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          18 Οκτωβρίου 2016 

 

                 Θέμα: Διάβαση Πεζών- Απαγόρευση Χρήσης Χώρου Στάθμευσης Προσωπικού  

Αγαπητοί γονείς, 

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Σχολείου, έχει τεθεί 

σε λειτουργία η στελεχωμένη με τροχονόμο διάβαση πεζών έξω ακριβώς από την κεντρική μας 

είσοδο. Έχει διευθετηθεί η δημιουργία της για εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μαθητών μας. Στο  

μπροστινό μέρος του σχολείου υπάρχουν κολπώματα τα οποία χρησιμοποιούνται βάσει των 

σχετικών αδειών που έχουν δοθεί από το Δήμο, την Αστυνομία και άλλους αρμόδιους φορείς.    

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε, όπως τηρούνται πιστά τα πιο κάτω, ώστε να διευκολύνονται 

όλοι οι γονείς: 

 Γίνεται προσωρινή στάθμευση μόνο για αποβίβαση και επιβίβαση των παιδιών. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι αστυνομικοί του Δήμου θα αναγκάζονται να επιβάλλουν χρηματικό 

πρόστιμο. 

 Οι γονείς να αφήνουν και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το κάγκελο της 

εισόδου. 

 Απαγορεύεται η χρήση του χώρου στάθμευσης εκπαιδευτικών από γονείς και 

επισκέπτες. 

 Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το χώρο στάθμευσης προσωπικού ως 

πέρασμα για λόγους ασφάλειας. 

Δυστυχώς κατά την περσινή χρονιά, εντός του κλειστού χώρου στάθμευσης, είχαμε παρατηρήσει 

περιπτώσεις που κινδύνευσαν να κτυπηθούν μαθητές από άλλους γονείς στη βιαστική τους 

προσπάθεια να αφήσουν  και να παραλάβουν τα παιδιά τους.   

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης: 

«Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο χώρο του Σχολείου κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση 

με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς 

εξουσιοδότηση από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να 

επισκέπτονται το σχολείο κατά τον καθορισμένο χρόνο «επισκέψεις γονέων» ή μετά από συνεννόηση 

με τη διευθύντρια του σχολείου». Άλλες επισκέψεις μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια 

που δίνεται από το διευθύντρια του σχολείου. 

 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών είναι ευθύνη των γονιών. Τα παιδιά θα πρέπει να 

βρίσκονται στο σχολείο από τις 7:30π.μ μέχρι τις 7:45π.μ. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:45π.μ 

και τελειώνουν στις 1:05μ.μ. 

 

Είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε τη συνεργασία σας για ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
της σχολικής μας μονάδας και πρωτίστως την ασφάλεια των παιδιών μας. 

         Από το Σχολείο 
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