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Λογοδοσία Προέδρου Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πεύκιος 
Γεωργιάδης για τα πεπραγμένα της σχολικής χρονιάς 2019-2020 

 
Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου μας και να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Ιδιαίτερα θα 
ήθελα να καλωσορίσω τους καινούργιους γονιούς του σχολείου μας και να εκφράσω τη χαρά 
μου που αρκετοί από αυτούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στο Σύνδεσμο 
μας. Επίσης να καλωσορίσω τους στενούς συνεργάτες και εκλεκτούς φίλους, τον κ. Χάρη 
Τροκκούδη, τον κ. Χρίστο Χούτρη και τον κ. Νίκο Χαραλάμπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που 
αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας για να εκτελέσετε χρέη Εφορευτικής Επιτροπής.  
 
Η περσινή σχολική χρονιά ήταν πολύ ξεχωριστή και οι συνθήκες που βιώσαμε ήταν πρωτόγνωρες  
για όλους. Παρόλο που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες, καταβάλαμε 
προσπάθειες για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό πρωτίστως για τα παιδιά μας, την παιδεία 
(μέσω της συμμετοχής μας σε Ομοσπονδία Λευκωσίας και Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων), 
αλλά και του σχολείου γενικότερα για επίλυση διάφορων εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που έφερε η πανδημία.  
 
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του έχει θέσει σαν 
διαχρονικό του στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών του σχολείου μας, 
στηρίζοντας το έργο της σχολικής μονάδας, αλλά παράλληλα στηρίζοντας και τις οικογένειες του 
σχολείου μας, όπου και όταν υπάρχει ανάγκη. Θέλω να πιστεύω ότι, για άλλη μια χρονιά ο 
Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, με τη συμπαράσταση όλων των γονέων και εκπαιδευτικών 
του σχολείου, και μέσα από την ομαδικότητα, τον εθελοντισμό και την αμέριστη αγάπη του για 
το σχολείο, κατάφερε να εξυπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία τους βασικούς και διαχρονικούς του 
στόχους.  
 
Στην λήξη μιας θητείας, πάντοτε η πρώτη οφειλόμενη αναφορά πρέπει να γίνεται στους 
πρωταγωνιστές, αυτούς που μόχθησαν προσπαθώντας να ανταποκριθούν στους στόχους όπως 
τέθηκαν εξ αρχής. Επομένως, Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για τη 
μεγάλη τους προσπάθεια και συνεισφορά από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο σε όλες τις 
δράσεις και εκδηλώσεις του συνδέσμου. Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε να εκφράσουμε στη 
Διευθύντρια του σχολείου μας κ. Νόνη Χατζηνικολάου και σε όλο το διδακτικό προσωπικό για 
την εποικοδομητική και σταθερή συνεργασία που είχαμε, στη γραμματέα του σχολείου κ. 
Αναστασία Πίτσιακκου και στις επιστάτριες υγείας για τη συνεχή υποστήριξη που μας παρέχουν, 
καθώς και στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Στροβόλου κ. Αντρέα Αθανασιάδη και στο σχολικό 
μας Έφορο κ. Χάρη Τροκκούδη οι οποίοι είναι πάντοτε δίπλα στο Σύνδεσμο και μας στηρίζουν. 
 
Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς τους γονείς, που συνδράμετε ποικιλοτρόπως και φέτος, 
στηρίζοντας συνεχώς τις προσπάθειες του συνδέσμου μας.  Θα είναι ευχής έργο εάν τη φετινή 
χρονιά ακόμη περισσότεροι γονείς εγγραφούν ως μέλη και δραστηριοποιηθούν στις δράσεις και 
τις εκδηλώσεις μας. 
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Σίγουρα στο εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που λόγω της πανδημίας έπρεπε να 
δραστηριοποιηθούμε, έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά το τελικό πρόσημο θεωρώ πως 
είναι θετικό! Με την καλόπιστη κριτική, την αγάπη, την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια όλων εσάς, 
δουλέψαμε για μία ακόμη χρονιά, σκληρά και επίμονα για να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη 
θέση, να στεκόμαστε απέναντι σας και να δηλώνουμε ότι η χρονιά μας έχει στεφθεί με απόλυτη 
επιτυχία. Ωστόσο, αυτός ο Σύνδεσμος έχει μάθει κάθε χρόνο να βάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, 
αφού πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ και της κάθε επιτροπής 
ξεχωριστά και τέλος θα κάνω κάποιες εισηγήσεις για να ληφθούν υπόψη από το νέο ΔΣ. 
 
Η γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 αποτελείτο από: 
Πρόεδρος:   Πέτρου Πέτρος 
Αντιπρόεδρος:  Βέρδης Θεόδωρος 
Γραμματέας:    Ξιναρή Χριστίνα 
Βοηθός Γραμματέας:  Χαραλάμπους Χάρης (αποχώρησε λόγω αλλαγής σχολείου του παιδιού του 

– δεν έχει αντικατασταθεί) 
Ταμίας:    Καλαϊτζή Γιώτα  
Βοηθός Ταμίας: Ψωμά Τέρψη  
 
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνδέσμου καταρτίστηκαν οι εξής 5 επιτροπές, με 
συγκεκριμένους στόχους και αρμοδιότητες. Ο συντονιστής της κάθε επιτροπής, σε συνεργασία 
με τη Γραμματεία, συντόνιζε τις εργασίες και τις δραστηριότητές της. 
 
Επιτροπή Εκδηλώσεων, με συντονίστρια την Γεωργία Περεντέ 
Επιτροπή Παιδαγωγικών, με συντονίστρια τη Μαρία Χαραλάμπους Ιωάννου 
Επιτροπή Τεχνικών, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος με συντονιστή τον Στάθη Νικολάου 
Επιτροπή Οικονομικών, με συντονιστή την ταμία Γιώτα Καλαϊτζή  
Επιτροπή Επικοινωνίας, με συντονίστρια αρχικά την Μαρία Ρούσου και στην συνέχεια τον Νικόλα 
Ιακωβίδη  
 
Επίσης, ο Σύνδεσμος Γονέων εκπροσωπείτο στη Συμβουλευτική Επιτροπή του σχολείου μας με 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, στην Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου με τη 
Λάουρα Κούμα Λιόλιου, στην Επιτροπή Κυλικείου με το Ανδρέα Λαμπριανίδη, καθώς επίσης και 
στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας από τρία μέλη, τον 
Πρόεδρο, τον Γιώργο Λαζαρή και την Αθηνά Τσουδερού. 
 
Το έργο της κάθε Επιτροπής ήταν μεγάλο γι’ αυτό θα προσπαθήσω στη συνέχεια να αναφέρω τις 
πιο σημαντικές δράσεις εν συντομία: 
 
Επιτροπή Εκδηλώσεων 
 
Η επιτροπή Εκδηλώσεων έχει αναλάβει τη διοργάνωση και διεκπεραίωση όλων των εκδηλώσεων 
του Συνδέσμου Γονέων. Κύριος στόχος της επιτροπής είναι η συμμετοχή παιδιών, γονέων και 
εκπαιδευτικών σε κοινές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, φιλανθρωπικού ή άλλου χαρακτήρα όπως 
αυτό της προώθησης του σχολικού έργου ή της ενίσχυσης πολιτιστικών και κοινωνικών 
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δραστηριοτήτων. Παρόλες τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς και της μη υλοποίησης όλων των 
ιδεών μας, όπως θα δείτε και πιο κάτω οι εκδηλώσεις ήταν αρκετές και άκρως επιτυχημένες. 
 
Συνοπτικά οι εκδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
2019-2020 ήταν οι εξής: 
1. Δεξίωση Γνωριμίας Εκπαιδευτικών – Γονέων (23/10/2019): Εκδήλωση γνωριμίας και 

σύσφιξης σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς σε μια χαλαρή εκδήλωση με κρασάκι και 
πλάτερς, που χορηγήθηκε από το ταμείο του Συνδέσμου. 

2. Φεστιβάλ Ζωηροί Ήρωες, Γιορτή του Αγίου Αρσενίου (03/11/2019): Η εκδήλωση/θεσμός 
που συμπεριλαμβάνει διάφορα παιχνίδια και φαγητό για τα παιδιά αλλά και για μεγάλους.  
Η εκδήλωση στέφθηκε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία. Ο Σύνδεσμος παρείχε δωρεάν 
εισιτήρια για τα παιχνίδια σε παιδιά που βρίσκονται στον κατάλογο οικονομικής στήριξης 
του σχολείου.  

3. Χριστουγεννιάτικη Πευκιούπολη: Κατά την διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εορτής 
(15/12/19) του σχολείου, ο Σύνδεσμος μετέτρεψε το σχολείο σε μια Χριστουγεννιάτικη 
αγορά με χειροτεχνίες, σπιτικά γλυκά, φαγητά, ζεστά ροφήματα, κρασί κ.α. Παρά τον 
βροχερό καιρό η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και τα έσοδα κάλυψαν για ακόμα μια 
φορά τις ανάγκες των άπορων παιδιών του σχολείου μας. 

4. Επίσκεψη Άγιου Βασίλη στο σχολείο (20/12/2019): Σε συνεργασία με την Αστυνομία 
Κύπρου επισκέφθηκε με περιπολικό το σχολείο μας ο Άγιος Βασίλης όπου μοίρασε στους 
μαθητές μας δωράκι προσφορά από το Σύνδεσμο. 

5. Τόμπολα (17/01/2020): Διοργανώθηκε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία το δημοφιλές 
παιγνίδι για μικρούς και μεγάλους με σκοπό να γνωριστούμε, να παίξουμε, να 
διασκεδάσουμε, να μάθουμε μιας και η δική μας διεξαγωγή τόμπολας γίνεται με μοναδικό 
εκπαιδευτικό τρόπο αλλά κυρίως και για να προσφέρουμε.  

6. Τσικνοπέμπτη (20/02/2020): Αυτή την χρονιά, όχι μόνο μέλη του συνδέσμου, αλλά και με 
τη συμβολή παππούδων και γιαγιάδων ετοίμασαν και προσέφεραν σε παιδιά και 
εκπαιδευτικούς του σχολείου εδέσματα που συνηθίζονται τη μέρα αυτή όπως σουβλάκια, 
χαλούμι στη πίττα και χειροποίητα μπουρέκια αναρής φτιαγμένα από τα χεράκια των 
γιαγιάδων και μαμάδων μας.  

7. Αποκριάτικος χορός (21/02/2020).  Διοργανώθηκε και φέτος με άκρα επιτυχία στο 
PAVILLION HΑLL o καρναβαλλίστικος χορός μας για μικρούς αλλά και μεγάλους. Για ακόμη 
μια χρονιά ο Σύνδεσμος παρείχε δωρεάν εισιτήρια εισόδου σε όλα τα παιδιά που 
βρίσκονται  στον κατάλογο οικονομικής στήριξης του σχολείου.  

8. Γιορτή Τελειοφοίτων (25/06/2020): Σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στο 
Σύνδεσμο, προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, με χορηγία του Συνδέσμου, σε γονείς που 
συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων και οι οποίοι 
αποχώρησαν από το σχολείο με την ευκαιρία της αποφοίτησης των παιδιών τους.   

9. Πάρτι (03/07/2020) και δώρα τελειοφοίτων: Παρά τις δυσκολίες που είχε αυτή η χρονιά ο 
Σύνδεσμος λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα  διοργάνωσε και φέτος με 
επιτυχία το πάρτι των τελειοφοίτων στο SITIO. Ένα πάρτι γεμάτο χορό, τραγούδι αλλά και 
συγκίνηση. Το πάρτι καθώς και το αναμνηστικό λεύκωμα προς όλους τους τελειόφοιτούς 
μας ήταν προσφορά του Συνδέσμου.  

10. Συνάντηση Γνωριμίας Α' τάξης (16/09/2020): Συνάντηση ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο 
πάρκο Ακρόπολης με σκοπό την γνωριμία των μαθητών και των γονιών της Α τάξης. Καφές, 
χυμοί, αλμυρά και κέικ προσφέρθηκαν δωρεάν από το Σύνδεσμο. 

mailto:contact@pefkiospga.org.cy
http://www.pefkiospga.org.cy/


 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

 
 

 

Δεληγιάννη 3, 2023 Στρόβολος | Τηλ. 22871503 | Fax 22316092 

contact@pefkiospga.org.cy | www.pefkiospga.org.cy  

 
 

11. Θερινός Κινηματογράφος (30/09/2020): Τηρώντας με κάθε αυστηρότητα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, μετατρέψαμε την αυλή του σχολείου μας σε 
κινηματογράφο με την προβολή της ταινίας “Sing”. Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία 
αφού προσέλκυσε το ενδιαφέρον πέρα των 220 ατόμων, αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους.    

 
Στη συντονίστρια της επιτροπής Γεωργίας Περεντέ, στην Τέρψη Ψωμά που ήταν ο συνδετικός 
κρίκος της γραμματείας με την επιτροπή, αλλά και σε όλα τα μέλη της επιτροπής αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια για το δύσκολο και άκρως πετυχημένο έργο που επιτέλεσαν. 
 
Επιτροπή Παιδαγωγικών 
 
Η Επιτροπή Παιδαγωγικών έχει στόχο την διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού 
περιεχομένου προς τα παιδιά και τους γονείς οι οποίες εμπλουτίζουν το σχολικό πρόγραμμα.  
Όλες οι εκδηλώσεις επιχορηγήθηκαν από το ταμείο του Συνδέσμου. 
 
Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς διοργανώθηκαν τα πιο κάτω: 

1. Διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά έρευνα για την αποτύπωση και διερεύνηση των 

γνωμών γονιών και εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις, με σκοπό να 

προσφερθούν αυτά που ενδιαφέρουν τους περισσότερους. 

2. Βιωματικό εργαστήρι δύο συναντήσεων: «Ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων» Νοέμβριος -

Ιανουάριος. Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Στυλιανού, Σχολική Ψυχολόγος   

3. «Η επίδραση της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του WIFI στην 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Πώς ξεκολλάμε τα παιδιά μας!» 

(27/02/2020) Εισηγητής: Μάριος Κωνσταντίνου, Κλινικός Παιδοψυχολόγος. 

4. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, ο Σύνδεσμος συνέχισε την Ομάδα 

Αιμοδοσίας στο Κέντρο Αιμοδοσίας Έγκωμης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να δώσει 

αίμα μπορεί να το πράξει στο Κέντρο Αιμοδοσίας Έγκωμης και να αναφέρει ότι είναι για 

την Ομάδα του Συνδέσμου.  

 

Αξίζουν συγχαρητήρια στη συντονίστρια Μαρία Χαραλάμπους και στα μέλη της επιτροπής για το 
χρόνο που αφιέρωσαν στη διοργάνωση των πιο πάνω για τα οποία όσοι γονείς και παιδιά 
παρευρέθηκαν αξιολόγησαν πολύ θετικά.  
 
Επιτροπή Τεχνικών, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
Η Επιτροπή Τεχνικών, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς έχει ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα: 

1. Έγινε για 7η συνεχόμενη χρονιά εμπεριστατωμένη μελέτη για θέματα ασφάλειας. Αφού 
συζητήθηκαν τα διάφορα θέματα που προέκυψαν από τη μελέτη με τη διεύθυνση του 
σχολείου, στη συνέχεια προωθήθηκαν στη Σχολική Εφορεία αιτήματα επιδιόρθωσης της 
υποδομής του σχολείου που είχαν επιπτώσεις στην ασφάλεια των παιδιών. Η Σχολική 
Εφορεία ανταποκρίθηκε σχεδόν σε όλα τα αιτήματα για επιδιορθώσεις που της είχαν 
ζητηθεί. 
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2. Συμμετείχε στην επιτροπή για τον έλεγχο του κυλικείου του σχολείου, όπου γίνονταν 
περιοδικά έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής διατροφής στα παιδιά.  

3. Έλεγχος της ποιότητας του νερού στο σχολείο μας: Κατά τη διάρκεια της περσινής 
σχολικής χρονιάς, έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι στο 
πόσιμο νερό του σχολείου μας. Επίσης, με πρωτοβουλία της επιτροπής, δυο φορές κατά 
τη διάρκεια του έτους καθαρίστηκαν και ελέγχθηκαν όλα τα ψυγεία πόσιμου νερού που 
χρησιμοποιούνται στις αίθουσες σίτισης των παιδιών μας.  

4. Έλεγχος της καθαριότητας και υγιεινής του σχολείου μας.  
5. Η επιτροπή δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους γονείς, 

για αξιολόγηση μεταξύ άλλων του θεσμού της σίτισης, καθώς και διάφορων εκδηλώσεων 
του σχολείου μας. Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια ήταν μειωμένα λόγο του ότι 
το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε λίγες μέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων λόγο της 
πανδημίας του Κορωνοϊού. Τα αποτελέσματα έστω και μειωμένα παρουσιάστηκαν στην 
τελευταία συνεδρία του Συνδέσμου Γονέων από τον Θράσο Θρασυβούλου και τον οποίον 
ευχαριστούμε που ανέλαβε τη σύνταξη και επεξεργασία του ερωτηματολογίου. 

6. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και μέλη της Γραμματείας, πραγματοποίησαν τακτικές 
επισκέψεις στο χώρο παρασκευής φαγητού του προμηθευτή μας, αλλά και στο σχολείο 
κατά τη διάρκεια της σίτισης, με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υγιεινής και 
σωστής ετοιμασίας/μεταφοράς/σερβιρίσματος του φαγητού, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα που καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, 
εκπρόσωποι της επιτροπής και της γραμματείας σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 
σχολείου, είχαν μηνιαίες συναντήσεις με την εταιρεία παρασκευής και προμήθειας του 
φαγητού με στόχο τη συνεχή ανανέωση του μενού και βελτίωση του φαγητού. Ακόμα 
κατά την επαναλειτουργία του σχολείου μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, 
εκπρόσωποι της επιτροπής και μέλη της Γραμματείας συνεργάστηκαν με τον προμηθευτή 
για να διασφαλιστεί ότι όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλά εφαρμόστηκαν πλήρως κατά την 
λειτουργία του σχολείου τον Ιούνιο αλλά και για την επαναλειτουργία του σχολείου τον 
Σεπτέμβριο. Εκπρόσωποι της Επιτροπής σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
δούλεψαν όλη τη χρονιά, χειμώνα καλοκαίρι και ακόμα δουλεύουν για τη σίτιση των 
παιδιών μας.  

 
Συγχαρητήρια στον συντονιστή της επιτροπής Ευστάθιο Νικολάου και στα μέλη για το έργο που 
επιτέλεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και των καλοκαιρινών διακοπών, για να 
μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά η φετινή χρονιά.  
   
Επιτροπή Οικονομικών  
 
Η Επιτροπή Οικονομικών χειρίζεται όλα τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης και αξιολόγησης των προσφορών που αφορούν τις 
διάφορες δραστηριότητες του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων.  Από την αρχή του χρόνου 
καθορίστηκε προϋπολογισμός για όλες τις εκδηλώσεις και άλλες δαπάνες σε μια προσπάθεια 
στενότερου ελέγχου του προϋπολογισμού, έχοντας υπόψη τα μειωμένα έσοδα σε συνδρομές και 
τις αυξημένες ανάγκες για στήριξη άπορων παιδιών.  Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς ασχολήθηκε με τα πιο κάτω: 
1. Συνεχής διαχείριση των οικονομικών θεμάτων και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών από όλες τις επιτροπές. 
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2. Προκήρυξη και κατακύρωση προσφοράς για φωτογράφο, για τις διάφορες ανάγκες 
φωτογράφησης του σχολείου. 

3. Συνεχής επίβλεψη της συμφωνίας με τον συνεργάτη για τον ρουχισμό. 
4. Χριστουγεννιάτικες λίστες και κληρώσεις πολλών δώρων. 
5. Χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλα τα παιδιά του σχολείου. 
6. Δώρα στα παιδιά που χρειάζονται οικονομική ενίσχυση: Ο σύνδεσμος έχει προσφέρει στα 

παιδιά αυτά Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό δώρο, ενώ βοήθεια δόθηκε και σε 
μεμονωμένα περιστατικά όπου κρίθηκε αναγκαίο.  

7. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και δυσκολιών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας, προσφέραμε σε όσα παιδιά λάμβαναν προηγουμένως καθημερινά δωρεάν 
πρόγευμα στο σχολείο και δωρεάν σίτιση, την αναλογία αυτή σε μετρητά. 

8. Τήρηση λογιστικών βιβλίων και καταρτισμός ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του ταμείου του Συνδέσμου Γονέων θα μας 
δώσει η ταμίας του Συνδέσμου, Γιώτα Καλαϊτζή στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης.  
Επιπρόσθετα στην αίθουσα υπάρχουν αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων του 
Συνδέσμου. 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ταμία μας για την τεράστια του προσπάθεια και το χρόνο που 
αφιέρωσε, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως επιτρέψετε μου να 
δώσω και στον πρώην ταμία του Συνδέσμου φίλο Χρίστο Σταύρου, για όλη την πολύτιμη βοήθεια 
φέτος τόσο στα ταμειακά θέματα του Συνδέσμου αλλά και των οικονομικών θεμάτων της σίτισης. 
 
Επιτροπή Επικοινωνίας 

 
Η Επιτροπή Επικοινωνίας ασχολήθηκε με την ενημέρωση των γονιών και κηδεμόνων του 
σχολείου μέσω της διαχείρισης των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδα, κοινωνικά 
δίκτυα, κα) του Συνδέσμου, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: 
1. Διαχείριση Ιστοσελίδας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook) με τα τελευταία νέα 

καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας.  
2. Ετοιμασία σε ηλεκτρονική μορφή και επεξεργασία του ερωτηματολογίου που αφορούσε 

την αξιολόγηση του θεσμού της σίτισης, καθώς και διάφορων εκδηλώσεων του σχολείου 
μας.  

3. Προώθηση εκδηλώσεων σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.    
4. Φωτογραφίσεις από τις διάφορές εκδηλώσεις και σεμινάρια.  
5. Αρχειοθέτηση όλων των ανακοινώσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων με πλήρης 

φωτογραφικό υλικό στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συνδέσμου.  
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντονιστή της επιτροπής Νικόλα Ιακωβίδη και 
τα μέλη της επιτροπής για την εξαιρετική δουλειά. 
 
 
Θέματα για Χειρισμό από το Νέο ΔΣ 
 
1. Νέο Έργο Υποδομής 
Η προσπάθεια για αναβάθμιση των χώρων του σχολείου μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των παιδιών μας, και πιο συγκεκριμένα η δημιουργία τραπεζαρίας έχουν 
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τροχοδρομηθεί. Βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και ευελπιστούμε ότι 
σύντομα θα αρχίσει η υλοποίηση. Εισηγούμαι όπως δημιουργηθεί επιτροπή για το έργο αυτό, η 
οποία να αναλάβει την επικοινωνία με όλους τους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Σχολική 
Εφορεία) ώστε να υλοποιηθεί το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
 
2. Αριθμός μαθητών ανά τάξη 
Είναι γενικώς παραδεχτό από εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου μας ότι ο (μέγιστος) 
αριθμός των 25 μαθητών σε κάθε τάξη είναι πολύ μεγάλος ειδικά σε υποχρεωτικά ολοήμερα 
σχολεία όπως το δικό μας. Γίνεται εισήγηση, όπως το νέο ΔΣ σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 
σχολείου και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας, συνεχίσει τις συναντήσεις που 
πραγματοποίησε αυτή την χρονιά με τους αρμόδιους φορείς (Επιθεωρητή σχολείου, Σχολική 
Εφορεία, Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργό Παιδείας) προσπαθώντας να πετύχει 
αλλαγή του συγκεκριμένου κανονισμού του υπουργείου ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 
μαθητών ανά τάξη στους 20.  
 
3. Διαρκή επαφή με απόφοιτους και φίλους του Σχολείου   
Στόχος να έρθουν κοντά οι απόφοιτοι και φίλοι του σχολείου ώστε να συμμετάσχουν στις 
διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου και του Σχολείου, αλλά και να μένουν σε επαφή οι 
απόφοιτοι μεταξύ τους. Να δημιουργηθεί αρχείο. Να διερευνηθεί επίσης το ενδεχόμενο 
σύστασης Συνδέσμου Αποφοίτων. 
 
 
Γραμματεία του Συνδέσμου 
 
Η Γραμματεία του Συνδέσμου έλαβε ενεργό ρόλο σε όλες τις πιο πάνω επιτροπές.  Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιά ασχολήθηκε και με θέματα τα οποία αφορούσαν την καθημερινή 
λειτουργία του σχολείου.  Προώθησε στη Διεύθυνση του σχολείου αρκετά θέματα τα οποία 
αντιμετώπιζαν είτε συνολικά, είτε ατομικά γονείς και παιδιά του σχολείου.  Αποτέλεσε κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς το συνδετικό κρίκο μεταξύ γονέων και σχολείου και προσπάθησε 
να ελαχιστοποιήσει και να επιλύσει με τη βοήθεια της Διεύθυνσης, τα τυχόν προβλήματα τα 
οποία προέκυψαν μέσα στη χρονιά και απασχόλησαν τους γονείς. 
 
Μερικές άλλες δράσεις που απασχόλησαν την γραμματείας και το ΔΣ ήταν:  

- Αρχή της χρονιάς, ο Σύνδεσμος εξασφάλισε έξι (6) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
τους οποίους έχει προσφέρει ως δωρεά εταιρεία στο σχολείο, για την αξιοποίησή τους 
και για ενίσχυση της διδασκαλίας σε 6 τμήματα που υπάρχει αυτή η ανάγκη. 

- Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χορηγία ύψους €100000 από την κυβέρνηση για την 
κατασκευή του έργου υποδομής. 

- Εξασφαλίσαμε ακόμη 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές τον περασμένο Μάρτιο, για να 
δοθούν στους μαθητές που δεν είχαν καμία ηλεκτρονική συσκευή για να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική διδασκαλία. Με την επανέναρξη του σχολείου, οι 
υπολογιστές αυτοί επεστράφησαν στο σχολείο για να αξιοποιηθούν στις αίθουσες 
διδασκαλίας. 

- Μετά από τις προσπάθειες και συναντήσεις με το Δημαρχείο Στροβόλου και όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργήθηκε ο χώρος στάθμευσης μπροστά από την είσοδο 
του σχολείου για άτομα με κινητικά προβλήματα. 

- Αγορά μεγάφωνου μεγάλης ισχύος για τις ανάγκες του σχολείου 
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- Αγορά επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών που θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά 
κατά τις μέρες τις οποίες θα υπάρχει πυκνή σκόνη στην ατμόσφαιρά ή/και στις 
περιπτώσεις που ο καιρός θα είναι βροχερός. 

 
Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συνεργάτες μου στην Γραμματεία, τον Θεόδωρο, την 
Χριστίνα, το Χάρη, την Γιώτα και την Τέρψη, και τους επικεφαλής των επιτροπών, την Γεωργία, 
την Μαρία, τον Στάθη και τον Νικόλα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και τη στήριξη 
που μου έδωσαν όλη τη χρονιά. 

 
Το ΔΣ τη σχολική χρονιά που μας πέρασε είχε στόχο να λειτουργήσει με πνεύμα συνεργασίας, 
ομαδικότητας και διαφάνειας.  Με τη βοήθεια της Γραμματείας, των συντονιστών και της 
πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ ο σύνδεσμος πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του.  Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους ξανά. 
 
Αγαπητοί φίλοι,  
Σήμερα κλείνει ένας όμορφος κύκλος της ζωής μου! 
 
Αποχωρώ από τον Σύνδεσμο Γονέων μετά από 6 χρόνια στην θέση του προέδρου και 2 χρόνια 
στην θέση του ταμία, υπηρετώντας πάντοτε με σεβασμό, εργατικότητα και πάντα με γνώμονα το 
συμφέρον των παιδιών μας.  
Ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό, αλλά γεμάτο με όμορφες, μοναδικές και εντυπωσιακές 
στιγμές που είχα την χαρά και την τιμή να ζήσω. Από την πρώτη ημέρα της θητεία μου μαζί με 
όλα τα διοικητικά συμβούλια, την πρώην διευθύντρια Κα Βέρα Νεοφύτου και την νυν Κα Νόνη 
Χατζηνικολάου αλλά και όλων των εκπαιδευτικών, βάζαμε κάθε χρόνο τον πήχη ψηλότερα και 
κοιτάζαμε μόνο μπροστά. Σκύψαμε το κεφάλι ταπεινά και προσπαθήσαμε σεμνά, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, θορύβους και υπερβολές να φτάνουμε καθημερινά όλο και πιο κοντά στους 
στόχους μας. Αυτό το πετύχαμε μέσα από τη σκληρή και επίπονη δουλειά, με υπομονή καιαγάπη, 
και βέβαια με την στήριξη και την άριστη συνεργασία όλων όσων προανέφερα.  
 
Δηλώνω ότι θα παραμείνω απλός εθελοντής και πάντα δίπλα στους οργανωμένους γονείς του 
σχολείου μας. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά 
μας και κάθε επιτυχία στο νέο ΔΣ. 
 
Ευχαριστώ,  

 
Πέτρος Πέτρου 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης», Στροβόλου 
Σχολική Χρονιά 2019-2020 
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