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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

600.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Όλες οι σχολικές μονάδες ήταν έτοιμες να υποδεχτούν τους μαθητές πριν το πρώτο κουδούνι Εντυπωσιασμένοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από την εικόνα που παρουσιάζουν τα
σχολεία τους.

Σύσσωμες η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, οι Σχολικές
Επιτροπές, και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου, επιδόθηκαν σε έναν
αγώνα δρόμου με στόχο να μη λείψει τίποτα και φέτος από τους μαθητές των
νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, του Γυμνασίου και Λυκείων του νησιού.
Ο κατάλογος των ενεργειών που υλοποιήθηκαν είναι αρκετά μακρύς και
περιλαμβάνει εκτεταμένα έργα συντήρησης και ανακαίνισης των σχολικών
συγκροτημάτων, όπως επίσης και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονο τεχνολογικό
και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες ελαιοχρωματισμού αιθουσών και άλλων
εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και
αποχέτευσης, λοιπές οικοδομικές εργασίες επισκευών και χτισίματος εντός και
εκτός σχολικών κτιρίων, διαγραμμίσεις προαυλίων χωρών και γηπέδων,
τοποθέτησης κατάλληλης σήμανσης έμπροσθεν σχολείων, κλαδέματος δέντρων και
φυτών και τοποθέτησης τάπητα ασφαλείας, μπασκετών και άλλου αθλητικού
εξοπλισμού.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες υλικοτεχνικές αγορές για την
επάνδρωση των σχολείων, όπως αγορά αθλητικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων διδασκαλίας, βιντεοπροβολέων, πετρελαίου,
πλήρης εξοπλισμός με χαρτικά, είδη γραφείου και καθαρισμού, και πλήθος ακόμα
ενεργειών που αναφέρονται αναλυτικά ανά σχολική μονάδα σε συνημμένο
αρχείο.
Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια
στον τομέα της Παιδείας, προκειμένου τα σχολεία της Μυκόνου να πληρούν όλες
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τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες που δεν είναι άλλες από την ασφάλεια των
μαθητριών και μαθητών, τη λειτουργικότητα των υποδομών, την μυκονιάτικη
αισθητική και φυσικά την αίσθηση άνεσης και οικειότητας που πρέπει να
αισθάνονται μαθητές και εκπαιδευτικοί στο «δεύτερό τους σπίτι»!
Η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, έθεσαν ως
υψηλής προτεραιότητας εξαρχής τα ζητήματα Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, τους τομείς εκείνους δηλαδή που σχετίζονται άμεσα με τη νέα γενιά
Μυκονιατών, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει ότι η επένδυση στη νεολαία
του νησιού, αποτελεί την ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη επένδυση για το
παρόν και το μέλλον της Μυκόνου.
Και όπως τόνισε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Μυκόνου κατά την ακολουθία του
Αγιασμού, απευθυνόμενος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς:
«Εμείς ως Δημοτική Αρχή κάναμε και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε
ότι δε θα λείψει τίποτα από τα σχολεία του νησιού μας.
Κάναμε και θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι Μυκονιάτες μαθητές να μην υστερούν σε
τίποτα, τόσο από απόψεως εγκαταστάσεων όσο και από απόψεως υλικοτεχνικής
και τεχνολογικής υποδομής.
Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τη δίκη σας σκληρή προσπάθεια καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς, τους δασκάλους και καθηγητές σας που κάτω από δύσκολες
συνθήκες είναι δίπλα σας για να σας μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους,
τους γονείς σας που αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον σας, τη Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές που κυριολεκτικά φροντίζουν να
μη σας λείψει τίποτα.
Πιστεύουμε σε εσάς, πιστεύουμε στη νέα γενιά Μυκονιατών, για αυτό και από την
πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου Μυκόνου, θέσαμε ως πρωταρχικό
στόχο και στρατηγική επιλογή, τη σταθερή στήριξη και τη συστηματική επένδυση
στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.»
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) Γ.
Ρουσουνέλο και τους προέδρους των σχολικών Επιτροπών Φ. Λάβαρη και Δ.
Μπάλλα μαζί με τα αντίστοιχα συμβούλια.
Επισυνάπτονται:
1. Αναλυτική λίστα με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν ανά σχολική μονάδα
2. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό
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