
 
 

 
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
Θα θέλαμε αρχικά να σας διαβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά πως, η εφαρμογή των 
Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και η ασφάλεια των μαθητών/τριών αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα  και βασικό μέλημα όλου του προσωπικού του σχολείου μας. Για αυτό θα 
θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να ζητήσουμε τη συνεργασία σας για τα πιο 
κάτω θέματα, τα οποία άπτονται της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών/τριών, καθώς 
και των γονιών και κηδεμόνων που έχουν την ευθύνη παραλαβής των παιδιών:  
 

• Σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό, η αποχώρηση μαθητών/ριών προβλεπόταν 
από την ανατολική είσοδο/έξοδο στις 13:05. Είχε επίσης αποφασιστεί όπως, για 
εύλογο διάστημα, οι δασκάλες της Α’ τάξης κατευθύνουν τα παιδάκια στην έξοδο 
από τις 1:00 μ. μ., ώστε να αποχωρούν στις 1:05 μ.μ. αμέσως, και πριν να 
παρουσιαστεί μαζική αποχώρηση όλων των υπολοίπων παιδιών. Μετά τον 
συνωστισμό που επικράτησε την πρώτη μέρα, και όπως σας είχαμε ενημερώσει, οι 
πιο πάνω αποφάσεις χρειάστηκε να αναπροσαρμοστούν αφού κρίθηκε πως οι 
πρακτικές για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών/τριών χρειάζονταν 
προσαρμογή.  Τόσο με την Σχολική Εφορεία όσο και με την οικεία ΕΔΕ, 
προσπαθήσαμε να επεξεργαστούμε άλλες λύσεις που θα απάλυναν το πρόβλημα, 
όπως εξεύρεση άλλης εξόδου ή αλλαγή στη ροή των μαθητών στην έξοδο. 
Δυστυχώς το σχολείο μας περιμετρικά γειτνιάζει με ιδιωτικές περιουσίες και δεν 
υπάρχει καμμιά δυνατότητα να ανοιχτεί και άλλη έξοδος. Η πιθανότητα να 
εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο για την αποχώρηση των μαθητών προς το παρόν δεν 
εγκρίνεται από το ΥΠΠΑΝ.  
Σύμφωνα με τις νέες διευθετήσεις που έχουμε δοκιμάσει και φαίνεται να 
αποφορτώνουν τον συνωστισμό, είναι όπως, τα παιδιά της Δ’, Ε’& Στ’ τάξεων 
αποχωρούν από το μικρό κάγκελο της κεντρικής εισόδου. ΟΙ Ε’ και Δ’ τάξεις θα 
χρησιμοποιούν τον κήπο για να μετακινηθούν στην κεντρική είσοδο, ενώ οι 
μαθητών των Στ’ τάξεων θα εξέρχονται από την πόρτα στην είσοδο του σχολείου. Οι 
μαθητές των Α’ τάξεων θα εξακολουθούν να έχουν προτεραιότητα στις 1:05μ.μ. 
και αμέσως μετά θα εξέρχονται οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων από το μεγάλο 
κάγκελο. Τα παιδιά πλέον θα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου μόνα τους, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί θα τους αποχαιρετούν από την τάξη.  
Παρακαλούμε τους γονείς που έχουν παιδάκια που εξέρχονται από διαφορετική 
έξοδο, όπως παραλάβουν πρώτα το μικρότερο παιδάκι τους και ακολούθως το 
μεγαλύτερο.  

• Παρακαλούμε όπως όλοι οι ενήλικες που θα παραλάβουν μαθητές/τρίες όπως 
βρίσκεστε στην έξοδο στις 1:05 μ.μ. και παραμείνετε υπομονετικοί μέχρι να έρθει 
το παιδί σας και κρατάτε αποστάσεις τόσο από το κάγκελο όσο και ο ένας από τον 
άλλον (σε ανοικτό χώρο η μάσκα είναι προαιρετική). Θυμίζουμε πως, παραμένει 
ευθύνη των ενηλίκων να εφαρμόζουν τα σχετικά διατάγματα που αφορούν προς 
όλους τους πολίτες ώστε να τηρούν τα πρωτόκολλα και τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και ατομικής υγιεινής, όταν παρευρίσκονται σε χώρους μαζικής 
συνάθροισης.   

 
 



• Η παραλαβή των παιδιών κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο, θα γίνεται από 
τις εισόδους του σχολείου και όχι μέσα στο σχολείο, όπως προβλέπει το 
υγειονομικό πρωτόκολλο.  Για το λόγο αυτό, τα κάγκελα του σχολείου θα 
παραμένουν κλειδωμένα μέχρι τις 1:05. μ.μ. Παρακαλούμε να μεριμνάτε όπως τα 
παιδιά να αποχωρούν το συντομότερο από το σχολείο. Η διάρκεια παραμονής των 
παιδιών στο σχολείο είναι από τις 7:30 π.μ. μέχρι 1:05 μ.μ.  Σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων του ΥΠΠΑΝ  και τον περί Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως Νόμος, το προσωπικό του σχολείου δεν φέρει ευθύνη για την 
ασφάλεια των μαθητών που έρχονται στο σχολείο πριν τις 7:30 π.μ. ή που 
παραμένουν μετά τη λήξη των μαθημάτων, είτε μέσα στο σχολείο είτε στον χώρο 
έξω από το σχολείο.   Μετά την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ για δυνατότητα φύλαξης 
των παιδιών στο σχολείο πριν τις 7:30 π.μ., ο Σύνδεσμος Γονέων θα πάρει σχετικές 
αποφάσεις και θα σας ενημερώσει.  

 

• Με βάση τις σχετικές άδειες που έχουν δοθεί από το Δήμο, την Αστυνομία και 
άλλους αρμόδιους φορείς, τα κολπώματα είναι ΜΟΝΟ για αποβίβαση και 
επιβίβαση και ΟΧΙ για στάθμευση. Από τη φετινή χρονιά, ο Δήμος έχει οριοθετήσει 
κομμάτι του κολπώματος για την προσωρινή στάση λεωφορείων και έχει αναρτήσει 
σχετική σηματοδότηση. Από τη στάση περνούν και μεγάλα λεωφορεία της εταιρείας 
αστικών λεωφορείων, και γι’ αυτό σας συστήνουμε να μην αφήνετε τα αυτοκίνητα 
σας στο πεζοδρόμιο, γιατί παρεμποδίζεται η διέλευσή τους.  Η στάθμευση των 
αυτοκινήτων, ειδικά στο σημείο αυτό αλλά και σε όλη τη λωρίδα, είναι παράνομη 
και η Τροχαία μπορεί να επιδώσει σχετικά πρόστιμα, για αυτό σας παρακαλούμε να 
τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να υπάρχει ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, 
διέλευση των οχημάτων.  

  

• Προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη διασταύρωση των μαθητών. Παρατηρείται το 
φαινόμενο μαθητές  να διασταυρώνουν το δρόμο χωρίς να χρησιμοποιούν τη 
διάβαση πεζών. Η σχολική Εφορεία και ο Δήμος παρέχουν  τροχονόμο για να 
διασταυρώσει τα παιδιά από τη διάβαση πεζών, για αποφυγή ατυχημάτων.  Η 
δεύτερη διάβαση πεζών που γειτνιάζει με τις εξόδους του σχολείου μας μπορεί να 
χρησιμοποιείται επίσης, αλλά δεν είναι ελεγχόμενη από τροχονόμο. Τέλος,  
υπενθυμίσουμε πως απαγορεύεται αυστηρά  η διέλευση πεζών, και ειδικά 
μαθητών από τον  χώρο στάθμευσης του προσωπικού, εντός του σχολείου.  
 

• Όσοι από εσάς έχετε παιδιά που μετακινούνται με λεωφορειάκι ή άλλους τρόπους, 
παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα σχετικά διατάγματα και ότι αυτά 
ακολουθούνται.  Επειδή ο αριθμός των μαθητών αυτών είναι σχετικά μεγάλος, για 
λόγους ασφάλειας, θα σας προτρέπαμε να έχετε στη τσάντα του παιδιού σας τα 
τηλέφωνα και τα στοιχεία, τόσο του ατόμου που θα το παραλάβει, όσο και τα δικά 
σας.  

 
Είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε τη συνεργασία σας και για τα πιο πάνω πολύ σοβαρά 
θέματα, ώστε μαζί να διασφαλίσουμε την ομαλή και ασφαλή αποχώρηση των παιδιών από 
τον σχολικό χώρο.  
                                                                                                                    
 
Η Διευθύντρια   
 
Μαρία Λοή                           


