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Μεγάιε επηηπρία ηεο Β’ Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Γξεγόξε 

Απμεληίνπ Λεκεζνύ, θαηά ηελ Ηκεξίδα ησλ Μαζεηηθώλ Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Γεκνηηθό Μέγαξν ζηηο 3 Απξηιίνπ 2019, όπνπ ε καζήηξηα Θέα Παλαγή ηνπ θιάδνπ Αξρηηεθηνληθήο θαη 

Πνιηηηθήο Μεραληθήο αλαδείρζεθε Γήκαξρνο γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Η καζήηξηα θαηά ηελ εηζαγσγηθή ηεο νκηιία σο ππνςήθηα Γήκαξρνο, αθνύ ζθηαγξάθεζε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ Γήκνπ Λεκεζνύ, επηθεληξώζεθε ζηεN πξόηαζε ηεο Σρνιήο καο γηα ηε δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ ζηάζεσλ 

ιεσθνξείσλ, κε ηηο νπνίεο ζα βειηησζεί ην  θπθινθνξηαθό ζύζηεκα ηεο πόιεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηώλ. Παξάιιεια, ππνζρέζεθε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα εθιεγόηαλ Γήκαξρνο, ζα ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα 

ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο. Σηα θαηαιεθηηθά ηεο ζρόιηα ε καζήηξηα, 

εθθξάδνληαο κε γιαθπξό ύθνο ην παξάπνλν ηεο γηα ηελ πξνθαηάιεςε πνπ ππάξρεη από πιεπξάο ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ Τερληθή Δθπαίδεπζε, απνηάζεθε κε έληερλν ηξόπν ζηελ επαηζζεζία ησλ εθπξνζώπσλ 

καζεηώλ ησλ ππνινίπσλ Τερληθώλ Σρνιώλ θαη Λπθείσλ, δεηώληαο ηνπο όπσο ηελ αλαδείμνπλ Γήκαξρν, 

ώζηε λα απνδείμνπλ έκπξαθηα όηη απηνί δελ ζπκκεξίδνληαη απηή ηελ άπνςε. Καηά ηελ ςεθνθνξία πνπ 

αθνινύζεζε ηηο νκηιίεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε καζήηξηα ηεο Σρνιήο καο απέζπαζε 

10 ςήθνπο, έλαληη 8 ςήθσλ ηεο δεύηεξεο αλζππνςεθίαο ηεο θαη εθιέγεθε Γήκαξρνο.  

Η αλαθήξπμε ηεο καζήηξηα σο Γεκάξρνπ ηνπ Μαζεηηθνύ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, έγηλε από ηνλ Γήκαξρν 

Λεκεζνύ θύξην Νίθν Νηθνιατδε. 

Η καζήηξηα ζπληόληδε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Ηκεξίδα γηα ηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΗ ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΣΑΗ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ 

Η Σρνιή καο ζπκκεηείρε ζην ζεζκό ησλ Μαζεηηθώλ Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ κε ηελ πξσηόηππε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο πνιπδύλακεο θαη ζύγρξνλεο ζηάζεο ιεσθνξείσλ.  Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο δεκηνύξγεζαλ  

καθέηα, όπνπ παξνπζηάδεη ζε κηθξνγξαθία ηελ πξνηεηλόκελε ζηάζε ιεσθνξείσλ.  

Η θαηαζθεπή απέζπαζε επκελή ζρόιηα από όια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα νπνία παξεπξέζεθαλ ζηελ 

Ηκεξίδα. Ο πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Υγείαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Λεκεζνύ θύξηνο Κώζηαο Γηάιινπξνο,  

έθξηλε ηελ θαηαζθεπή θαηλνηόκν θαη κε ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό. Υπνζρέζεθε λα θαιέζεη ηελ νκάδα ησλ καζεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, γηα λα ηελ παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο, πξόηεηλε ζηνπο καζεηέο όπσο νξγαλώζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο Σρνιήο ζηνλ Παγθύπξην δηαγσληζκό πνπ πξόθεηηαη λα πξνθεξύμεη  ην Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ, 

Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ κεηαμύ ησλ αξρηηεθηνληθώλ γξαθείσλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ζηάζεσλ ησλ ιεσθνξείσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη ην Υπνπξγείν ζην νδηθό δίθηπν όισλ ησλ πόιεσλ ηεο Κύπξνπ, ζηα πιαίζηα ηεο  

γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.   

Η παξνπζία ηεο εξγαζίαο έγηλε από ηηο καζήηξηεο ηνπ Κιάδνπ Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιηηηθήο Μεραληθήο Σηκώλα 

Έιελα Κσλζηαληίλ θαη Θέα Παλαγή. Ιδηαίηεξε εληύπσζε  πξνθάιεζε ην νινθιεξσκέλν ζρέδην ηεο καθέηαο πνπ 

εθπόλεζε ε καζήηξηα Κσλζηαληίλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ sketch up θαη ην επεμήγεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο. Η καζήηξηα πεξηέγξαςε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο, ηνπο ρώξνπο θαη ηηο αλέζεηο ηεο,  ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή, θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Δύζηνρεο παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο νη καζεηέο ηνπ θιάδνπ Ηιεθηξνινγίαο θαη Ηιεθηξνληθώλ 

Δθαξκνγώλ, Μάξηνο Σάββα θαη Κσλζηαληίλνο Φξηζηνθόξνπ. Οη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηα ειεθηξνινγηθά ζηνηρεία 

πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηε καθέηα, ηνλ ηξόπν δηαζπξκάησζεο ηνπο  θαη επεμήγεζαλ ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο  κε ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ, γηα ηελ θσηαγώγεζε ηεο καθέηαο, θαζώο θαη γηα ηελ παξαγσγή 

ζεξκόηεηαο ηνλ ρεηκώλα θαη ςύμεο ην θαινθαίξη.   


