
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων: 

● η αίθουσα Πληροφορικής εκσυγχρονίστηκε πλήρως με νέα 

έπιπλα, όπου απαιτούνταν, και νέα ασφαλή ηλεκτρολογική 

και δικτυακή εγκατάσταση, 

● το καλωδιακό δίκτυο επεκτάθηκε στο Τμήμα Ένταξης και 

στο Γραφείο των Εκπαιδευτικών, 

● τοποθετήθηκε συναγερμός και κάμερα ασφαλείας στην 

αίθουσα Πληροφορικής. (Η κάμερα ενεργοποιείται μόνο τις 

ώρες που το Σχολείο είναι κλειστό.)

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΫ

Μετά από πρωτοβουλία ομογενών της Αυστραλίας 

και την ευγενική χορηγία της Πολιτειακής 

Βιβλιοθήκης της Νέας Νότιας Ουαλίας (με έδρα το 

Σύδνεϋ Αυστραλίας) καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες 

του Σχολείου σε σταθερούς υπολογιστές. Όλες οι 

τάξεις και η αίθουσα πληροφορικής διαθέτουν 

αξιόπιστα μηχανήματα με πολύ καλά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας. Σε συνδυασμό με το καλωδιακό δίκτυο 

των τάξεων που ήδη υπήρχε, από χορηγία του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση (σχ. έτος 2015-

2016), οι ψηφιακές δυνατότητες των αιθουσών 

διδασκαλίας έχουν αναβαθμιστεί δραστικά. 

Τα δύο τελευταία σχολικά έτη χαρακτηρίστηκαν από πολλές δυσκολίες. Αν μπορούμε να 

κρατήσουμε ένα καλό από την περιπέτεια της πανδημίας, αυτό μάλλον θα ήταν η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών με τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Τι επόμενες χρονιές θα 

προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία αυτής της εξοικείωσης και να τα αξιοποιήσουμε 

προς όφελος των παιδιών. Δείτε παρακάτω τα βήματα που έχουν ήδη γίνει για το σκοπό αυτό. 

Ειδικές ευχαριστίες στον δάσκαλο 

Χρήστο Τζουρτζουκλή, που κατά το 

σχ. έτος 2019-2020 αφιέρωσε, 

εθελοντικά, πολύ χρόνο για να 

«στήσει» το ελεύθερο λειτουργικό 

Ubuntu στα μηχανήματα της χορηγίας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον 

Πρόεδρο της Σχολικής 

Επιτροπής κ. Νίκο Σιόλια και 

τον υπάλληλο κ. Ευάγγελο 

Κυριακόπουλο για το διαρκές 

και έμπρακτο ενδιαφέρον τους. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΑΝ

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Φύλλων, με 
Πρόεδρο τον κ. Γ. Καλαβρή, ανέλαβε την 
επιδιόρθωση και ανακαίνιση του στεγάστρου που 
φιλοξενεί τις βρύσες του προαυλίου. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Α. Τουλούμης δείχνει σε κάθε ευκαιρία την υποστήριξή 

του προς στο Σχολείο. Μεταξύ άλλων έχει φροντίσει ώστε: 

● να καθαρίζονται τακτικά τα χόρτα του προαυλίου,  

● να απαγορευθεί η κίνηση οχημάτων στον πεζόδρομο απέναντι από την είσοδο του Σχολείου , 

● να δημιουργηθεί νέος χώρος στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών, 

● να προσέρχεται υπάλληλος του Δήμου (αν υπάρχει διαθέσιμος) για τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας κατά τη προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, κ. Δ. Σέρρας, είναι πάντοτε πρόθυμος 

να μας βοηθήσει για θέματα που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες ή τους πόρους της Τοπικής 

Κοινότητας Φύλλων. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Άρχισε να υλοποιείται το πάγιο αίτημά μας για πλήρη 

ανακαίνιση των τουαλετών. Το έργο εντάχθηκε φέτος (2021) 

στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλκιδέων και έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της ταράτσας. Μέσα στο 

καλοκαίρι προγραμματίζεται η συνέχιση και ολοκλήρωση της 

ανακαίνισης με αντικατάσταση των πλακιδίων, των ειδών 

υγιεινής και των κουφωμάτων. 

Ευχαριστούμε πολύ το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Γονέων και 
ειδικά την Πρόεδρο κα 
Βασιλική Κουτσαμάνη για 
την σταθερή και επίμονη 
διεκδίκηση της ανακαίνισης τα 
τελευταία χρόνια. 

Οι τοπικοί παράγοντες μάς υποστηρίζουν έμπρακτα και τους ευχαριστούμε πολύ γι΄ αυτό.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά σχετικά παραδείγματα…
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