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Η Δημοτική μας Αρχή, συναισθανόμενη το χρέος της απέναντι στη νέα γενιά, από την 

έναρξη της θητείας της, ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της παιδείας, 

δρομολογώντας και υλοποιώντας έργα, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις, 

πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και προσπαθώντας να εξασφαλίσει τις συνθήκες για 

μια απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  

• Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη 

και ιδίως των παιδιών, τα οποία είναι το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. 

 

 

• Ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος 

διατίθεται κάθε χρόνο για τη βελτίωση και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων 

του νησιού και για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. 

 

 

• Επιπλέον, σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΠΕΔ 

κλπ οι μελέτες, η υλοποίηση και η επίβλεψή τους γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου. 
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Α. 'Εργα σε εξέλιξη 
 

· Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικιάς 

 

Τον Σεπτέμβριο, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 162/2020 απόφαση, 

γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των 

όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου.  

 

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου 

Παροικιάς, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής 

προτεινόμενους όρους δόμησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δόμησης 25%, 3) 

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα 

τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων (που θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης 

που απαιτεί ανάλογο ύψος) και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέγιστο 

αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγειων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το 

παραπάνω σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού δρόμου, τη δημιουργία 

πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη παρόδιων 

θέσεων στάθμευσης. 

 

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου 

Αιγαίου αναμένεται για τη συνέχιση της διαδικασίας ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου.  

 

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί οι παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλόλητας από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της 

Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της 

περιβαλλοντικής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων και δ) έγκριση περιβαλλοντικού 

προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού 

Ρυμοτομικού Σχεδίου.  

 

Επίσης, είμαστε στην τελική φάση για την υπογραφή του Συμβολαίου που θα ολοκληρώσει 

τη μεταγραφή του οικοπέδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Δήμο Πάρου, για να 

ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του. 
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Ιστορικό ενεργειών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 

 

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξεκινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από 

την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει να παίρνει μορφή από το 2012, όταν με την 

υπ’αρ. 442/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης με 

τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότησης, 

δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη.  

 

Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, 3 χρόνια αργότερα στις 

20.04.2015, και μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία 

σειρά ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημοσίων έργων ήτοι, την εισήγηση της 

επιτροπής διαγωνισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον 

έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.  

 

Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με 

τους μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 €, έγινε υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό 

αξιολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των 

προμελετών.  

 

Τέλος, μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στις 26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού 

σταδίου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», τελικής δαπάνης 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένης ΦΠΑ), με 

έκπτωση 66,19%. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχαν 

ενστάσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκβασης. 

 

Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου  προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

επισημάνθηκαν επίσης η επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Πάρου που σήμερα 

φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης νέων 

χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε περιοχή εντός σχεδίου.  

 

Με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου μπήκε σε νέα φάση 

ενεργειών όπως αυτή προβλέπεται στο κείμενο νομικό πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση 

της μελέτης εφαρμογής, την γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών, την εξεύρεση χρηματοδότησης 

για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος. 
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· Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς 

 

 

Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας Ι «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του έργου « 

Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Πάρου», με προϋπολογισμένη δαπάνη: 300.000,00 € από 

τα οποία τα 198.575€ θα καλυφθούν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τα υπόλοιπα από  

πόρους του Δήμου Πάρου. 

 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Καθαιρέσεις - μεταφορές: 

3.276,00 €, Β) Κουφώματα – ξυλουργικά 83.950,00 €, Γ) Επενδύσεις – Μονώσεις – 

Χρωματισμοί 47.790,00 €, Ηλεκτρομηχανολογικά 40.500,00 €, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 31.592,88 €, 

Απρόβλεπτα: 31.066,33 €, Απολογιστικά 3.000,00 €, Γ.Ε.+Ο.Ε. Απολογιστικών 540,00 €, 

Αναθεώρηση 220,27 €, Φ.Π.Α. 58.064,52 €. Ο Δήμος Πάρου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό 

για την ανάθεση του τον Νοέμβριο του 2020.  

 

Επίσης, ο Δήμος Πάρου θα προβεί στην αντικατάσταση καναλιών και εσχαρών για την ομαλή 

απορροή των όμβριων υδάτων του αύλειου χώρου.  

 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ Δεκέμβριου 2021 και 

Ιανουαρίου του 2022. 

 

 

 

 

 

- Γυμνάσιο Παροικιάς 

 

Με ιδίους πόρους, ο Δήμος Πάρου προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου με προϋπολογισμό 57.661,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.), τον Ιούνιο του 2020. Το έργο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: χωματουργικά –καθαιρέσεις, κατασκευές 

ξύλινες – μεταλλικές και λοιπά – τελειώματα. 

 

Επίσης περιλαμβάνει αντικαταστάσεις κουφωμάτων και άλλες εργασίες αποκαταστάσεις που 

θα καλύψουν τις ανάγκες και τις ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων.  

 

Συγκεκριμένα, για το  προβλέπεται η αποκατάσταση ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων και 

επιχρισμάτων για την συντήρηση του κτιρίου, χρωματισμοί εξωτερικών-εσωτερικών 

επιφανειών μετά τις αποκαταστάσεις, επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων κουφωμάτων 

και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και δίχτυ προστασίας στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

 

Η κατασκευή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος 

του 2021. 
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· Νηπιαγωγεία 

 

 Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μελετών για το νηπιαγωγείο στο Αγροκήπιο 

Παροικιάς, η οριοθέτηση των χρήσεων γης στο οικόπεδο και η «τοποθέτηση» του 

νηπιαγωγείου στον ευρύτερο χώρο. 

 

 Επίσης, η μελέτη «Κατασκευή νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Παροικιάς» έχει κατατεθεί στο 

πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 09 «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου 

Πάρου» στις 05-05-2021, με αρ. πρωτ. κατάθεσης 34026.  

 
 

 
 
 

- Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & Αύλειων χώρων Δήμου Πάρου 

 
Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών και αύλειων 

χώρων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι εργασίες που πρόκειται να 

εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη έχουν ως εξής και αναλυτικά ανά σχολική μονάδα: 

 

1. 1ο Δημοτικό Παροικιάς:  Επισκευή δαπέδου, κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου ακρυλικού 

δαπέδου και νέα διαγράμμιση γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου. Αντικατάσταση 

κουφωμάτων 

2. 2ο Δημοτικό Παροικιάς:  Αντικατάσταση κουφωμάτων 

3. Γυμνάσιο Παροικιάς:  Αντικατάσταση μπασκετών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου 

χώρου και αντικατάσταση τάπητα 5x5 

4. Δημοτικό Νάουσας:  Αντικατάσταση μπασκετών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου 

5. Γυμνάσιο Νάουσας:  Αντικατάσταση κουφωμάτων, νομιμοποίηση, δομική ενίσχυση και 

ανακατασκευής σχολικής αίθουσας. 

6. Λύκειο Νάουσας:  Αντικατάσταση μπασκετών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου 

7. Νηπιαγωγείο Νάουσας:  Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, με πλακίδια στον αύλειο χώρο 

και κάγκελα. 

8. Δημοτικό Λευκών:  Ανακατασκευή δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης, με αντικατάσταση 

μπασκετών, κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου ακρυλικού δαπέδου και νέα διαγράμμιση. 

Αντικατάσταση κουφωμάτων 

9. Νηπιαγωγείο Λευκών:  Αντικατάσταση κουφωμάτων 
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10. Δημοτικό Κώστου: Αντικατάσταση περίφραξης γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου 

με συρματόπλεγμα & προσθήκη καθ’ ύψος διχτυού πλαγιοκάλυψης. Αντικατάσταση 

κουφωμάτων 

11. Νηπιαγωγείο Μαρμάρων:  Αντικατάσταση κουφωμάτων 

12. Νηπιαγωγείο Προδρόμου: Καθαίρεση και ανακατασκευή λιθοδομής αύλειου χώρου, καθώς 

και καθαίρεση & ανακατασκευή δαπέδου αίθουσας ύπνου, λόγω βλαβών από ριζικά 

συστήματα πεύκων. Αντικατάσταση κουφωμάτων 

13. Δημοτικό Μάρπησσας:  Περίφραξη γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου με 

συρματόπλεγμα 

14. Νηπιαγωγείο Δρυού:  Αντικατάσταση κουφωμάτων 

15. Δημοτικό Αγκαιριάς:  Αντικατάσταση κουφωμάτων, νομιμοποίηση κατασκευής και 

επέκταση σχολικού χώρου 

 

Στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Πάρου, οι οποίες δεν αναφέρονται αναλυτικά 

παραπάνω, εάν κριθεί ότι απαιτείται η εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών ή άλλων, αυτές θα 

πραγματοποιηθούν.  

 

Όλες οι εργασίες, τα υλικά και οι αποχρώσεις απαιτούν την έγκριση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας επί τόπου, πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

Η συνολική δαπάνη του έργου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 300.00,00 Ευρώ, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 
Το έργο είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. 
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- Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχιλόχου 

 

Ένας υπερσύγχρονος Βρεφονηπιακός Σταθμός, έργο πνοής ύψους 690 χιλ. ευρώ για τα 

παιδιά της Πάρου, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 03/03/2021. 

 

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατασκευή του δόθηκε την Τετάρτη 03/02/2021 στο 

Δημαρχείο Πάρου από τον Δήμαρχο Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο, που υπέγραψε τη σχετική 

σύμβαση με τον ανάδοχο.  

Συγκεκριμένα, η κατασκευαστική εταιρία «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.», η οποία κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Αδαμίδη, ανέλαβε να 

κατασκευάσει εντός 12 μηνών βρεφονηπιακό σταθμό στη θέση «Αγία Μαρίνα» του 

οικισμού Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου. Το έργο συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο το 

Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».  

 

 
Το κτίριο θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο του ενός περίπου στρέμματος που αγόρασε ο 

Δήμος το Δεκέμβριο του 2014 και θα βασίζεται όχι μόνο στις προδιαγραφές του νόμου για 

την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών, αλλά και στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές που 

υποδεικνύει η διεθνής πρακτική. Σήμερα στην Πάρο λειτουργεί ένας Βρεφονηπιακός 

Σταθμός στην Παροικιά, σε χώρο που νοικιάζει ο Δήμος και ο οποίος φιλοξενεί 15 βρέφη 

και 30 Νήπια.  

Ο νέος ιδιόκτητος σταθμός θα έχει δυναμικότητα 25 νηπίων και 12 βρεφών. Θα 

περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου (χωρητικότητας 15 νηπίων), ξεχωριστή αίθουσα για τον ύπνο 

και την απασχόληση των βρεφών, τουαλέτες και μπάνια, αλλά και χώρο για την αλλαγή των 

βρεφών και χώρο για την παρασκευή γάλακτος. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του, το 

κτίριο θα διαθέτει κουζίνα, γραφείο διδασκόντων, αποθήκες, πλυντήρια και βοηθητικές 

χρήσεις για το προσωπικό.  

Στο εξωτερικό περιβάλλον θα υπάρχει διαρρυθισμένος χώρος για τη στάση και τη 

στάθμευση αυτοκινήτων, για την παράδοση και την παραλαβή των παιδιών στο έμπροσθεν 

μέρος, καθώς και χώρος παιχνιδιού και παιδική χαρά όπισθεν του κτιρίου.  
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Β. Έργα που υλοποιήθηκαν 

 

· Προκατασκευασμένες αίθουσες για τις ανάγκες του Γυμνασίου Παροικιάς  

 

Για το Γυμνάσιο Παροικιάς, ο Δήμος Πάρου το καλοκαίρι προμηθεύτηκε και τοποθέτησε 

τρείς (3) νέες διώροφες προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες προς αντικατάσταση των 

υφισταμένων μονώροφων.  
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· Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 

 

Διαθρωτικές Παρεμβάσεις στα σχολεία για την μετατροπή τους σε ενεργειακά κτίρια. 

Ο Δήμος Πάρου εφαρμόζει ένα διευρυμένου μακροχρόνιο πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

κλιματική αλλαγή.   

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου τα 3/4 της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης και αντίστοιχα των δαπανών για ενέργεια. Στόχος μας είναι η μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωση κατά 40% και η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 32,5% 

Ήδη, την τετραετία 2015-2019 με την ενεργειακή αναβάθμιση που έγινε σε επιλεγμένες 

σχολικές μονάδες του Δήμου Πάρου, πετύχαμε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας 

μεσοσταθμικά 50,73% στη θέρμανση, 29,40% στη ψύξη, 38,84% στον φωτισμό.  

Με την ενεργειακή αναβάθμιση αναφερόμαστε στο σύνολο των επεμβάσεων που θα γίνουν 

με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου για θέρμανση, ψύξη και 

φωτισμό. 

Οι ενεργειακές επεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν κατά περίπτωση την εξωτερική 

θερμομόνωση τοίχων, τη μόνωση της ταράτσας, την αντικατάσταση κουφωμάτων, την 

εφαρμογή ψυχρών υλικών στις ταράτσες, την αναβάθμιση της θέρμανσης, την 

αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τύπου LED, κλπ 

 

- Τοποθέτηση φίλτρων νερού για παροχή πόσιμου νερού σε όλα τα σχολεία.  

 

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ για τους μαθητές 

 
Τη σχολική χρονιά 2020-21 πραγματοποιήθηκε διανομή δωρεάν βασικού σχολικού υλικού 

σε παιδιά με γονείς ωφελούμενους Κ.Ε.Α. ή με μέλος οικογένειας με αναπηρία >65%. 

 

- Λοιπές Εργασίες Συντήρησης από τις υπηρεσίες του Δήμου Πάρου  

Για την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, 

πραγματοποιούνται εργασίες στα σχολεία του Δήμου Πάρου για την εύρυθμη λειτουργία 

τους, την ασφάλεια, τον εκσυγχρονισμό, τη στατικότητα, την υγιεινή κλπ. Οι εργασίες 

προγραμματίζονται κατ’ υπόδειξη των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και συνήθως 

περιλαμβάνουν καθαρισμούς, απολυμάνσεις, κλαδέματα, χρωματισμούς, οικοδομικές και 

υδραυλικές εργασίες, οδοσήμανση διαβάσεων και λοιπές συντηρήσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στα σχολεία για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2021-2022 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

2ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς 

- Χρωματισμός περίφραξης αύλειου χώρου  

- Επίστρωση αύλειου χώρουμε χονδρόκοκκο αδρανές (ψιλό χαλίκι)   

- Συντήρηση πινακίδων σχολείου 

- Επίσης, έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών στα τζάμια 

 

4ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς 

- Αντιμετώπιση Μούχλας στα WC Μούχλα με χρήση ειδικού Αντιμουχλικού και βαφής  

- Έλεγχος σε εσωτερικές και εξωτερικές θύρες 

- Διαμόρφωση (στρογγύλεμα ή/και κόψιμο) των Μαρμαροποδιών στην αυλή  

- Σύνδεση Θερμοσίφωνα 

- Τοποθέτηση φωτιστικών οροφής (LED)  στους εσωτερικούς χώρους 

- Επίσης, έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών στα τζάμια 

 

2ο Δημοτικό Παροικιάς 

- Στεγανοποίηση κουφωμάτων  

 

Γυμνάσιο Παροικιάς 

- Ολική επισκευή ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων, επιχρίσματα &  χρωματισμός 

- Επισκευή και χρωματισμός περγκολών 

-  

ΕΠΑΛ 

- Εργασίες Υγρομόνωσης και Βαφής στο Αμφιθέατρο 

ΝΑΟΥΣΑ 

Δημοτικό Νάουσας 

- Καθαίρεση πέργκολας Ισογείου (2 τεμ.) 

- Επισκευή δαπέδου σκηνής θεάτρου – πολλαπλής  

- Έλεγχος στα ξύλινα κάγκελα ορόφου  

- Έλεγχος λειτουργικότητας σε πόρτες και παράθυρα 

- Έλεγχος και καθαρισμός στέγης πολλαπλής  

- Έλεγχος και χρωματισμός εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων 

Λύκειο Νάουσας 

- Γκρέμισμα πεζούλι στη γωνία του πεζοδρομίου (Βουλκανιζατέρ), για την ασφαλέστερη 

πρόσβαση των μαθητών  

Ειδικό Σχολείο Καμαρών 

- Μεταφορά, τοποθέτηση και συντήρηση τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών 

- Ηλεκτρολογική σύνδεση αιθουσών και τοποθέτηση φωτισμού 

- Ηλεκτρολογική αναβάθμιση και επαύξηση ισχύος της συνολικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (σε 

διαδικασία) 

- Έλεγχος στεγανότητας στέγης κτιρίου 
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ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ 

Νηπιαγωγείο Μάρπησσας 

- Καθαρισμός Δώματος και έλεγχος  Μόνωσης – έγινε πέρσι 

- Εργασίες αποκατάστασης στα W.C. 

-  Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί  

 

Δημοτικό Μάρπησσας 

- Έλεγχος και επισκευή περίφραξης μεταξύ σχολικής αυλής και κλειστού 

- Έλεγχος και Στεγανοποίηση κουφωμάτων   

 

Νηπιαγωγείο Μαρμάρων 

- Τοποθέτηση φωτιστικών οροφής (LED)  στους εσωτερικούς χώρους 

- Έλεγχος και επισκευή αυλόπορτων 

- Χρωματισμός σκάλας εισόδου και πρόσοψης  

 

ΛΕΥΚΕΣ 

Νηπιαγωγείο Λευκών 

- Έλεγχος στηρίξεων στα φωτιστικά της οροφής  

 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ 

Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς 

 

- Στεγανοποίηση παραθύρων (κυρίως βορεινών) 

- Εργασίες αποκατάστασης στα πλακάκια δαπέδων στην κεντρική είσοδο της αυλής  

- Χρωματισμοί των ξύλινων και μεταλλικών κάγκελων της αυλής  

- Επισκευή και χρωματισμών των κάγκελων στα παράθυρα περιμετρικά της αυλής) 

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη προβολέα αυλής 

 

 

- Σχολικές Καθαρίστριες – Σχολικοί Τροχονόμοι  

Στα σχολεία τοποθετήθηκαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι θα 

πραγματοποιούν συνεχείς καθαρισμούς κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας 

τους, ώστε η απολύμανση και η υγιεινή των χώρων των σχολείων να είναι η βέλτιστη 

δυνατή. Συγκεκριμένα, η περσινή χρονιά ξεκίνησε με προσωπικό καθαριότητας 25 

άτομα. Φέτος, προκηρύχθηκαν 29 θέσεις από τις οποίες οι 27 έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ 

για τις υπόλοιπες 2 συνεχίζεται η διαδικασία καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει 

ενδιαφέρον. Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου κάθε χρόνο απασχολεί 5 Σχολικούς 

Τροχονόμους.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που έχουν γίνει στα σχολεία τη 3ετία 2019-2020 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

Β’ Νηπιαγωγείο  

 Εργασίες χρωματισμών 

 

Γ’ Νηπιαγωγείο: 
• Εργασίες χρωματισμών, κατασκευή δαπέδου αύλειου χώρου (επέκταση) από σκυρόδεμα 

και επίστρωση δαπέδου με δάπεδα καουτσούκ.  

• Εργασίες υγρομόνωσης δώματος. 

 

1ο Δημοτικό Πάρου 

• Έργα βελτίωσης στην εξέδρα δίπλα από το γήπεδο μπάσκετ ενώ τα τοιχία παραπλεύρως 

τοποθετήθηκαν σε ασφαλέστερη απόσταση.  

• Θερμομόνωση – υγρομόνωση της οροφής του κεντρικού κτιρίου και αντικατάσταση 

μικρού αριθμού εξωτερικών κουφωμάτων. 

• Αντικατάσταση μπασκετών γηπέδου καλαθοσφαίρισης, εργασίες αποκατάστασης 

εξωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση και χρωματισμός κεντρικής πέργκολας και 

επισκευές λοιπών περγκολών.   

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 

• Νομιμοποίηση Α’ ορόφου. 

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Πάρου 

• Αποκατάσταση όλων των εναθρακωμένων σκυροδεμάτων  εξωτερικά του κτιρίου.  

• Βαφή των αποκαταστάσεων και εσωτερικοί χρωματισμοί. 

• Αντικατάσταση καναλιών και εσχαρών απορροής όμβριων υδάτων αύλειου χώρου.  

• Διαμόρφωση αύλειου χώρου & χώρου αθλοπαιδιών (αλλαγή μπασκετών, αντικατάσταση 

τερμάτων και εργασίες αποκατάστασης δαπέδου ποδοσφαίρου), κάλυψη πηγαδιών με 

μόνιμο ασφαλή τρόπο.  

• Εργασίες υγρομόνωσης δώματος του κεντρικού κτιρίου.  

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 

 

Γυμνάσιο Παροικιάς  

• Επισκευάστηκαν οι πέργκολες και βάφτηκε το γήπεδο μπάσκετ. 

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 

 

Λύκειο Παροικίας 

• Εργασίες εξωραϊσμού, συντηρήσεων και χρωματισμών.  

• Αποκαταστάθηκαν τα εναθρακωμένα σκυροδέματα και τα φουσκωμένα επιχρίσματα. 

• Αντικαταστάθηκε ο τάπητας του γηπέδου μπάσκετ και οι πέργκολες των κτιρίων. 

• Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 (αντικατάσταση χλοοτάπητα, 

εστιών, επισκευή και προσθήκη περιμετρικής περίφραξης). 
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ΕΠΑΛ Πάρου 

• Αντικατάσταση μικρού αριθμού κουφωμάτων . 

• Εργασίες νέας διαμόρφωσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

• Κατασκευή εξωτερικής θύρας στον αύλειο χώρο και με αυτεπιστασία κατασκευή 

σκιαδίου στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων.  

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 

 

ΝΑΟΥΣΑ 

Νηπιαγωγείο  Νάουσας 

• Κατασκευή διαχωριστικού ηχομονωτικού τοίχου. 

 

Δημοτικό Σχολείο  Νάουσας 

• Κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στον αύλειο χώρο.     

• Επισκευή φρεατίων απορροής ομβρίων αύλειου χώρου.  

• Αντικατάσταση καναλιών και εσχαρών απορροής όμβριων υδάτων αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση σημείων λιμναζόντων υδάτων και δημιουργία πεζοδρομίου, 

ασφαλτόστρωση δρόμου με διαβάσεις. 

 

Γυμνάσιο Νάουσας 

• Εργασίες βελτίωσης και επισκευής, εξωραϊσμού, συντηρήσεων και χρωματισμών. 

• Πλήρης αποκατάσταση παλαιών αιθουσών (Θέρμανση –υγρομόνωση).                      

• Με την επισκευή του παλαιού κτιρίου λύθηκε το χρόνιο ζήτημα της στατικής του 

ανεπάρκειας. 

• Αλλαγή του τάπητα στο Γήπεδο μπάσκετ και τοποθέτηση ειδικού συρματοπλέγματος.   

• Αλλαγή των κουφωμάτων στην αίθουσα υπολογιστών και στη βιβλιοθήκη.  

• Αντικατάσταση καναλιών και εσχαρών απορροής όμβριων υδάτων αύλειου χώρου.  

• Αποκατάσταση πεζοδρομίου.  

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 

 

Λύκειο Νάουσας 

• Προγραμματισμένη τοποθέτηση ειδικού συρματοπλέγματος στο γήπεδο. 

• Αποπεράτωση της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων.  

 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ 

Δημοτικό Αγκαιριάς 

• Επισκευή προστατευτικής πέργκολας στην είσοδο του σχολείου για να προστατεύει τα 

παιδιά από τον ήλιο και τη βροχή.  

• Κατασκευή στηθαίο – κάγκελο.  

• Αντικατάσταση παραθύρων στο νέο κτίριο.  
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ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ 

 

Νηπιαγωγείο Μαρμάρων 

• Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας.  

• Συντήρηση των οργάνων  και τοποθέτηση νέων, στο προαύλιο.  

Νηπιαγωγείο Μάρπησσας 

 Εργασίες Συντήρησης, Εξωτερικός Ελαιοχρωματισμός. 

Νηπιαγωγείο Δρυού 

 Κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στον αύλειο χώρο. 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου στην αίθουσα με κεραμικά πλακίδια GROUP4. 

 Αλλαγή θύρας. 

 Εγκατάσταση Μπάσκετ. 

 

 

Δημοτικό Αρχιλόχου – Μάρπησσας 

• Ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

• Εκτέλεση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αναβάθμιση Δημοτικού Αρχιλόχου». 

Προϋπολογισμός έργου € 400.000 που προβλέπει διαμόρφωση στο δεύτερο τμήμα του 

σχολικού κτιρίου, την αποπεράτωση δύο επιπρόσθετων αιθουσών, επέκταση μιας 

υφιστάμενης αίθουσας και τροποποίηση της διαρρύθμισης των αποθηκών.  

• Τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου (στο ημιτελές 

τμήμα της προσθήκης). 

• Τοποθέτηση πέργκολας εξωτερικά του κτιρίου. 

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης. 

• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο τμήμα του κτιρίου που ολοκληρώνεται όπως 

τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης, ηλεκτρολογικών δικτύων. 

• Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα, ο οποίος λόγω των νέων χώρων καθίσταται 

ανεπαρκής.  

• Τοπικές επεμβάσεις στους υπαίθριους χώρους ώστε το σχολείο να γίνει πλήρως 

προσβάσιμο από Α.Μ.Ε.Α.  

• Τοποθέτηση ειδών υγιεινής κατάλληλων προς χρήση από ΑΜΕΑ. 

* Στο παρελθόν επίσης, έχουμε αντικαταστήσει όλα τα φωτιστικά σώματα. 

 

 

Γυμνάσιο Αρχιλόχου 

• Νέα θερμομόνωση – υγρομόνωση της οροφής. 

• Αποκατάσταση όλων των ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων. 

• Αντικατάσταση καταστραμμένων θυρών και πλακιδίων τοίχου στα αποχωρητήρια.  

• Τοποθέτηση υδρορροών –όπου είναι απαραίτητο. 

• Κατασκευή υγρομόνωσης σε όλα τα ισόγεια βοηθητικά κτίσματα. 

• Αλλαγή όλων των εξωτερικών κουφωμάτων του 1ου ορόφου. 
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ΛΕΥΚΕΣ - ΚΩΣΤΟΣ 

• Νηπιαγωγείο: Αποκατάσταση επιχρισμάτων οροφής κτιρίου, χρωματισμοί εσωτερικά 

και επισκευή υγρομόνωσης δώματος. Επανακατασκευή παιδικής χαράς με σύγχρονες και 

ασφαλείς προδιαγραφές. 

 

Δημοτικό Σχολείο Λευκών – Κώστου (Λεύκες) 

• Εργασίες συντήρησης.  

• Περίφραξη Ασφαλείας – Κάγκελο.  

• Χρωματισμός κουφωμάτων. 

• Διευθέτηση ομβρίων υδάτων αύλειου χώρου και επισκευή υγρομόνωσης δώματος. 

 

Δημοτικό Σχολείο Λευκών – Κώστου (Κώστος) 

• Εργασίες συντήρησης. 

• Ράμπα για ΑΜΕΑ στο Νηπιαγωγείο.  

• Ανακατασκευή του γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αλλαγή μπασκετών και ιστών 

Πετοσφαίρισης.  

• Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων. 
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Γ. 'Εργα που προγραμματίζονται 

 

- Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου 

 

Το έργο αφορά συντηρήσεις και επισκευές του Κτιρίου (συνολικής δομημένης επιφάνειας 

2.125,17m2)  και του Αύλειου χώρου (συνολικής επιφάνειας 4.925,00m2)  του Δημοτικού 

Σχολείου Νάουσας Πάρου και κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

και των χρηστών αυτών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 372.000,00€. Οι εργασίες 

που πρόκειται  να εκτελεστούν περιλαμβάνουν: 

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 i) Αντικατάσταση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (θύρες & παράθυρα) με νέα 

ενεργειακά κουφώματα, ii) Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων και θυρών 

πυρασφάλειας που χρήζουν ανάγκης αντικατάστασης, iii) Τοπικές αποκαταστάσεις 

ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων του φέροντος οργανισμού και φθαρμένων 

επιχρισμάτων του κτιρίου, iv) Χρωματισμούς εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

(τοιχοποιίες & οροφές) για τη συντήρηση του κτιρίου, και v) Στεγανοποιητική επίστρωση 

δωμάτων του κτιρίου, σε περιοχές που χρήζουν ανάγκης αποκατάστασης, με υλικά 

πολυορεθανικής βάσης, για τη συντήρηση του κτιρίου.  

 

Β. Αύλειος χώρος 

 i) Αποκατάσταση δαπέδων αύλειου χώρου, που χρήζουν ανάγκης αποκατάστασης, από 

ταινίες μαρμάρου, πάχους 5 εκ., ii) Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης, 

με πιστοποιημένο ακρυλικό ελαστικό τάπητα, iii) Επισκευές και χρωματισμοί ξύλινης 

πέργκολας και ξύλινων κιγκλιδωμάτων αύλειου χώρου, iv) Επισκευή μεταλλικών 

περιφράξεων και αντικατάσταση τμημάτων της περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα 

γαλβανισμένα του αύλειου χώρου, και v) Αντικατάσταση μπασκετών με προστατευτικά 

μπασκετών, γηπέδου καλαθοσφαίρισης και vi) Αντικατάσταση φρεατίων απορροής 

ομβρίων υδάτων, για την εύρυθμη απορροή ομβρίων στον αύλειο χώρο. 
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- ΕΠΑΛ Πάρου 

 

Το έργο αφορά συντηρήσεις και επισκευές του κτιρίου (συνολικής δομημένης επιφάνειας 

4.114,04m2)  και του Αύλειου χώρου (συνολικής επιφάνειας 10.426,23m2)  του ΕΠΑΛ Πάρου 

και κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των χρηστών αυτών και 

την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 600.000,00€. Οι εργασίες 

που πρόκειται  να εκτελεστούν περιλαμβάνουν: 

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 i) Αντικατάσταση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων (θύρες & παράθυρα) με νέα 

ενεργειακά κουφώματα, ii) Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων κα θυρών 

πυρασφάλειας που χρήζουν ανάγκης αντικατάστασης, iii) Αποκατάσταση 

ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων του φέροντος οργανισμού και φθαρμένων 

επιχρισμάτων του κτιρίου, iv) Χρωματισμούς εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

(τοιχοποιίες & οροφές) για τη συντήρηση του κτιρίου, και v) Στεγανοποιητική επίστρωση 

δωμάτων του κτιρίου, σε περιοχές που χρήζουν ανάγκης αποκατάστασης, με υλικά 

πολυορεθανικής βάσης, για τη συντήρηση του κτιρίου.  

 

Β. Αύλειος χώρος 

 i) Κατασκευή ράμπας πρόσβασης στο υπερυψωμένο κηπάριο του αύλειου χώρου για τις 

ανάγκες εκτέλεσης μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

(εργασίες καθαίρεσης λιθοδομών, εκσκαφών εδαφών και κατασκευής ράμπας από 

σκυρόδεμα με κατασκευή  λιθόδμητου τοίχου), ii) Αποκατάσταση δαπέδων αύλειου 

χώρου, που χρήζουν ανάγκης αποκατάστασης, από ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, ii) 

Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης & πετοσφαίρισης με πιστοποιημένο 

ακρυλικό ελαστικό τάπητα, iv) Αντικατάσταση και επισκευή περιφράξεων του αύλειου 

χώρου, και v) Αντικατάσταση μπασκετών με προστατευτικά μπασκετών, γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης και vi) Αντικατάσταση φρεατίων και υδρορροών απορροής ομβρίων 

υδάτων, για την εύρυθμη απορροή ομβρίων στον αύλειο χώρο. 
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Δ. Έργα πνοής που έχει ολοκληρώσει η σημερινή Δημοτική Αρχή 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

Ένα πάγιο και επιτακτικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

έγινε πραγματικότητα με την έναρξη λειτουργίας του, το σχολικό έτος 2020-2021 

Συγκεκριμένα, με την ίδρυση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου  

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Πάρου, δημιουργήθηκαν στο νησί μας ακόμα καλύτερες συνθήκες για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης φοίτησης στη  

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή Δήμου Πάρου  

Αναγνωρίζοντας το κενό που είχε δημιουργηθεί από την έλλειψη ενός Ειδικού Σχολείου 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή του Δήμου και σε ανταπόκριση αιτημάτων γονέων και 

του Σωματείου ΑΜΕΑΙ Κυκλάδων, ο Δήμος Πάρου και η Σχολική Επιτροπή έσπευσε να προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την ίδρυση και λειτουργία του.  

Σημαντικό ρόλο για την έναρξη λειτουργίας του, ήταν η εύρεση χώρου για τη στέγαση του 

Σχολείου. Στη συνέχεια,  με ιδίους πόρους και τη συνδρομή των εργατοτεχνικών του Δήμου 

Πάρου, υλοποιήθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι έτοιμο να υποδεχθεί 

τους πρώτους μαθητές. Η διαμόρφωση των χώρων έγινε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Την ανακατασκευή και διαμόρφωση του κτιρίου, ανέλαβε ο Δήμος Πάρου με δικά του 

χρήματα (πλέον των 70.000 ευρώ), και με τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του, υπό την 

επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, και κατόρθωσε να καταστήσει με 

επιτυχία έναν χώρο πλήρως λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών που 

φιλοξενεί. Επίσης, για τη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, τοποθετήθηκαν 3 

προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ στο ΕΠΑΛ Πάρου 

 

 

 

Ο Δήμος Πάρου το 2017 υλοποίησε με ιδίους πόρους και προσωπικό την ανακατασκευή του 

πολυχώρου  στο ΕΠΑΛ Πάρου. Ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ένα όραμα χρόνων, που θα 

αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς όλων των σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων του 

νησιού.  

 

Με τις μελέτες, επίβλεψη και κατασκευή από την Τεχνική Υπηρεσία υλοποιήθηκε η 

ανακαίνιση της υπάρχουσας αίθουσας εξ ιδίων πόρων και σε χρόνο ρεκόρ, τεσσάρων (4) 

μηνών. 

 

Ο σχεδιασμός περιλάμβανε την επέκταση της σκηνής, τη δημιουργία αναβαθμών για τον 

χώρο καθήμενων θεατών χωρητικότητας περίπου 315 ατόμων, τη διαμόρφωση καμαρινιών 

ανδρών και γυναικών με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής, την τοποθέτηση σύγχρονου 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού σκηνής και την ανακαίνιση του συστήματος κλιματισμού – 

εξαερισμού, ενώ προβλέπεται και μελλοντικός χώρος αναψυκτηρίου.  
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 και χρηματοδοτήθηκε από  το 

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» στον άξονα 

προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».  

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 παραδόθηκε από τον Δήμο Πάρο για διοικητική χρήση, η 

καινούργια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων του Δημοτικού 

Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας, στη Μάρπησσα.  

 

     

Έκτοτε, οι μαθητές, η  νεολαία, οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι οι κάτοικοι της Πάρου 

απολαμβάνουν έναν εντυπωσιακό χώρο άθλησης, ένα πραγματικό στολίδι για το νησί μας.  

Το οποίο εκτός του ότι τις πρωινές ώρες καλύπτει τις ανάγκες άθλησης των μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου, λειτουργεί παράλληλα και ως προπονητικό κέντρο-γήπεδο για τη 

διεξαγωγή επίσημων αγώνων, στα πρότυπα πολλών κλειστών γηπέδων της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΧΟΛΕΙΑ 2021 

22 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 

Το έργο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ν. Πάρου» χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 

2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» μέσω του άξονα 

προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου». 

 

 

 
 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.480.000,00 € και μετά την έκπτωση που προσφέρθηκε 

κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η σύμβαση ανέρχονταν στις 857.641,17 €. Το έργο 

κατασκευάστηκε την χρονική περίοδο 2013-2016 και κόστισε τελικά 733.049,12 € . 

 

Το έργο αφορούσε την κατασκευή νηπιαγωγείου τριών αιθουσών με γραφείο δασκάλων, 

κουζίνα, wc, wc για Α. Μ. Ε. Α.  και  εσωτερικό προαύλιο χώρο. Επίσης σε ξεχωριστό κτίριο 

βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εξωτερικό θέατρο με κερκίδες, τα οποία έχουν 

και ανεξάρτητη είσοδο οπότε να μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις χωρίς να προκληθεί όχληση 

στο σχολείο. Επίσης έγινε και η τσιμεντόστρωση της οδού πρόσβασης από τον επαρχιακό 

Παροικίας-Αλυκής προς το νηπιαγωγείο, μήκους περίπου 400μ.  
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Ε. 'Εργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί 
 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  

Το Δημοτικό Σχολείο της Παροικιάς αντιμετωπίζει ένα χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα, με τις 

διαδικασίες για την επέκταση του να έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2010. Δυστυχώς μέχρι 

σήμερα το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα τρία τελευταία χρόνια στάσιμο (παραθέτουμε 

παρακάτω τις ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν).  

 

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να προχωρήσει το έργο, έχει προταθεί η χρηματοδότηση 

της μελέτης «Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς» να συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 09 «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Πάρου» 

στις 05-05-2021. Στην ίδια πρόταση η οποία έχει αρ. πρωτ. κατάθεσης 34026 

συμπεριλήφθηκε και η μελέτη ‘Κατασκευή νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Παροικιάς» 

Οι δύο παραπάνω μελέτες , σε περίπτωση έγκρισης τους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», θα 

εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε με 

προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Πάρου. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

1.) Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1/ο/3144/01/09/10 (ΦΕΚ Β’ 1505/06.09.10) και της τροποποίησης 

της Δ1/904/19-04/2012, η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) ανέλαβε την υποχρέωση  ωρίμανσης 

και υλοποίησης του έργου «Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου». 

 

2.) Στις 31-1-2012 εγκρίθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα για την επέκταση του 2ου 

ολοήμερου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Δήμου Πάρου, από την τότε Υπουργό 

Παιδείας, κα Άννα Διαμαντοπούλου, συνολικού εμβαδού 2145 τ.μ.  

 

3.) Στις 19/03/2013 έγινε αίτημα παρέκκλισης σε περιοχή εκτός σχεδίου και καθορισμό 

χρήσης γης, η οποία απαντήθηκε στις 19/02/2014 & 04/07/2014 από την Αποκεντρωμένη και 

ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

4.) Στις 16/03/15 με επιστολή της  η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς την 

Εγνατία ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εγκρίσεων, στην οποία η Εγνατία 

Οδός απάντησε στις 09/04/2015 αναλυτικά με τις ενέργειες που είχαν γίνει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, καταλήγοντας ότι η ολοκλήρωση της μελέτης του έργου βρισκόταν σε αδιέξοδο 

εξαιτίας της καθυστέρησης στη χορήγηση των παρεκκλίσεων που απαιτούνται λόγω των 

χωροταξικών περιορισμών. Και κατέληγαν ότι η  διαδικασία της έκδοσης Προεδρικού 

Διατάγματος για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού  θα ήταν εκ των πραγμάτων πολύ 

χρονοβόρα. 
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5.) Στις 11/12/2015, με νέα επιστολή του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΥ προς την Εγνατία Οδό ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ζητάει νέα ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου, συνέχεια των 

παραπάνω. 

 

6.) Στις 10.12.2015 στάλθηκε επιστολή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ) με θέμα την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» 

 

7.) Στις 20.10.2015: ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Ι. Βρούτσης κατέθεσε σχετική αναφορά στην 

Βουλή, στην οποία απάντησε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτών στις 24.02.16  

 

8.) Στις 21/01/2016 Νέα επιστολή Δημάρχου Πάρου προς το Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» στο οποίο 

επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην πορεία αδειοδότησης και ζητάει την άμεση 

κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για να ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου, ακόμα αν 

αυτό απαιτεί τη δόμηση κτιρίου μικρότερου εμβαδού. 

 

9.) Στις 07.03.2016 έστειλε επιστολή της η Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» προς την υπηρεσία  

ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ με θέμα την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ».  

 

10.) Στις 08.06.2016 ακολουθεί απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ προς τον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ» 

 

11.) Στις 6.4.2017 η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» με έγγραφό της προς τον Δήμο Πάρου 

ενημερώνει για την πορεία υλοποίησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» 

 

12.) Στις 23/08/2017 και στις 18/12/2017 εκ νέου ζητείται από την Εγνατία Οδό, να 

παραδοθεί ο φάκελος του έργου προκειμένου ο Δήμος Πάρου να εκτελέσει όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του με την προϋπόθεση για να γίνει η παράδοση 

του έργου να είναι η χορήγηση νομικής βεβαιότητας η  Σύμβαση της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και 

του μελετητή ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. έχει διαλυθεί, και δεν υπάρχει καμία περαιτέρω οικονομική ή 

άλλης φύσης απαίτηση από την ως άνω σύμβαση και με την επισήμανση ότι μέχρι την 

παράδοση του φακέλου του έργου, θα πρέπει να συνεχίζετε τις ενέργειες για την 

ωρίμανση του. 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ   

 

Αιτήματα Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ένα αναπτυσσόμενος θεσμός δια βίου μάθησης, μπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο επιμόρφωσης του τοπικού πληθυσμού, όχι μόνο σε 

θέματα γενικής μόρφωσης αλλά και επαγγελματικής εξειδίκευσης, τουριστικής εκπαίδευσης, 

αγροτικής επιμόρφωσης κ.α.. 

 

Στην Πάρο διαθέτουμε δομές για τη φιλοξενία τέτοιων προγραμμάτων, όπως είναι η αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Πάρου και το Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύκες. Εκτιμούμε 

ότι ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο με μια μέτρια ανάπτυξη μπορεί να εμπλέξει σε διάφορα 

προγράμματα πάνω από 1000 δημότες ανά έτος! 

 

Θέματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την εκπαιδευτική κοινότητα, θα μπορούσαν να 

είναι ενδεικτικά: η διατροφή για παιδιά, ο σχολικός εκφοβισμός. οι μαθησιακές δυσκολίες, η 

ασφάλεια στο διαδύκτιο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η Iστορία και περιβάλλον της 

Πάρου και του Αιγαίου κλπ.  

 

Για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του Τουρισμού, αντίστοιχα θέματα θα 

μπορούσαν να είναι η χρήση των social media, Internet  για επαγγελματίες του τουρισμού, 

μαθήματα μάρκετινγκ, ειδικά μαθήματα στον χώρο της εστίασης  και της φιλοξενίας, 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

Για τους αγρότες και τους παραγωγούς τους Πάρου, ενδείκνυνται τα επιμορφωτικά 

σεμινάρια όπως Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας, Κηπευτικών καλλιεργειών, Μανιταριών, 

Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών.  

Τέλος, για τον γενικό πληθυσμό, τα μαθήματα μπορούν να είναι στο τομέα της Φιλοσοφίας, 

Ψυχολογίας, Ιστορίας της Πάρου και των αποικιών της, παρουσιάσεις συγγραφέων και 

βιβλίων, σχέσεις Πολίτη – Διοίκησης, κλπ. 

 

Δικαίωμα εγγραφής έχει οποιοσδήποτε χωρίς κανένα ηλικιακό ή μορφωτικό περιορισμό και 

Δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Με δεδομένο τη μέχρι σήμερα συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα δια βίου μάθησης 

που έχει οργανώσει κατά καιρούς ο Δήμος, συμπεραίνουμε ότι το κοινό της Πάρου διψάει 

για μόρφωση. Θα δώσουμε έτσι σε έναν μεγάλο αριθμό πολιτών την δυνατότητα να διαβεί 

τον δρόμο της μάθησης και της γνώσης που οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη και ευημερία. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥ  

Αίτημα προς Υπουργείο Παιδείας:  

Γνωρίζοντας ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών αποτελεί σημαντικό στόχο και για το Υπουργείο 

Παιδείας, καθώς εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής που 

επενδύει σε μελλοντικούς πολίτες που κατέχουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και 

δεξιοτήτων 21ου αιώνα,  

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη πιθανότητα να εντάξετε τη σχολή μας υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, και συνδράμετε στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού 

κατασκευής και προγραμματισμού καθώς και εφόσον καταστεί δυνατόν στη στελέχωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού με καθηγητές πληροφορικής που ήδη διδάσκουν στα σχολεία 

του νησιού.  

 

Συμμετοχή Δήμου Πάρου 

Ο Δήμος Πάρου προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα λειτουργίας και στέγασης της σχολής και 

να παρέχει συστηματικά και δωρεάν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, με τα μαθήματα 

να γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου από καθηγητές πληροφορικής.  

Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.  

Θεωρούμε χρέος μας να παρέχουμε στη μαθητική κοινότητα της Πάρου, όσο το δυνατόν 

περισσότερες δυνατότητες ώστε να αναπτύξουν και να προάγουν τις δεξιότητες τους, τις 

ιδέες τους και την εφευρετικότητα τους.  

Ως ιδανικό τομέα εφαρμογής, επιλέξαμε την εκπαιδευτική ρομποτική, η οποία παρουσιάζει 

ευρύτερο ενδιαφέρον παιδαγωγικής αξιοποίησης ως αποτέλεσμα της έρευνας στη διδακτική 

των επιστημών και της τεχνολογίας καθώς συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (φυσική, 

μηχανολογία), νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη) 

και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Από παιδαγωγικής πλευρά εντάσσεται στο 

πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism).  

Η ενασχόληση των μαθητών με τη ρομποτική δημιουργεί δύο δραστηριότητες, μια 

κατασκευαστική και μια προγραμματιστική, απαιτεί όμως την επένδυση ενός μεγάλου ποσού 

για αγορά εξοπλισμού κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ (Lego Mindstorms 

education EV3 kits.). 
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Η δημιουργία της σχολής ρομποτικής αποτελεί αίτημα πολλών μαθητών, ο Δήμος  Πάρου 

όμως αισιοδοξεί ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα 

όσο και την ευρύτερη κοινωνία του νησιού καθώς η λειτουργία της θα συντελέσει θετικά 

ώστε να γνωρίσουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στην Πάρο, τις δυνατότητες που 

προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική,  η οποία αποτελεί μια καινοτόμο μαθησιακή 

μεθοδολογία που συνδυάζει πολλά γνωστικά αντικείμενα, μέσω των οποίων μπορούν να 

υλοποιηθούν διαθεματικά πρότζεκτ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Πηγή φώτο : site ΕΚΠΑ 

 

ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ: 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη και με ευρεία αποδοχή μέθοδος 

διδασκαλίας. Με τη βοήθεια ρομποτικών κατασκευών τα παιδιά μπορούν να 

πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο φάσμα πειραμάτων σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, ενώ 

παράλληλα μπορούν να μυηθούν στον προγραμματισμό. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί στο 

συνδυασμό μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και παιχνιδιού. 

Συγκεκριμένα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον προγραμματισμό και την τεχνολογία -

τομείς που πλέον πρωταγωνιστούν στην αγορά εργασίας, αλλά παρόλα αυτά δεν 

διδάσκονται στα σχολεία. Επιπλέον,  

Ενδυναμώνουν τις δεξιότητες στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Κατασκευές, Μαθηματικά καθώς 

καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τους κανόνες των φυσικών επιστημών και να 

κατανοήσουν βαθιά τις μαθηματικές έννοιες, αλλά και τη λογική που κρύβεται πίσω από τον 

προγραμματισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εξπέρ στη φυσική ή τα μαθηματικά για να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα! Η γνώση είναι κάτι που χτίζεται σταδιακά και μέσα από μια 

πολύ διασκεδαστική διαδικασία. 
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Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά. Η εκπαιδευτική ρομποτική διδάσκεται σε μικρές 

ομάδες παιδιών. Όπως όλες οι ομαδικές δραστηριότητες και τα σπορ, έτσι και η ρομποτική 

δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα και τη διάθεση 

συνεργασίας. Oι κοινωνικές δεξιότητές τους βελτιώνονται και μαθαίνουν να διαχειρίζονται 

καλύτερα τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν τη χαρά της νίκης αλλά και την 

απογοήτευση της ήττας.  

Εξασκούνται στη δημιουργική σκέψη και τη λύση αποφάσεων. Τα παιδιά γίνονται πιο 

υπεύθυνα και μαθαίνουν να στηρίζουν την άποψή τους και να αναλαμβάνουν ευθύνες. 

Επίσης αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους αλλά και δεξιότητες κοινωνικές και 

συναισθηματικές (αυτοεκτίμηση, έκφραση, ενσυναίσθηση). 

Ανακαλύπτουν κλίσεις και ενδιαφέροντα που δεν ήξεραν ότι διαθέτουν. Η έκθεση των 

παιδιών σε μία σειρά από καινούρια ερεθίσματα, όπως η μηχανική (μέσω του χτισίματος του 

ρομπότ), ο προγραμματισμός ή ο σχεδιασμός, τους δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι 

υπάρχουν τομείς στους οποίους τα καταφέρνουν ή που τους κεντρίζουν πολύ το ενδιαφέρον.  

Μαθαίνουν να χειρίζονται την τεχνολογία με υπευθυνότητα. Ένα μάθημα εκπαιδευτικής 

ρομποτικής μπορεί να αποδείξει στα παιδιά ότι η τεχνολογία και οι Η/Υ είναι ένα μέσο που 

θα πρέπει να μάθουμε -να «δαμάσουμε» προς το κοινό καλό, προς την κατεύθυνση της 

επίλυσης προβλημάτων και της βελτίωσης της πραγματικής ζωής. 

Βάζουν γερά θεμέλια για τη μελλοντική καριέρα τους. Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν 

μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι βασικό ζητούμενο σε μια μεγάλη σειρά από θέσεις 

στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ακόμα όμως κι αν το παιδί επιλέξει μια καριέρα που δεν έχει 

ιδιαίτερη σχέση με τη μηχανική, τις επιστήμες ή τα μαθηματικά, είναι σίγουρο ότι η 

εκπαιδευτική ρομποτική θα του έχει δώσει το κίνητρο να αγαπήσει τη γνώση και την έρευνα -

κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να έχει επιτυχία σε ό,τι κάνει αλλά και για να 

διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον.   

Για τον Δήμο Πάρου τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αποτελούν προτεραιότητα  και πάντα θα 

είναι  στο πλευρό των μαθητών και των δασκάλων τους για τη δημιουργία σχολείων ανοικτών 

στην κοινωνία και τον κόσμο, σχολείων που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 

αύριο.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Υφυπουργού κας Ζέττας Μακρή στην Πάρο, για τα εγκαίνια του 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ , της επιδώσαμε ολοκληρωμένο φάκελο για την κατάσταση των σχολείων στο νησί, και 

αιτηθήκαμε επίσης για τα εξής: 

1. Χρηματοδότηση κατασκευής του Β’ Γυμνασίου Παροικιάς 

2. Χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής της επέκτασης του Β’ Δημοτικού Παροικιάς 

3. Χρηματοδότηση της κατασκευής ιδιόκτητου Νηπιαγωγείου στην Παροικιά 


