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Τίτλος: Aναβάθµιση χώρων του σχολείου: 
Πρόσβαση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα 

 
 
Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
 

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης 
Η συστηµατική διερεύνηση, µέσω της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, 
κατέληξε ότι αν και οι χώροι του σχολείου είναι επαρκείς δεν υποστηρίζουν την 
εύκολη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. 
Η σχολική µονάδα παρόλο που στεγάζεται σε καινούργιο σχετικά κτίριο, το οποίο 
έχει ενταχθεί σε πρόταση του ∆ήµου για ενεργειακή βελτίωση µέσω παρεµβάσεων, 
παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά που κρίνονται αντιλειτουργικά  Τριώροφο 
κτίριο, τυποποιηµένη διαµόρφωση µε µεγάλους διαδρόµους- πολλές σκάλες και 
ρείθρα, φρεάτιο ανελκυστήρα που δε λειτουργεί. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα 
αποφασίστηκε η αναβάθµιση των χώρων του σχολείου. Το σχολικό περιβάλλον θα 
πρέπει να διαµορφωθεί ώστε να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει τη µάθηση, να 
καλλιεργεί τις σχέσεις µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και να είναι φιλικό για 
όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. 
 

2. Αλληλεπίδραση µε άλλους δείκτες 
 Η υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου δράσης συνδέεται µε παράγοντες όπως η 
ευαισθητοποίηση των µαθητών που θα οδηγήσει στον οµαλότερο συντονισµό της 
σχολικής ζωής, η ανάπτυξη και εφαρµογή σχολικών δραστηριοτήτων και 
παρεµβάσεων, η βελτίωση διδακτικών πρακτικών στο πλαίσιο της εγκαθιδρυµένης 
διδασκαλίας µέσω µαθητείας, η ενίσχυση των σχέσεων σχολείου- φορέων και η 
αξιοποίηση των πόρων της σχολικής επιτροπής. 
 

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συµπληρωµατικές δράσεις του σχολείου 
Αξιοποιούνται δραστηριότητες και πρακτικές του σχολείου που συνδέονται µε την 
ανάπτυξη του σχεδίου δράσης (πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα 
εφαρµοστεί στο σχολείο). 
 
Β. Σκοπός- στόχοι του σχεδίου δράσης 
 

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης 
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση, η αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός των 
χώρων και υποδοµών του σχολείου, ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό και 
υποστηρικτικό των παιδαγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών µάθησης. 
 

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης 
● Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών µαθητών και γονέων στη σηµασία του χώρου για 
τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
● Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των βοηθητικών χώρων και του 
προαυλίου. 
● Αξιοποίηση του εξοπλισµού και της οργάνωσης του σχολικού χώρου. 
● Συνειδητοποίηση εκπαιδευτικών- µαθητών και γονέων στο αυτονόητο δικαίωµα 
του κάθε µαθητή να συµµετέχει στη σχολική διαδικασία ανεξάρτητα από τα όποια     
( εκ γενετής ή επίκτητα) προβλήµατα αντιµετωπίζει. 
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Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της ∆ράσης 
 
● ∆ιαµόρφωση προτάσεων- σχεδίων για την αναβάθµιση- αναµόρφωση και βελτίωση 
του αύλειου και βοηθητικών χώρων. 
● Συµµετοχή ολοµέλειας συλλόγου διδασκόντων µε κατανοµή εργασιών ανά οµάδες. 
● Συµµετοχή και συνεργασία σηµαντικού αριθµού µαθητών στις επιµέρους δράσεις. 
● Εθελοντική συµµετοχή γονέων σε παρεµβάσεις. 
● Βαθµός ικανοποίησης εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων, κοινότητας από τα 
αποτελέσµατα της δράσης. 
 
∆. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
  

1. Στρατηγικές εφαρµογής του σχεδίου δράσης 
 

1.1 Ενηµέρωση- επιµόρφωση 
Οργανώνονται ενηµερωτικές- επιµορφωτικές συναντήσεις αρχικά των εκπαιδευτικών 
και στη συνέχεια των µαθητών, για το σεβασµό στη διαφορετικότητα και το ρόλο του 
χώρου στις εκπαιδευτικές- παιδαγωγικές διαδικασίες. Προτείνεται η ενηµέρωση και 
των λοιπών συντελεστών της σχολικής µονάδας (σχολικού συµβούλου παιδαγωγικής 
καθοδήγησης, γονέων, σχολικής επιτροπής- Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Αλµυρού). 
 

1.2 Σχεδιασµός των παρεµβάσεων 
● Επιλέγεται το είδος των παρεµβάσεων που θα επιχειρηθούν και οργανώνονται 
αναλόγως οµάδες εργασίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών- µαθητών- γονέων 
για την υλοποίησή τους. Στο σχεδιασµό των παρεµβάσεων µπορεί να συµµετέχει και 
οµάδα ειδικών επιστηµόνων από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ή και γονείς µαθητών 
ανάλογων τεχνικών ειδικοτήτων. 
● Καταγράφεται ο απαιτούµενος εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται, αναλόγως 
των παρεµβάσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν. 
Προσδιορίζονται οι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση των παρεµβάσεων 
(Σχολική Επιτροπή, Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου, τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικές 
εταιρίες, εργοστάσια). 
 
∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εµπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων 
εκπαιδευτικών και µαθητών. Η συµµετοχή των µαθητών θεωρείται µεγάλης 
παιδαγωγικής σηµασίας και ενθαρρύνεται αποτελώντας ένα από τα κριτήρια 
επιτυχίας της δράσης. Γι αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η δηµιουργία οµάδας 
Περιβαλλοντικής δράσης στο πρόγραµµα της οποίας, για τη διαµόρφωση του αύλειου 
χώρου, εντάχθηκαν και οι δραστηριότητες υλοποίησης του σχεδίου δράσης. 
 

1.3 Υλοποίηση των παρεµβάσεων 
Ανάλογα µε το είδος των παρεµβάσεων οι οµάδες εργασίας συνεργάζονται µε φορείς 
όπως ο ∆ήµος, ο σύλλογος γονέων, τεχνικές εταιρίες. 
Οι παρεµβάσεις µπορεί να αφορούν: 

- Ριζική αναµόρφωση του αύλειου χώρου µε το να τοποθετηθούν σε καίρια 
σηµεία ράµπες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας. 

- Επαναλειτουργία- συντήρηση φρεατίου ανελκυστήρα. 
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2. Οργανωτικές δοµές 
Την εποπτεία της παρακολούθησης των δράσεων έχει ο διευθυντής και ο σύλλογος 
διδασκόντων. Συνεργασία θα αναπτυχθεί επίσης µε τη µαθητική κοινότητα, το 
σύλλογο γονέων, τη σχολική επιτροπή και µε φορείς του ∆ήµου. Το συντονισµό των 
επιµέρους διαδικασιών έχουν η διεύθυνση και οι συντονιστές των οµάδων εργασίας. 
Για κάθε επιµέρους δράση ορίζονται οµάδες εργασίας στις οποίες, ανάλογα µε το 
περιεχόµενο της δράσης, µετέχουν εκπαιδευτικοί, µαθητές, εκπρόσωποι του δήµου, 
της σχολικής επιτροπής και του συλλόγου γονέων. Αναλόγως της κλίµακας των 
παρεµβάσεων θα αναπτυχθούν συνεργασίες µε φορείς του ΥΠΑΙΘ και της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων. 
 

3. Παρεµβάσεις σε επίπεδο σχολείου 
Οι απλές παρεµβάσεις αφορούν αποκλειστικά τους χώρους του σχολείου. Οι 
παρεµβάσεις στους χώρους θα γίνονται ει δυνατόν σε ώρες που δε λειτουργεί το 
σχολείο ώστε να προκληθεί η µικρότερη δυνατή αναστάτωση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Για τυχόν παρεµβάσεις στο πεζοδρόµιο θα ζητηθεί η συνδροµή του 
αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 
 
 
Ε. Πόροι- µέσα του σχεδίου δράσης 
 

1. Ανθρώπινο δυναµικό 
- Σύλλογος διδασκόντων 
- Μαθητές 
- Σύλλογος γονέων 
- Σχολική Επιτροπή 
- Εκπρόσωποι του ∆ήµοι 
- Εκπρόσωποι τεχνικών εταιριών 
- Πανεπιστηµιακοί 
 
2. Χρόνος 

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων (ενηµερωτικές 
και επιµορφωτικές συναντήσεις, συναντήσεις οµάδων εργασίας, ανάπτυξη 
παρεµβάσεων) εξαρτάται από το είδος των παρεµβάσεων που θα αποφασίσει η 
σχολική µονάδα και όχι µετά την 31 Μαΐου 2015. 
 

3. Υλικοτεχνικός εξοπλισµός 
Για τις ανάγκες και την υλοποίηση της δράσης θα χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός του 
σχολείου. Για τις απλές και για τις πιο µεγάλης κλίµακας προβλέπεται επίσης αγορά 
υλικών (τσιµέντου, χαλικιού, άµµου, µεταλλικών ταινιόδροµων ή πλακών 
πεζοδροµίου για την επικάλυψη κάθε ράµπας) καθώς και υλικών απαραίτητων για τη 
λειτουργία του ανελκυστήρα. 
 

4. Οικονοµικοί πόροι 
Το κόστος των απλών παρεµβάσεων που αφορούν τη λειτουργική αναβάθµιση των 
χώρων θα εκτιµηθεί, ελπίζοντας να είναι περιορισµένο και θα καλυφθεί από τη 
σχολική επιτροπή. Το κόστος πιο εκτεταµένων παρεµβάσεων που αναφέρεται στην 
προµήθεια εξοπλισµού µπορεί να καλυφθεί και από σχετική έκτακτη επιχορήγηση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από έσοδα της σχολικής επιτροπής και των µαθητικών 
κοινοτήτων ή από χορηγίες επιχειρηµατιών. 
 



4 
 

5. Εργαλεία 
- Ηµερολόγιο εβδοµαδιαίων δραστηριοτήτων 
- Φόρµες καταγραφής υλικών, εξοπλισµού 
- Προτάσεις διαµόρφωσης χώρων 
- Σχέδια των υπό διαµόρφωση χώρων 
- Μελέτη επαναλειτουργίας ανελκυστήρα- προϋπολογισµός εκτέλεσης έργου 
- Ερωτηµατολόγια εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων για τον περιοδικό και τελικό 
έλεγχο των αποτελεσµάτων µε σκοπό την ανατροφοδότηση και επαναπροσδιορισµό 
δράσεων. 
 

6. Πηγές 
Στα αρχεία του σχολείου αναζητούνται: 

- Αναφορές σε προβλήµατα υποδοµών ή ελλείψεις εξοπλισµού 
- Καταστάσεις υπάρχοντος εξοπλισµού 
- Κατόψεις του κτιρίου και του αύλειου χώρου 

Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να συνδεθεί και αξιοποιήσει καλές πρακτικές που 
έχουν εφαρµοστεί στο παρελθόν στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΥΠΑΙΘ 
(Αναδιάταξη σχολικού χώρου, πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). 
Σηµαντικές πηγές αποτελούν οι εργασίες και η δραστηριότητα που αναπτύσσεται 
γύρω από το αντικείµενο σε ορισµένα Πανεπιστηµιακά και τµήµατα ΤΕΙ. 
- Επίσης πηγή αποτελεί και η διαµόρφωση του αύλειου χώρου του όµορου σε µας 
ειδικού σχολείου, καθώς και η επίσκεψη της περιβαλλοντικής οµάδας στη Λάρισα σε 
σχολείο που έχει προβεί σε διαµόρφωση του χώρου του. 
 
ΣΤ. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
 

∆ιαδικασίες υλοποίησης 
1ο Τρίµηνο 
Σεπτ- Νοεµ. 

2ο Τρίµηνο  
∆εκεµ.- Φεβρ. 

3ο Τρίµηνο 
 Μάρτιος.-Μάιος 

∆ηµιουργία του σχεδίου δράσης-
Ενηµέρωση εκπαιδευτικών, 
µαθητών και λοιπών συντελεστών 
σχολικής µονάδας (σχολικού 
συµβουλίου, γονέων, σχολικής 
επιτροπής και προέδρου επιτροπής 
Παιδείας ∆ήµου Αλµυρού) 

X   

Επικοινωνία, συνεργασία µε 
υποστηρικτικούς φορείς 

X X X 

Σχεδιασµός των παρεµβάσεων X X  
Προµήθεια αναγκαίων υλικών- 
εξοπλισµού 

 X  

Παρεµβάσεις στους χώρους του 
σχολείου 

 X X 

Παρακολούθηση- 
ανατροφοδότηση της δράσης X X X 

Αξιολόγηση της δράσης   X 
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Ζ. ∆ιαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του 
σχεδίου δράσης 
 

1. ∆ιαδικασίες παρακολούθησης 
Η πρόοδος της δράσης και η πορεία των ενεργειών των επιµέρους οµάδων εργασίας 
παρακολουθείται από µια συντονιστική οµάδα µε επικεφαλής το διευθυντή. Για την 
ενδιάµεση αποτίµηση της πορείας των εργασιών ορίζονται εκ των προτέρων τακτικές 
συνεδριάσεις της συντονιστικής οµάδας. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
δράσεων σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό και το χρονοδιάγραµµα παρακολουθεί 
ένας συντονιστής, ο οποίος επισηµαίνει τις παρεκκλίσεις και τα προβλήµατα που 
παρουσιάζονται κατά την πορεία της υλοποίησης στις οµάδες εργασίας. Εάν 
χρειαστεί, γίνονται διορθωτικές κινήσεις, εγκαταλείπονται ορισµένες δράσεις ή 
αντιθέτως εµπλουτίζονται. Η συγκεκριµένη δράση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που θα 
απαιτήσουν διορθώσεις/ αναπροσαρµογές κατά την πορεία υλοποίησης. Όλες οι 
ενέργειες ελέγχονται από το ηµερολόγιο της οµάδας εργασίας, τα πρακτικά του 
συλλόγου διδασκόντων και το χρονοδιάγραµµα εργασιών µε τις σχετικές προθεσµίες. 
 
Α. Εξειδικευµένη πληροφόρηση εκπαιδευτικών από συνεργαζόµενους φορείς ( Ειδικό 
σχολείο- Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) , ενηµέρωση µαθητών και λοιπών συντελεστών σχολικής 
µονάδας (σχολικού συµβούλου παιδαγωγικής καθοδήγησης, συµβούλου αρµόδιας 
ειδικότητας, γονέων, σχολικής επιτροπής από το ∆ιευθυντή και τη συντονιστική 
οµάδα). 
Η υλοποίηση της; ∆ράσης παρακολουθείται µε την καταγραφή των συναντήσεων στο 
ηµερολόγιο του σχολείου. 
 
Β. Επικοινωνία- συνεργασία µε υποστηρικτικούς φορείς 
Καταγράφεται η επικοινωνία µε τους φορείς και διαπιστώνεται ο βαθµός 
ανταπόκρισης και συνεργασίας τους. 
 
Γ. Σχεδιασµός των παρεµβάσεων 
Καταγράφονται τυχόν δυσκολίες και τρόποι αντιµετώπισής τους. 
Προµήθεια υλικών- εξοπλισµού. 
Η συντονιστική οµάδα παρακολουθεί την τήρηση των προθεσµιών και των 
χρονοδιαγραµµάτων. 
 
∆. Παρεµβάσεις στους χώρους του σχολείου 
Η συντονιστική οµάδα παρακολουθεί την τήρηση και των χρονοδιαγραµµάτων και 
εξετάζει τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού. 
 

2. Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 
 
Στόχος 1: Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και µαθητών στη σηµασία 
προσβασιµότητας του χώρου για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 

- Ο στόχος ελέγχεται µέσω της συµµετοχής των εκπαιδευτικών και µαθητών 
στις επιµέρους δράσεις, µε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση της περιβαλλοντικής 
οµάδας που ασχολείται µε το συγκεκριµένο θέµα καθώς και από το βαθµό 
ικανοποίησης από τα αποτελέσµατα της δράσης. Επίσης ελέγχεται από την 
παρατήρηση της αλλαγής της στάσης των εµπλεκοµένων ως προς το σχολικό 
χώρο (µείωση φθορών, καθαριότητα κλπ). 
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Στόχος 2: Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των βοηθητικών χώρων 
και του αύλειου χώρου 
Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 

- Η εκπλήρωση του στόχου διαπιστώνεται από τη διαµόρφωση προτάσεων και 
σχεδίων για την αναµόρφωση του αύλειου χώρου µε τη δηµιουργία ραµπών 
και την επαναλειτουργία του ασανσέρ. 

 
Η. Έκθεση Αποτελεσµάτων του σχεδίου δράσης 
 
Παρατίθεται η έκθεση µε τα αποτελέσµατα του σχεδίου δράσης, στην οποία 
περιλαµβάνονται θέµατα, όπως διαδικασίες σχεδιασµού και οργάνωσης των οµάδων 
εργασίας, διευθέτηση προβληµάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, 
παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασµού και αναθεωρήσεις του σχεδίου, επιδράσεις από 
διάφορους δείκτες, βαθµός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από την εφαρµογή 
του σχεδίου δράσης, γενική εκτίµηση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης, προοπτικές. 
 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ- ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΩΡΑΡΙΟ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
 
        

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4: ΡΑΧΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5: ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

(∆ΗΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΛΠ) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

1: ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2: ΠΙΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

3: ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4: ΜΗΛΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

5: ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 
 
 
 
        

ΟΜΑ∆Α 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

1: ΦΛΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

2: ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

3: ΦΕΙ∆Α ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

4: ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

5: ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

6: ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΟΜΑ∆Α 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ 

1: ΣΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2: ΤΑΚΟΥ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 

3: ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ 

4: ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

5: ΛΑΤΖΩΝΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
        

ΟΜΑ∆Α 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

1: ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2: ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΖΩΗ 

3: ΠΑΠΑ∆Ο∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ  

4: ΑΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 

5  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΡΑΧΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
        

ΟΜΑ∆Α 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ - 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

1: ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

2: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3: ΛΥΚΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

4: ΚΥΡΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

5: ΠΑΛΙΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 


