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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 & ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ                      Ιερισσός, 18/09/2016 
 

 
 

 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο  Σ Τ Π Ο Τ 
 

 

Ο Δήμοσ Αριςτοτζλη «επενδφει» ςτη νζα γενιά. 
 
 

Με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, θ οποία φζτοσ ςυνζπεςε με τθν ολοκλιρωςθ 

ενόσ διετοφσ προγράμματοσ ςυντθριςεων και επιςκευϊν των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων τθσ περιοχισ μασ, 

ο Διμοσ Αριςτοτζλθ ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ – ΠΕ Χαλκιδικισ 

καλωςορίηει μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ ςτα ανακαινιςμζνα ςχολικά ςυγκροτιματα και τουσ 

εφχεται καλι και δθμιουργικι ςχολικι χρονιά.  

το πλαίςιο του Προγράμματοσ αυτοφ, το οποίο κα παραδοκεί επίςθμα ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ 

τουσ αμζςωσ επόμενουσ μινεσ, και με τθ ςθμαντικι τεχνικι και οικονομικι ςυνειςφορά του Διμου, 

ζγιναν εκτεταμζνεσ εργαςίεσ επιςκευισ δικτφων υποδομϊν (φδρευςθσ και αποχζτευςθσ), με ολικζσ 

ανακαταςκευζσ όπου υπιρχε μεγάλθ ανάγκθ (Δ τρατωνίου, Δ Ολυμπιάδασ), εκτελζςτθκαν εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων φωτιςμοφ και κζρμανςθσ, με προςκικθ αυτοματιςμϊν, και αντικατάςταςθ 

ενεργοβόρων κουφωμάτων, ςε ςχολικά ςυγκροτιματα ςτα οποία δεν είχε προγραμματιςτεί ςυνολικό 

ζργο ενεργειακισ αναβάκμιςθσ από τον Διμο ςτθν προθγοφμενθ Προγραμματικι Περίοδο (1ο και 2ο Δ 

Ιεριςςοφ, Δ Ουρανοφπολθσ, Δ Ν.Ρόδων, Δ Αμμουλιανισ, Δ Μ.Παναγίασ, Νθπιαγωγείο Αρναίασ, Δ 

Νεοχωρίου) και τζλοσ ζγιναν εκτεταμζνεσ εργαςίεσ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ και βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ 

των προαφλιων χϊρων, με εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ ελαιοχρωματιςμοφσ και προςκικθ νζων 

περιφράξεων. θμαντικζσ ιταν ακόμθ, οι μεγάλθσ κλίμακασ οικοδομικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςχολικϊν 

ςυγκροτθμάτων, οι οποίεσ λόγω προχπολογιςμοφ παρζμεναν για χρόνια ανεκτζλεςτεσ, όπωσ θ πλιρθσ 

αποκατάςταςθ του πζτρινου διδακτθρίου τανοφ, θ καταςκευι νζασ ςτζγθσ ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο 

Ιεριςςοφ και ςτο Γυμνάςιο τρατονίκθσ, θ επιδιόρκωςθ των ςτεγϊν ςτα Δθμοτικά χολεία Ολυμπιάδασ και 

Ουρανοφπολθσ. 

ε μια ιδιαίτερα δφςκολθ - για τα οικονομικά των Διμων - εποχι, θ Δθμοτικι Αρχι, πιςτι ςτθ 

δζςμευςι τθσ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ όλων των δθμοτϊν και δθμιουργίασ προοπτικϊν για ζνα 

βιϊςιμο μζλλον ςτον τόπο μασ, επενδφει κατά προτεραιότθτα ςτθ νζα γενιά, που αποτελεί τθν ελπίδα και 

τθ κεμζλια λίκο τθσ όποιασ αλλαγισ. το πλαίςιο αυτό, θ προςπάκεια για τθν οικοδόμθςθ ενόσ 

οικολογικοφ και δθμιουργικοφ περιβάλλοντοσ ςχολείου, φζρνει ςε επαφι τθν μακθτικι κοινότθτα με τισ 
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αρχζσ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των διακζςιμων φυςικϊν πόρων και τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθν 

ενθμερϊνει και τθν ευαιςκθτοποιεί, και μαηί με αυτιν και όλουσ τουσ δθμότεσ, αναπτφςςοντασ 

οικολογικι ςυνείδθςθ και βιωματικι ςχζςθ με τθν καινοτομία.  

Η διοίκθςθ του Διμου Αριςτοτζλθ, οι δφο χολικζσ Επιτροπζσ, θ Δθμοτικι Επιτροπι Παιδείασ και ο 

Διμαρχοσ προςωπικά, παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν μασ για τθν 

κάλυψθ των κακθμερινϊν τουσ αναγκϊν και τον εκςυγχρονιςμό των εκπαιδευτικϊν υποδομϊν που 

ςτεγάηουν και διαμορφϊνουν το πολυτιμότερο κομμάτι τθσ κοινωνίασ μασ, ςτα πρϊτα του βιματα προσ 

τθν ενιλικθ ηωι. 

Με τθ διαρκι ςυνεργαςία όλων, πολιτείασ, εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων, μποροφμε να 

δϊςουμε ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία νζα δυναμικι και ποιότθτα. 

Καλι ςχολικι χρονιά, με υγεία και πρόοδο! 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΟΛΕΙΑ 

 

1ο Δθμοτικό χολείο Ιεριςςοφ (πριν) 

 

1ο Δθμοτικό χολείο Ιεριςςοφ (μετά) 
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Αιςκθτικι αναβάκμιςθ και αςφάλεια προαφλιων χϊρων. 

  
 

 

Δθμοτικό χολείο τανοφ (πρίν) 

  
 

Δθμοτικό χολείο τανοφ (μετά) 
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Αντικατάςταςθ ενεργοβόρων κουφωμάτων 

  
 

 

Δθμοτικό χολείο Αμμουλιανισ (πριν) 

 

Δθμοτικό χολείο Αμμουλιανισ (μετά) 
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Ανακαταςκευι ςτεγϊν και δικτφων υποδομισ. 

  
 

 

Δθμοτικό χολείο τρατωνίου (πριν) 

   
 

Δθμοτικό χολείο τρατωνίου (μετά) 

  
 

 

 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δ. Σχζςεων 

Δήμου Αριςτοτζλη 


