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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες  
 
Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 
μας, θα εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο, με στόχο την ενημέρωση σας, 
για το έργο και την προσφορά του Συνδέσμου. 
 
Σε μια εποχή, όπου όλοι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο 
Σύνδεσμος Γονέων στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα συνεχίσει να εργάζεται με ζήλο και θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του 
σχολείου μας, να επιτελέσει το εθελοντικό του έργο στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε με 
μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια, την πρόοδο καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
παιδιών μας στο σχολείο τους.  
 
Σημαντική για την επίτευξη των στόχων και την προσφορά του Συνδέσμου Γονέων, είναι η 
επικοινωνία μαζί σας, μια επικοινωνία παραγωγική με βάση το διάλογο και την καλή συνεργασία. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συνδράμετε στο έργο του Συνδέσμου και σας θέλουμε πλάι μας σε αυτή 
την προσπάθεια, ώστε να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μας ότι όλοι μαζί μπορούμε να 
τα καταφέρουμε καλύτερα. 
 
 
 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣ 
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Διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο Σάββατο  

 Αφήγηση Παραμυθιού  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Α΄: 

Στις 12 Οκτωβρίου 2020  στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
του Σχολείου. Στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ενότητα του Συνδέσμου Γονέων υπάρχει χαιρετισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατάλογος με 
τα μέλη του. 
Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Στάλω Ιωάννου Ανδρέου-Πρόεδρος 
2. Μαρία Αθανασιάδου -Αντιπρόεδρος 
3. Θεοπίστη Χριστοφόρου- Γραμματέας 
4. Άντρη Αναστασίου- Β. Γραμματέας 
5. Διάνα Κόνιζου Μακαρίτη-Ταμίας 
6. Φλωρεντία Στεφάνου- Β. Ταμίας 

Επιτροπές Εργασίας: 

Έχουν ενεργοποιηθεί τέσσερις Επιτροπές Εργασίας για καλύτερη διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων του Συνδέσμου. Κάθε επιτροπή έχει ένα 
Συντονιστή και ένα Γραμματέα και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, να δίνουν εισηγήσεις και να βοηθάνε 
σε κάθε δραστηριότητα που θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν. Η διαχείριση και ο καταρτισμός των επιμέρους ομάδων κατά δραστηριότητα 
οργανώνεται από τον Συντονιστή της κάθε Επιτροπής. Η κάθε Επιτροπή διαχειρίζεται τα θέματα αρμοδιότητας της και κάνει εισηγήσεις και προτάσεις 
μέσω της Αντιπροέδρου στην Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου για ψήφιση. 
Οι Επιτροπές Εργασίας του Συνδέσμου είναι: 

 Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Υγείας (Συντονιστής: Διομήδης Χατζηχάρος) 
 Επιτροπή Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων (Συντονίστρια: Ιωσηφίνα Κυριάκου) 
 Επιτροπή για θέματα Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και Φύλαξης (Συντονίστρια: Σκεύη Νικολάου) 
 Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας (Στάλω Ιωάννου - Μαρία Αθανασιάδου - Μαρία Λοή (Διευθύντρια)) 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας: 

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Λευκωσίας και εκπροσωπείται από τις Άντρη Αναστασίου και Στάλω Ιωάννου Ανδρέου. 
 



 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
Έργα Αναβάθμισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων: 
Κατά την περσινή σχολική χρονιά έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΑΝ κονδύλι ύψους €200.000 για έργα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
σχολείου. Η Σχολική Εφορεία ως αρμόδιος φορέας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διενήργησε την πρώτη φάση της αναβάθμισης, η οποία 
περιλάμβανε: την υγρομόνωση στην οροφή όλου του κτηρίου, επιδιόρθωση πατώματος στην αίθουσα εκδηλώσεων, τοποθέτηση ψευδοροφής και 
κλιματιστικών μονάδων οροφής στην αίθουσα εκδηλώσεων και μερικώς βάψιμο. Η δεύτερη φάση των αναβαθμίσεων του σχολείου αναμένεται να 
ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2021 και θα αφορά την ανέγερση νέων τουαλετών και αποδυτηρίων. 
 
Στέγαστρο: 
Ο Σύνδεσμος Γονέων είναι σε συνεχή επαφή με τη Σχολική Εφορεία από την οποία ζητήθηκε όπως υποδείξει το χώρο που μπορεί να ανεγερθεί το 
στέγαστρο. Έχει ήδη εξασφαλισθεί σημαντική δωρεά από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία Κύπρου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση 
στέγαστρου και ο Σύνδεσμος Γονέων επίσης προτίθεται να επενδύσει και ποσό από τα έσοδα του για το σκοπό αυτό. Αναμένεται από τις αρμόδιες 
αρχές (Σχολική Εφορεία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ) καθοδήγηση για το θέμα αυτό. 
 
Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Στις 11 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη, για το έτος, συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται 
από τη Σχολική Έφορο του σχολείου μας εκ μέρους της Σχολικής Εφορείας, δύο μέλη από τη διεύθυνση του σχολείου (η διευθύντρια και βοηθός 
διευθύντρια) και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων (η πρόεδρος και ο συντονιστής της Επιτροπής για θέματα Τεχνικής 
Φύσεων, Ασφάλειας και Υγείας). Η Συμβουλευτική Επιτροπή συζητεί θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου, θέματα 
ασφάλειας και υγείας των παιδιών. 
 
Κατά τη συνάντηση έγινε καταγραφή διαφόρων θεμάτων που εκκρεμούν τα οποία θα συζητηθούν με την Σχολική Εφορεία. Ο Σύνδεσμος Γονέων θα 
παρακολουθεί τα εκκρεμή θέματα μέχρι την υλοποίηση τους. 
 
 
 
 
 



 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
 
 
 

 
Διαδικτυακή διάλεξη: 
Διενεργήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 19:15 η διαδικτυακή διάλεξη για τους 
γονείς, που διοργάνωσε η Επιτροπή Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ».  Ομιλήτρια της 
διάλεξης ήταν η κα Στέλλα Νικολάου, Ψυχολόγος και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια. Οι γονείς που 
παρακολούθησαν τη διάλεξη είχαν την ευχέρεια να ρωτήσουν και να συζητήσουν με την κα Νικολάου 
διάφορους προβληματισμούς τους σχετικούς με το θέμα της διάλεξης.   
 
Χριστουγεννιάτικος στολισμός σχολείου: 
Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μια ευχάριστη χριστουγεννιάτικη έκπληξη περίμενε τα παιδιά του σχολείου μας. 
Ομάδα του Συνδέσμου Γονέων στόλισε όλο το σχολείο γιορτινά και με συνοδεία χριστουγεννιάτικων 
τραγουδιών το σχολείο υποδέχτηκε τα παιδιά. Στόχος ήταν να νοιώσουν όμορφα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε. 
 
Δωράκια προς τους μαθητές /τριες του σχολείου: 
Μέχρι και το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων η Επιτροπή Κοινωνικών και 
Εκαιδευτικών Εκδηλώσεων προγραμμάτισε διάφορες άλλες δραστηριότητες ώστε να χαρίσει στα παιδιά 
όμορφες στιγμές. Όλα τα παιδιά του σχολείου μας θα λάβουν χριστουγεννιάτικο δωράκι. 
 
Ο Σύνδεσμος Γονέων μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου, θα κάνει δώρο σε όλα τα παιδιά 
του σχολείου μας πάνινες ατομικές τσαντούλες, οι οποίες θα κρέμονται σε κάθε θρανίο και θα παραμένουν 
στην τάξη των παιδιών. Μέσα σε αυτές τα παιδιά θα μπορούν να αφήνουν στο σχολείο τα βιβλία που δεν 
χρειάζονται στο σπίτι. Στόχος να μειωθεί το βάρος της σχολικής τους τσάντας. 
 
 
 
 



 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 
 
Φύλαξη παιδιών κατά τους μήνες που δεν εφαρμόζεται ο θεσμός του ΠΟΣ και Καλοκαιρινό Σχολείο: 
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πολυδύναμου Κέντρου Έγκωμης κ. Φοίβο Ζαχαριάδη, με τον οποίο συζήτησε το 
αίτημα του Συνδέσμου μας, όπως παραχωρηθεί από το Πολυδύναμο Κέντρο υπηρεσία φύλαξης στο σχολείο μας κατά τους μήνες μη λειτουργίας του 
ΠΟΣ (Σεπτέμβριο και Ιούνιο) καθώς και καλοκαιρινού σχολείου. Η ανταπόκριση του ΔΣ του Πολυδύναμου Κέντρου Έγκωμης ήταν θετική  και ενέκρινε 
το αίτημα του σχολείου μας.  
 
Θα λειτουργήσει φύλαξη των παιδιών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο όπως επίσης και καλοκαιρινό σχολείο κατά τους μήνες Ιούνιο 
(αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και Ιούλιο) – θα σταλεί ενημερωτικό σημείωμα και δήλωση συμμετοχής στις αρχές του επόμενου έτους. 
 
Έχει επίσης ζητηθεί από το Πολυδύναμο Κέντρο να εξεταστεί το ενδεχόμενο για παραχώρηση υπηρεσίας για ημερήσια φύλαξη κατά την περίοδο των 
διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, κάτι το οποίο θα μελετηθεί εκ νέου από το Πολυδύναμο Κέντρο Έγκωμης.  
 
Δράσεις επιτροπής: 
Η Επιτροπή  είναι σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας και ΥΠΠΑΝ για τα ακόλουθα θέματα: 

 Επιστροφή του περισσεύματος των γευμάτων των παιδιών του ΠΟΣ στο σπίτι νοουμένου ότι τηρούνται όλες οι δέουσες υγειονομικές συνθήκες 
κατά την προετοιμασία από τον προμηθευτή και την ώρα του φαγητού στο σχολείο. 

 Χρονική επέκταση του ΠΟΣ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο αλλά και αλλαγή/ευελιξία της ώρας αποχώρησης των παιδιών. Προτάθηκε 
η διαφοροποίηση του ωραρίου λήξης των μαθημάτων του ΠΟΣ και δυνατότητα αποχώρησης των παιδιών σε τρία χρονικά στάδια 15:00, 15:30 
και 16:00. Έχει ήδη σταλεί και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. 

 Έχει σταλεί επιστολή προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Λευκωσίας και έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με 
τους αρμόδιους λειτουργούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ τονίζοντας την αντίθεση του Συνδέσμου με τη μετακύληση της ευθύνης 
από το ΥΠΠΑΝ προς τον Σύνδεσμο Γονέων για πρωινή φύλαξη μεταξύ των ωρών 07:00-07:30. Ζητήθηκε όπως το ΥΠΠΑΝ διασφαλίσει ότι τα 
κάγκελα του σχολείου θα ανοίγουν για όλα τα παιδιά στις 07:00 και ότι τηρούνται τα απαιτούμενα πρωτόκολλα για προστασία των παιδιών.  

 
 
 
 



 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
 

 sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy 
 
 sioannousyndesmos@gmail.com 


 96635885 για Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (από 13:10-16:00) 

 990157550 για ακυρώσεις φαγητού για Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο      
     (μόνο με sms και για ακυρώσεις πάνω από 2 μέρες απουσίας) 

 

 


