σκλάβου (ΒϋΘμιασ) και τα μζλθ 

αυτϊν, τουσ Διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων,  τον Σφλλογο Διδαςκόντων κακϊσ 

και τουσ  Προζδρουσ & μζλθ των Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων. 

Ο Διμαρχοσ και οι παρευριςκόμενοι ευχαρίςτθςαν τουσ Προζδρουσ των Σχολικϊν 

Επιτροπϊν για τθν αγαςτι ςυνεργαςίασ τουσ. Επιςθμάνκθκε, από όλουσ, ότι τα 

χριματα που δίνονται από τθ Πολιτεία για τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ είναι ελάχιςτα και 

ότι χρειάηεται τεράςτια προςπάκεια προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι άμεςεσ 

ανάγκεσ των ςχολείων.   

Ο Διμαρχοσ ιταν ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ενθμερϊςει ότι : 

α) τα ζργα για τθν μετατροπι- επζκταςθ του υφιςτάμενου κτιρίου του Γυμναςίου 

Σκοπζλου και  τθ ςτζγαςθ του ΕΠΑΛ,  ζργου αξίασ 2.938.800,00 ευρϊ και για τθν  

ενεργειακι αναβάκμιςθ του  Γυμναςίου με Λυκειακζσ Τάξεισ τθσ Γλϊςςασ  ,αξίασ 

482.615,00 ευρϊ, βρίςκονται ςτθ διαδικαςία  ζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ,  



β) ολοκλθρϊκθκε  το ζργο επίςτρωςθσ των αφλιων  χϊρων των ςχολείων με 

ελαςτικοφσ τάπθτεσ προχπολογιςμοφ 75.134,00 ευρϊ και  

γ) ολοκλθρϊκθκαν οι δικτυϊςεισ για internet  όλων των αικουςϊν του Δθμοτικοφ 

Σχολείου τθσ Γλϊςςασ και του Νζου Δθμοτικοφ Σχολείου Σκοπζλου. 

Επιπροςκζτωσ, αναφζρκθκε ςτισ δυςκολίεσ που ζχουν προκφψουν από τθν 

ενεργειακι κρίςθ και ςθμείωςε ότι ορίςτθκε ενεργειακόσ υπεφκυνοσ για το Διμο 

προκειμζνου να προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που αφοροφν τθν 

ενεργειακι κατανάλωςθ των κτιρίων με ότι ςυνεπάγεται απηό. 

Αφοφ ειπϊκθκε από όλουσ οι εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν και φζτοσ ςτα 

ςχολεία για τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ, επιςθμάνκθκαν αναλυτικά και οι 

επιπλζον  ανάγκεσ των ςχολείων, οι βαςικζσ των οποίων  ιταν: 

1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 

 Σκίαςθ του προαφλιου χϊρου 

 Επιπρόςκετο υλικό (π.χ. παιχνίδια) 

 Ανάγκεσ για δεφτερο ςφγχρονο φωτοτυπικό  

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Συντιρθςθ φωτοτυπικοφ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ  

 Σπληήξεζε θσηνηππηθώλ 

 Έιιεηςε ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ( Laptop, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θιπ) 

 Η αίζνπζα δίπια από ην γξαθείν ρξεηάδεηαη δίθηπν internet 

 Μόληκε ηνπνζέηεζε πξνηδέθηνξσλ ζηηο αίζνπζεο 

 Φξεηάδεηαη θαηαζθεπή αίζνπζαο ππνινγηζηώλ 



 

1ο «ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ» ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 

 Ζλλειψθ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ( Laptop, διαδραςτικοί πίνακεσ κλπ) 

 Καταςκευι Στεγάςτρου 

 Δικτφωςθ και του 2ου κτιρίου (Παλαιοφ) 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Επηδηόξζσζε πξνβιεκαηηθώλ θνπθσκάησλ   

 Φξεηάδεηαη επίζηξσζε κε ηάπεηα ηνπ ηζηκεληέληνπ πξναπιίνπ 

 Οη ζηδεξηέο ζηα  παξάζπξα ρξεηάδνληαη βάςηκν 

 Μόληκε ηνπνζέηεζε πξνηδέθηνξσλ ζηηο αίζνπζεο 

 Τνπνζέηεζε ρεηξνιαβήο ζηε ζθάια κεηαμύ ησλ ζρνιηθώλ  πξναπιίσλ  

 Πξνκήζεηα Αζιεηηθνύ/Επνπηηθνύ Υιηθνύ 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 

 Καταςκευι Στεγάςτρου  

 Προμικεια οικιακοφ ψυγείου 

 Αυτόματο θλεκτρικό κουδοφνι 

 Κουρτίνεσ για τθν ςυςκότιςθ του χϊρου προκειμζνου να είναι λειτουργικοί οι 

προβολείσ 

 Τροχιλατεσ βάςεισ για τθν εναπόκεςθ των pc 

 Ανάγκθ για ςφγχρονο φωτοτυπικό 

 Χρονοδιακόπτθσ on-off καλοριφζρ 

 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Αληηθαηάζηαζε θαη κόλσζε εμσηεξηθνύ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα 

 Πξνβνιείο γεπέδνπ αύιηνπ ρώξνπ 

 Απαξαίηεηε ε ύπαξμε ζρνιηθνύ θπιηθείνπ 

 Καηέβαζκα θαη κόλσζε ηαβαληνύ παιηνύ θηηξίνπ 

 

ΛΤΚΕΙΟ-ΕΠΑΛ ΚΟΠΕΛΟΤ 

 Τοποκζτθςθ  φωτιςτικϊν Led 

 Προμικεια κρανίων –καρεκλϊν 

 Επιδιόρκωςθ προβλθματικϊν κουφωμάτων   

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο δόζεθε βαξύηεηα ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηελ παξακνλή ηνπο ζην λεζί. Τέηνηεο είλαη: 

α. Η εύξεζε ζπηηηνύ, είηε βξίζθνπλ ζπίηη ην νπνίν όκσο ζα είλαη από ηα κέζα Σεπηεκβξίνπ 

κέρξη αξρέο Ινπλίνπ γεγνλόο πνπ ηνπο αλαγθάδεη ηνλ ππόινηπν ρξόλν παξακνλήο ηνπ λα 

πιεξώλνπλ κε ηελ κέξα, είηε βξίζθνπλ ζπίηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζέινπλ αιιά κε 

πνιύ πςειό ελνίθην. 

β. Τν αθξηβό θόζηνο δσήο ηνπ λεζηνύ. Αλαθέξζεθαλ όηη δελ ππάξρεη θάπνηα έθπησζε νύηε 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο θιπ) αιιά νύηε θαη ζηνλ 

ηνκέα ζπγθνηλσληώλ εληόο ηνπ λεζηνύ  (π.ρ. ιεσθνξείσλ) όπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

πεξηνρέο. 

Επηζεκάλζεθε  όηη ελώ κε πνιύ ραξά αηηεζήθαλ λα έξζνπλ ζην λεζί δπζηπρώο νη δπζθνιίεο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ ηνπο βάδεη ζε ζθέςε , ρσξίο λα ην ζέινπλ νη ίδηνη δηόηη ηνπο αξέζεη 

πνιύ ην λεζί, είηε λα θύγνπλ είηε λα κελ μαλά αηηεζνύλ λα έξζνπλ ζηηο ελ ιόγσ ζρνιηθέο 

κνλάδεο. 

 



Επηπιένλ, ζπδεηήζεθε όηη : 

α. Οη απνδεκηώζεηο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηώλ δελ έρνπλ αθόκε πιεξσζεί. 

β. Η εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Υπνπξγείν γηα ηελ έθδνζε ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ 

είλαη ιαλζαζκέλε. 

γ. Τν έληνλν ζπγθνηλσληαθό  πξόβιεκα  ηνπ λεζηνύ. 

Η Δεκνηηθή Αξρή  ζπκθώλεζε όηη νη ελ ιόγσ δπζθνιίεο είλαη ππαξθηέο κηαο θαη ν κηζζόο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ρακειόο θαη ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε εηδηθόηεηεο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα αλέξρεηαη θαη ζηα 500 επξώ, ζε πεξίπησζε κεησκέλνπ σξαξίνπ.  

Γη΄ απηό θαη παξνηξύλνπκε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ λεζηνύ λα ζπκβάινπλ, εάλ ην 

επηζπκνύλ, κε θάπνηα έθπησζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

Παξόιν ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθε, θαη ζηελ νπνία ζπκθώλεζαλ όινη νη 

παξεπξηζθόκελνη,  ν Δήκνο ζα πξνζπαζήζεη λα ηθαλνπνηήζεη αξθεηά  από απηά κέζσ ησλ 

Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ . Όζνλ αθνξά ηα ππόινηπα ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ηελ πινπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ. 

Καηαιήγνληαο ν Δήκαξρνο εμέθξαζε πσο νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηα ζρνιεία  απνηειεί 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ, κε ηε 

βεβαηόηεηά όηη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ηδίσλ θαη ησλ δηεπζπληώλ ζα είλαη ζηελή θαη 

αγαζηή θαη γηα  ηε λέα ρξνληά πξνο όθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, δίλνληαο ηηο 

βέιηηζηεο ιύζεηο ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ή ζα  πξνθύςνπλ  θαη ζην βαζκό πνπ ηνπο 

αλαινγεί. 

 

Ο Δήκαξρνο  

Σηακάηεο Πεξίζζεο 


