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Αγαπητοί  γονείς /κηδεμόνες,  
  

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχές 

μου για μια όμορφη και παραγωγική χρονιά, με θετική ενέργεια και υγεία. Αρχικά επικοινωνούμε μαζί σας 

γιατί πιστεύουμε ότι η μεταξύ μας συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη 

των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Συγχρόνως, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι από πλευράς μας 

θα πράξουμε ό,τι μπορούμε για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, που θα συνδράμουν στην 

καλλιέργεια και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων εκείνων που θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή 

προσωπική και επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών σας.  

        Δυστυχώς, η φετινή σχολική χρονιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με την πανδημία του COVID-19. 

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως σχολική μονάδα έχουμε προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες και το σωστό προγραμματισμό, ώστε να είμαστε σε θέση να χειριστούμε όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματικά οτιδήποτε προκύψει. Αναμφίβολα, η μεταξύ μας συνεργασία θα συμβάλει 

στον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού.  

       Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχετε καθημερινά τα παιδιά σας, πριν την άφιξή τους στο 

σχολείο ώστε να βεβαιώνεστε ότι έχουν μαζί τους την μάσκα τους, όπως επιβάλλεται, 

υπενθυμίζοντάς τους συγχρόνως να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις και να πλένουν συχνά 

τα χέρια τους.  
 

 

Επιπλέον, έχοντας ως κύριο μέλημά μας την πρόοδο των μαθητών μας, σας πληροφορούμε ότι θα 

επιδιώξουμε συχνή επαφή και τακτική επικοινωνία μαζί σας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τονίσω για ακόμη 

μια φορά το δικό σας ενεργό ρόλο στην ομαλή φοίτηση του παιδιού σας, καθώς είναι απαραίτητο να 

ενημερώνεστε τόσο από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων όσο και από τους Διοικητικούς 

Βοηθούς Διευθυντές, για την πρόοδο του παιδιού σας αλλά και για την συνεχή ανάπτυξή του.  
 

Για ενημέρωσή σας σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων σε σχέση με τις 

απουσίες των μαθητών, σας παραθέτουμε τρία πολύ σημαντικά σημεία :   
  

(i) Μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο, όταν σημειώσει αριθμό απουσιών από 120 μέχρι  134,  
των  δύο  αριθμών  συμπεριλαμβανομένων.   

(ii) Μαθητής που σημείωσε αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου,  
παραμένει  στάσιμος.   

(iii) Για τους μαθητές της Πρακτικής κατεύθυνσης Γ΄ έτους των Τεχνικών Σχολών, οι αριθμοί των απουσιών  
μειώνονται  ανάλογα  με  τον  χρόνο  φοίτησής  τους  στη  Σχολή.   

  

Τονίζω με έμφαση ότι πιστεύουμε στις δυνατότητες των μαθητών μας. Υπόσχεσή μας είναι ότι θα 

πράξουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τον δικό τους προσωπικό δρόμο για 

επιτυχία και καταξίωση στη ζωή τους. Είμαστε σίγουροι ότι σε αυτή  μας  την  προσπάθεια  θα  έχουμε  

την  αμέριστη  συμπαράστασή  σας.  
  

Είμαστε  πάντα  στη  διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.  
 

Θεόδωρος(Άκης)  Ηλία    

Διευθυντής ΤΕΣΕΚ  Πάφου   
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