
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 
  
Κατανοούμε την αναστάτωση που έχει επιφέρει στη καθημερινότητά σας η 
καθυστέρηση της έναρξης των δρομολογίων από πλευράς της Περιφέρειας 
για τη μεταφορά των παιδιών από τις μακρινές περιοχές στο σχολείο αλλά η 
μόνη ενημέρωση που έχουμε προς το παρόν είναι ότι  η όλη διαδικασία είναι 
ακόμη σε στάδιο εξέλιξης. 
Από πλευράς του Συλλόγου θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με εσάς για την άμεση 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και μετά από τη δική σας 
συναίνεση έχουμε στη διάθεσή μας τα emails σας γεγονός που πιστεύουμε ότι 
θα κάνει αμεσότερη τη μεταξύ μας επικοινωνία. 
Προκειμένου να είμαστε «έτοιμοι» να αντιμετωπίσουμε όποια προβλήματα 
πιθανόν προκύψουν όταν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων 
παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας στο email του 
Συλλόγου για την περιοχή κατοικίας σας εκ νέου, καθώς η λίστα που  
συντάχτηκε πρόχειρα την ημέρα του αγιασμού είναι ελλιπής.   
 
Σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης του σχολείου για την 
έκδοση του Μαθητικού Δελτίου: 
 Όσοι από τους Γονείς/Κηδεμόνες  ενδιαφέρεστε για την έκδοση 
Μαθητικού Δελτίου για τη μετακίνηση των μαθητών ( ΦΕΚ μπορείτε να 
διαβάσετε παρακάτω ) παρακαλείσθε μέχρι την Τετάρτη 28-09-22 , να 
έχετε αποστείλει , μέσω των μαθητών ,  μία φωτογραφία και το Μαθητικό 
Δελτίο , προκειμένου το σχολείο να προβεί στις  περαιτέρω ενέργειες . 
Οι μαθητές να τα παραδώσουν στους Υπεύθυνους Καθηγητές . 
 
 

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
 Οι αποδείξεις πληρωμής για τις συνδρομές που έχουν πληρωθεί θα 

παραδοθούν στα παιδιά. 
 Προγραμματίζουμε τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης του σχολείου για 

την Τετάρτη 05/10/2022 όπου η παρουσία όλων είναι απαραίτητη 
καθώς η μετονομασία του σχολείου σε Πειραματικό οδηγεί στην 
μετονομασία και του Συλλόγου Γονέων που απαιτεί απόλυτη 
απαρτία.  

 Για την ακριβή ώρα και για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα 
ενημερωθείτε με νέα επιστολή. 

 Συνδρομές γίνονται δεκτές και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής 
Συνέλευσης.  

  
  
  
Με εκτίμηση, 
το Δ.Σ. 


