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Λογοδοσία Προέδρου Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 

Πεύκιος Γεωργιάδης για τα πεπραγμένα της  
σχολικής χρονιάς 2020 - 2021 

 
 
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 Επίτιμο 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων κ. Πέτρο Πέτρου, την κα. Στέλλα Φιλίππου και την κα. 
Τέρψη Ψωμά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας για να 
εκτελέσετε χρέη Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
Δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία τον τελευταίο χρόνο να βρεθούμε από κοντά. Ζήσαμε 
πρωτόγνωρες συνθήκες με πολλούς περιορισμούς και απαγορεύσεις, συνεπεία των 
σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει τη ζωή 
μας σε όλους τους τομείς.  Δοκίμασε τις αντοχές μας και την υπομονή μας, δεν κατάφερε 
όμως να απομονώσει τις καρδιές μας, δεν κατάφερε να μας κάνει να μην ενδιαφερόμαστε ο 
ένας για τον άλλο, κι ας είμασταν και δύο και περισσότερα μέτρα μακριά ο ένας από τον 
άλλο. Μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας, τις σκέψεις μας, τις δράσεις μας και τις εκδηλώσεις 
μας ακόμη και μακριά . 
 
Ο Σύνδεσμος Γονέων από τη φύση του δεν βλέπει τις κρίσεις ως δικαιολογία για 
στασιμότητα, αλλά αφορμή για ανασχεδιασμό των λειτουργιών του. Είναι οι προκλήσεις 
ευκαιρία χάραξης ενός νέου προσανατολισμού με προσήλωση στη συνεχή εγρήγορση για 
αντιμετώπιση ακόμα και των πιο απροσδόκητων καταστάσεων. 
 
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.  
 
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. Περικτιόνη Χατζηνικολάου και σε όλο το διδακτικό προσωπικό για την 
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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 στις 
εκδηλώσεις του συνδέσμου, στηρίζοντας συνεχώς τις προσπάθειές μας.  Θα ήταν ευχής 
έργο εάν τη φετινή χρονιά ακόμη περισσότεροι γονείς εγγραφούν ως μέλη και 
δραστηριοποιηθούν στις εκδηλώσεις μας. 
 
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 2020-2021 αποτελείτο 
από: 
 
Πρόεδρος:  Χριστίνα Ξιναρή 
Αντιπρόεδρος: Πέτρο Σολωμού 
Γραμματέας:  Λάουρα Κούμα 
Βοηθός Γραμματέας:  Λιάνα Κεραυνού  
Ταμίας:  Γιώτα Καλαϊτζή  
ΒοηθόςΤαμίας: Χρήστος Αντωνιάδης  
 
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνδέσμου καταρτίστηκαν οι εξής 6 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 Έργου Υποδομής – Αίθουσα Σίτισης, με συντονιστή τον Θράσο Θρασυβούλου  
Επιτροπή Επικοινωνίας, με συντονιστή τον Νικόλα Ιακωβίδη 
 
Επίσης, ο Σύνδεσμος Γονέων εκπροσωπείτο στη Συμβουλευτική Επιτροπή του σχολείου 
μας με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, στην Επιτροπή Οικολογικών του σχολείου με 
τη Χρυστάλλα Βαρνάβα, στην Επιτροπή Κυλικείου με τον Ανδρέα Λαμπριανίδη καθώς 
επίσης και στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας από 
τρία μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Γιώργο Λαζαρή.  
 
Το έργο της κάθε Επιτροπής ήταν μεγάλο γι’ αυτό θα προσπαθήσω στη συνέχεια να 
αναφέρω τις πιο σημαντικές δράσεις εν συντομία: 
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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 δραστηριοτήτων. 
Λόγω πανδημίας δεν μας έχουν επιτραπεί να τηρήσουμε το αρχικό μας πλάνο όσον αφορά 
τις εκδηλώσεις  πάραυτα προσαρμοατηκαμε με τα νέα δεδομένα και τηρώντας  πάντα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Συνοπτικά οι εκδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
2017-2018 ήταν οι εξής: 
  

1. Επ’ ευκαιρίας της εβδομάδας εβδομάδα εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου) και της 
Παγκόσμια Ημέρας Αγάπης 14 Δεκεμβρίου (Εβδομάδα Προσφοράς) θα στολιστεί το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο αγάπης. Γονείς και παιδιά θα ενώσουν δυνάμεις και θα 
προσφέρουν αγάπη στις ευπαθείς οικογένειες του σχολείου με είδη πρώτης ανάγκης.  

2. Επίσκεψη Άγιου Βασίλη με ποδήλατο όπου μοίρασε στους μαθητές μας δωράκι 
προσφορά από το Σύνδεσμο 

3. κλήρωση της χριστουγεννιάτικης μας λίστας με πολλά και πλούσια δώρα. 
4. Με πάσα ευθύνη και συνέπεια πραγματοποιήσαμε τη Χριστουγεννιάτικη 

φωτογράφιση δε 2 φάσεις και Σάββατο διατηρώντας τη μέθοδο των ραντεβού έτσι 
ώστε να είμαστε σωστοί με τα μέτρα που μας δόθηκαν. 

5. Λόγω καθολικού κλεισίματος των σχολείων βρήκαμε τρόπο να είμαστε σε επαφή με 
γονείς και παιδιά εξ αποστάσεως αφού πραγματοποιήσαμε  σε 4 διαφορετικές 
ημερομηνίες κατά τον μήνα Φεβρουάριο και ανά τμήμα  διαδικτυακή τόμπολα μέσω 
της πλατφόρμας ZOOM.  

6. Στα πλαίσια του στόχου του σχολείου μας με θέμα «Φιλαναγνωσία» το μήνα 
Φεβρουάριο  κεράσαμε σε όλα τα παιδια ζέστη σοκολάτα. 

7. Μπορεί να μην καταφέραμε να ψήσουμε το καθιερωμένο μας Πευκιοσουβλακι όμως 
τα παιδιά γευτήκανε τα υπέροχα πουρεκια και φάγανε από τον προμηθευτή σιτισης 
την ημέρα της Τσικνοπέμπτης. 

8. Πασχαλινό δώρο σε όλα τα παιδιά, προσφορά από τον Σύνδεσμο 
9. 1η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα Παιδιού, προσφέραμε παγωτό σε όλα τα παιδιά 
10.  Ατομική τελική φωτογραφιση και ομαδική φωτογραφιση με τεχνικά μέσα. 
11. Γιορτή Τελειοφοίτων: (09/06/2021) 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. 

12. Πάρτι (18/06/2021) 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 LandMark Hotel. Ένα πάρτι 
γεμάτο χορό, τραγούδι αλλά και συγκίνηση. Το πάρτι, το αναμνηστικό λεύκωμα 
καθώς και τις αναμνηστικές φανέλες προς όλους τους τελειόφοιτούς μας ήταν 
προσφορά του Συνδέσμου.  
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13. Συνάντηση Γνωριμίας Α' τάξης (15/09/2021): Συνάντηση ψυχαγωγικού χαρακτήρα 
στο πάρκο Αγίου Δημητρίου με σκοπό την γνωριμία των μαθητών και των γονιών της 
Α τάξης. Καφές, χυμοί, αλμυρά και κέικ προσφέρθηκαν δωρεάν από το Σύνδεσμο 

14. Εγκαίνια Αίθουσας Σίτισης (21/09/2021).  
 
Στη συντονίστρια της επιτροπής Γεωργία Περεντή,  στην Λιάνα Κεραυνού 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. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο απερχόμενο μέλος του Συνδέσμου μας 
Τέρψη Ψωμά για την βοήθεια, την στήριξη και το χρόνο που αφιέρωσε για υλοποίηση 
των τεσσάρων διαδικτυακών τόμπολων.   
 
Επιτροπή Παιδαγωγικών 
 
Η Επιτροπή Παιδαγωγικών έχει στόχο την διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού 
περιεχομένου προς τα παιδιά και τους γονείς οι οποίες εμπλουτίζουν το σχολικό 
πρόγραμμα.   
Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς διοργανώθηκαν τα πιο κάτω: 
 

1. Διοργάνωσε έρευνα, για ακόμη μια χρονιά, για την αποτύπωση και διερεύνηση των 
γνωμών γονιών και εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις, με σκοπό 
να προσφερθούν αυτά που ενδιαφέρουν τους περισσότερους.  

2. «Πώς καλλιεργούμε την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών», (23/3/2021). 
Εισηγήτρια: κα. Έλενα Τρύφωνος – Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος. 

3. «Πώς μεγαλώνουμε ευτυχισμένα παιδιά, με θετική σκέψη» (21/4/2021).  
Εισηγήτρια: κα. Αριστονίκη Θεοδοσίου – Τρυφωνίδου, Ψυχολόγος / Εξελικτική – 
Σχολική. 

4. «Συμβουλές πρόληψης και προστασίας των παιδιών από τα ναρκωτικά» (5/5/2021). 
Από την Υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου. 

5. «Πως εξηγούμε στα παιδιά τη σεξουαλική τους ανάπτυξη» (19/5/2021). Εισηγήτρια: 
κα. Εβίτα Κατσιμίχα, Ψυχολόγος / Σχολική – Εκπαιδευτική. 

6. «Στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τηλεόρασης» (03/06/2021). Εισηγητής: Δρ. 
Μάριος Κωνσταντίνου, Κλινικός Παιδοψυχολόγος.  

7. 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.  
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Επιτροπή Τεχνικών, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
Η επιτροπή ασφάλειας, υγείας και σίτισης ασχολείται με τα θέματα εκείνα που άπτονται της 
καθημερινότητας του σχολείου μας και σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία αλλά και τη 
λειτουργικότητα και την εμφάνιση στους σχολικούς χώρους. Επίσης η συγκεκριμένη 
επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στη διαδικασία της σίτισης των παιδιών. 
 
Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχει ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:  
 

1. Έγινε για 8η 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 των 
οικοδομικών κακοτεχνιών 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. 

2. 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.  

3. Έλεγχος της καθαριότητας και υγιεινής του σχολείου μας.  
4. 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 παρουσιάστηκαν στο Σύνδεσμο Γονέων και στην 
Διεύθυνση του Σχολείου.  

5. 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.  

 
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:  
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1. Συνεχής διαχείριση των οικονομικών θεμάτων και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών από όλες τις επιτροπές.  
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 δώρων.  
5. Χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλα τα παιδιά του σχολείου.  
7. Πασχαλινές λίστες και κληρώσεις δώρων.  
6. Πασχαλινό δώρο σε  όλα τα παιδιά του σχολείου. 
7. 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.  
8. Ένταξη στο σχέδιο ηλεκτρονικών πληρωμών της JCC. 
 
Αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του ταμείου του Συνδέσμου 
Γονέων θα μας δώσει η ταμίας του Συνδέσμου, Παναγιώτα Καλαϊτζή στη συνέχεια της 
Γενικής Συνέλευσης.  Επιπρόσθετα στην αίθουσα υπάρχουν αντίγραφα των 
οικονομικών καταστάσεων του Συνδέσμου. 
 
 
 
Επιτροπή Έργου Υποδομής – Αίθουσα Σίτισης 
Η Επιτροπή Έργου Υποδομής συστάθηκε την χρονιά 2020-2021, με σκοπό να συμβάλει 
στην υλοποίηση του έργου της αίθουσας σίτισης για τα παιδία μας.  
 
Στόχος μας, με τη λειτουργία αυτής της αίθουσας, ήταν να δημιουργήσουμε μια καλύτερη 
καθημερινότητα  για τα παιδιά μας προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν το γεύμα 
τους σε ένα άνετο, όμορφο και ασφαλές περιβάλλον τηρώντας παράλληλα, όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας τους. 
 
Μετά από τις προσπάθειες των τελευταίων συμβουλίων Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων 
του σχολείου και με τη βοήθεια των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και 
της Σχολικής Εφορείας Στροβόλου,  καταφέραμε να υλοποιήσουμε το έργο.  
Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ασχολήθηκε με τα πιο κάτω:  

• Συχνή επικοινωνία με όλους τους φορείς - Υπουργείο Παιδείας, Σχολική Εφορεία, 
συμβούλους Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς - ώστε να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το 
έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Άμεση και συνεχής παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και ο 
εντοπισμός σημείων που τυχόν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις – καθώς επίσης 
και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων 

• Διεξαγωγή ελέγχων ως προς την τήρηση των διαδικασιών για την απρόσκοπτη 
λειτουργεία του σχολείου συμπεριλαμβανομένων τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας 
και υγείας - και εφαρμογής και ελέγχου των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων 
για τον κορονωιό. 

 
Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021.  
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Η Επιτροπή ́κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ήταν σε συνεχή επαφή με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς επίσης και με τους γονείς. Υπέδειξε περιοχές βελτίωσης και 
έκανε εισηγήσεις για θέματα ασφαλείας και εργονομίας του χώρου τα οποία ελήφθησαν 
υπόψιν και υλοποιήθηκαν. 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επίτιμο πρόεδρο του Σ.Γ., τον  κ. Πέτρο Πέτρου ως τον άνθρωπο 
εκείνο που πρωτοστάτησε και πίστεψε στη δυνατότητα να υλοποιηθεί και να γίνει 
πραγματικότητα μία αίθουσα σίτισης για το σχολείο μας. Στον συντονιστή της Επιτροπής 
Θράσο Θρασυβούλου, στην βοηθό συντονίστρια Άντρη Πάτσαλου και στα μέλη της 
Επιτροπής για την ολοκλήρωση του έργου, στους εθελοντές γονείς που ήταν και είναι πάντα 
δίπλα μας καθώς και σε όλους τους γονείς του γονείς του σχολείου μας που μας στήριξαν 
με τη συμμετοχή και την παρουσία τους σε όλες τις δράσεις μας.   
 
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 Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook) με τα τελευταία νέα 
καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας. 

2. Προώθηση εκδηλώσεων σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

3. Φωτογραφίσεις από τις διάφορές εκδηλώσεις και σεμινάρια. 
 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντονιστή της επιτροπής Νικόλα 
Ιακωβίδη και τα μέλη της επιτροπής για την εξαιρετική δουλεία. 
 
Ad hoc Επιτροπή Άλπουμ Τελειοφοίτων  

Η Επιτροπή Επικοινωνίας ασχολήθηκε με την συλλογή φωτογραφιών από εκδρομές των 
παιδιών, μηνύματα από παιδιά, δασκάλους, διευθύντρια κλπ 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντονίστρια της επιτροπής Στέλλα 
Φιλίππου και τα μέλη της επιτροπής για το χρόνο που αφιέρωσαν. 
 
 
Θέματα για Χειρισμό από το Νέο ΔΣ 
 
1. 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 
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συγκεκριμένου κανονισμού του υπουργείου ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών 
ανά τάξη στους 20.  
 
2. 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. 
 
3. Ομαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στο σχολείο 
Προσπάθεια και συνάντηση με το Δημαρχείο Στροβόλου και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην  πλαϊνή είσοδο του σχολείου για 
άτομα με κινητικά προβλήματα.  
 
4. Συνδρομές 
Η προσπάθεια για αύξηση των εγγεγραμμένων μελών στο Σύνδεσμο γονέων θα πρέπει 
να συνεχιστεί, αφού ο αριθμός των μελών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
συγκριτικά με άλλες χρονιές. Γίνεται εισήγηση όπως μεταξύ άλλων μέτρων που θα 
εξετάσει το νέο ΔΣ να αποστείλει ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς που δεν έχουν 
εγγραφεί επεξηγώντας τους με περισσότερη λεπτομέρεια τις δράσεις στις οποίες ο 
σύνδεσμος προσφέρει οικονομική και άλλη στήριξη, αλλά και τις παρεμβάσεις που κάνει 
για βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών. 
 
5. Περιβαλλοντική Αγωγή_Τηγανοκίνηση 

 
Προώθηση Τηγανοκίνηση. Η εθελοντική συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα της 
Τηγανοκίνησης συμβάλλει σημαντικά στην σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
τηγανέλαιων και δίνει την δυνατότητα στο σχολείο να υιοθετήσει πράσινες λύσεις και 
τεχνολογίες. Όσοι περισσότεροι μαθητές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος 
τόσο μεγαλύτερο το όφελος για το σχολείο μας. Μέσω του προγράμματος το απόβλητο αυτό 
μετατρέπεται σε βιοντίζελ και τα κέρδη του σχολείου μας θα χρησιμοποιηθούν σε δράσεις 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και για τη στήριξη περιβαλλοντικών υποδομών του σχολείου 
και τους μαθητές. 
 

 
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: -  
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- Εξασφάλιση βεβαίωση Κέντρου Προστασίας Απασχόληση Παιδιού από το 
Γραφείο Ευημερίας και εξασφάλιση αίθουσας από την Σχολική Εφορεία για 
σκοπούς επιτήρησης παιδιών.  

- Εξασφάλιση δωρεά φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές από εταιρείες στο 
σχολείο, για σκοπούς ενίσχυσης της διδασκαλίας  

- Εξασφάλιση δωρεάν προστατευτικών μάσκων τύπου ασπίδα από εταιρεία για τις 
ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας. 

- Στήριξη Παιδοχειρουργικού Θαλάμου Μακάριου Νοσοκομείου για αγορά 2 
αναπαυτικών καρέκλων που χρησιμοποιούν οι γονείς που ξενυχτούν δίπλα από 
τα παιδιά τους ύψους 240ευρώ 

- Το σχολείο σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων στα πλαίσια της προσφορά 
του αξιοποίησε τα χρήματα από το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης, για αγορά: 2 
Ξύλινα Τραπέζια – Παγκάκια εκδρομικού χώρου όπου και τοποθετήθηκαν στην 
αυλή του σχολείου μας για σκοπούς διαβάσματος, παρεούλας, φαγητού και 
ξεκούρασης. 

- Αγορά 4 επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο πλαίσιο διαγωνισμού 
ορθογραφίας 

- Αγορά 20 βιβλίων στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας.  
- Αγορά 4 ραφιών/ντουλαπιών στις αίθουσες σίτισης.  

 
Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συνεργάτες μου στην Γραμματεία, τον Πέτρο, την 
Λάουρα, την Λιάνα, τον Γιώτα και τον Χρήστο, και τους επικεφαλείς των επιτροπών, την 
Γεωργία, την Μαρία, τον Ευστάθιο, την Γιώτα, τον Θράσο 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, 
 
Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του με πολλές εμπειρίες και πάρα πολλά όμορφα 
συναισθήματα!  
 
Έπειτα από ένα χρόνο στη θέση του προέδρου, ένα χρόνο στη θέση γραμματέα και τέσσερα 
χρόνια ως μέλος στο Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, έφτασε η ώρα 
της αποχώρησης μου, φυσικό επακόλουθο από την στιγμή που ο γιος μου έχει πάει στο 
γυμνάσιο και δεν θα έχω πλέον παιδιά στην σχολική μας μονάδα.  
 
Σ’ όλη αυτή την πορεία γνώρισα πάρα πολύ αξιόλογους γονείς, θετικούς με ιδανικά και 
αγάπη και ιδιαίτερα καλούς φίλους, οι οποίοι απάρτιζαν το Διοικητικό Συμβούλιο και 
πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν 
όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον φίλο Πέτρο Πέτρου, Χρίστο Χούτρη και 
Τέρψη Ψωμά που ήταν στο πλευρό μου καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας μου.   
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Πάντα πίστευα ότι ο θεσμός αυτός είναι ένας από τους πυλώνες που στηρίζουν τη σωστή 
λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό στήριξα κι εγώ με τη σειρά μου, 
παρόλες τις αντιξοότητες, κάθε προσπάθεια που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πολύ 
υπερήφανη που συμμετείχα στις ενέργειες του Συνδέσμου, γιατί οδήγησαν σε μια 
ποιοτικότερη σχολική ζωή των παιδιών μας. Δραστηριότητες, γιορτές, παρουσιάσεις, 
δράσεις, ενημερώσεις, όλοι μαζί σαν μια οικογένεια με όμορφες στιγμές γεμάτες συγκίνηση 
και αγάπη, θα μείνουν για πάντα εδώ σε αυτή τη σελίδα για να θυμούνται οι παλιοί και να 
μαθαίνουν οι νεότεροι!  
 
Παράκληση μου είναι να συνεχίσετε να πλαισιώνετε με ζήλο και θέρμη τον Σύνδεσμο, να 
είστε πάντα κοντά και να συμμετέχετε ενεργά σ’ όλες τις δραστηριότητες του.  
 
Τον Σύνδεσμο δεν τον αποτελούν μόνο τα 30 ή 40 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Σύνδεσμος είναι όλοι Γονείς και οι Κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο.  
 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει, 
καλή δύναμη και να συνεχίσει έτσι κι ακόμα καλύτερα το έργο του Συνδέσμου και πάντοτε 
να μαθαίνω ότι ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πεύκιος 
Γεωργιάδης, διαπρέπει.  
 
Δηλώνω ότι θα παραμείνω εθελοντής και πάντα δίπλα στους οργανωμένους γονείς του 
σχολείου μας.  
 
Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια που έζησα και που 
ζήσαμε μαζί!  
 
 
 
Ευχαριστώ,  
 

 
Χριστίνα Ξιναρή 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων  
Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης», Στροβόλου  
Σχολική Χρονιά 2020-2021 
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