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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αγαπητοί Γονείς,  
 
Είναι φανερό ότι η έκτακτη κατάσταση συνεχίζεται και εξελίσσεται χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη πότε θα 
επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα.  Ως Σύνδεσμος Γονέων,  θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους το 
πόσο σημαντική είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και η τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, είτε σε σχολικούς, είτε σε εξωσχολικούς χώρους.   
 
Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι, η ενημέρωσή σας για θέματα που αφορούν το σχολείο ή/και τον Σύνδεσμο 
Γονέων, θα γίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) και κυρίως μέσω της Ιστοσελίδας του σχολείου, και για το 
λόγο αυτό, καλείστε όπως την επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα [Επιλογή «Ανακοινώσεις» 
(Γονέων/Μαθητών) και «Γονείς»]. 
 
Σημειώνεται ότι, οι επισκέψεις γονέων στο σχολείο θα πρέπει να αποφεύγονται και στην περίπτωση που αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, να τηρούνται πιστά οι διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον περιορισμό, 
παρακαλούμε όπως για την επικοινωνία σας με τους καθηγητές των παιδιών σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά 
μηνύματα στη διεύθυνση lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy και θα επικοινωνήσουν οι ίδιοι οι καθηγητές μαζί 
σας. Τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον ή επιπρόσθετες πληροφορίες 
ή/και λεπτομέρειες για οποιοδήποτε θέμα, επιλύονται είτε δια μέσου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου μας, είτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο σχολείο αυτό, να γίνεται 
ιεραρχικά σε επίπεδο Υπεύθυνου Καθηγητή και Υπεύθυνου Βοηθού Διευθυντή κάθε τμήματος. Σε περιπτώσεις 
που κάποια θέματα δεν είναι δυνατόν να διευθετηθούν από τους πιο πάνω, καλούμε τους γονείς όπως 
διευθετούν, μέσω της Γραμματείας του σχολείου, επικοινωνία με τη Διευθύντρια. Παράκλησή μας όπως μην 
παρακάμπτετε το σχολείο για θέματα που το αφορούν. 
 
Ευελπιστούμε στην αγαστή συνεργασία και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ σχολείου, γονέων και 
μαθητών/τριών, πάντοτε με γνώμονα τον αλληλοσεβασμό και κατανόηση των ρόλων που ο καθένας 
διαδραματίζει στη σχολική κοινότητα. 
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