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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αγαπητοί Γονείς, 
 
Για ακόμη μια Σχολική Χρονιά και παρά την πανδημία υπάρχουν πληροφορίες για  διοργάνωση 

από τους μαθητές  παράνομων και επικίνδυνων καταστάσεων τη Δευτέρα 14-9-2020, πρώτη ημέρα 

λειτουργίας των σχολείων.  Ήδη, κάποιοι μαθητές έχουν βανδαλίσει τα σχολικά κτήρια γράφοντας 

συνθήματα. Αυτή η κατάσταση δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο παρά τη λήψη μέτρων  για να 

διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, όσο και την περιουσία του σχολείου.  

Σε κεντρική σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και  στον τοπικό αστυνομικό σταθμό 

αποφασίστηκε  η άμεση εμπλοκή αστυνομικής δύναμης σε περίπτωση που οι ενέργειες των 

μαθητών  ξεφύγουν από τα αποδεκτά πλαίσια. Σας ενημερώνουμε πως: 

 

α)  η Διεύθυνση του Σχολείου θα εφαρμόσει αυστηρά τους κανονισμούς και θα επιδείξει μηδενική 

ανοχή  σε παράνομες ενέργειες μαθητών εντός του σχολικού χώρου 

 

β) απαγορεύεται  αυστηρά, η  είσοδος στον χώρο του σχολείου  χωρίς άδεια και η μεταφορά και 

χρήση επικίνδυνων και παράνομων αντικειμένων από μαθητές και μαθήτριες 

 

γ) θα γίνει  έλεγχος  της τσάντας των μαθητών και μαθητριών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

 

δ) η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα επιτραπεί μετά τις 7:20 π.μ. ώστε να είναι ελεγχόμενη και 

να γίνεται δειγματοληπτική θερμομέτρηση. 

 

ε) μαθητές/τριες με εμφάνιση που δεν συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα δεν θα γίνουν δεκτοί στο 

σχολείο και θα κληθείτε να τους παραλάβετε. 

 

στ) η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε κλειστούς χώρους όσο και σε εξωτερικούς όταν η 

απόσταση μεταξύ ατόμων είναι μικρότερη από τα δύο μέτρα. 

 

Ζητούμε  τη συνεργασία σας ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που προσβάλλουν το σύνολο του 

μαθητικού μας πληθυσμού και που αποπροσανατολίζουν από τους στόχους του σχολείου και της  

δημόσιας εκπαίδευσης. Παρακαλούμε επίσης όπως ελέγχετε καθημερινά την εμφάνιση και στολή 

των παιδιών σας, τη θερμοκρασία τους καθώς και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν 

την ομαλή φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο. 

 

  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λατσιά 04-9-2020 

  


