
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΡΩΠΟΤ 

ΠΡΟ: ΓΟΝΕΙ / ΚΗΔΕΜΟΝΕ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΓΕΛ ΕΤΡΩΠΟΤ 

Αγαπθτοί Γονείσ και Κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν του ΓΕ.Λ. Ευρωποφ,  

Χριςτόσ Ανζςτθ και Χρόνια Πολλά! 

Με τθν παροφςα επιςτολι ςασ ενθμερϊνουμε ότι τθν Δευτζρα 18 Μαΐου 2020 

επιςτρζφουν ςτο ςχολείο οι μακθτζσ των Α και Β τάξεων Λυκείου μετά από τθ διακοπι 

λειτουργίασ των μακθμάτων ςτισ 11 Μαρτίου 2020. Μία εβδομάδα πριν, ςτισ 11 Μαΐου, 

επζςτρεψαν ςτα κρανία οι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου οπότε το ςχολείο λειτοφργθςε 

δοκιμαςτικά υπό τισ νζεσ ςυνκικεσ. Ποιεσ είναι αυτζσ οι νζεσ ςυνκικεσ; Οι νζεσ ςυνκικεσ 

είναι τιρθςθ κάποιων κανόνων υγιεινισ από τθ μια πλευρά και αλλαγζσ ςτθ λειτουργία του 

ςχολείου από τθν άλλθ που αποτρζπουν τθν εφκολθ μετάδοςθ του κορωνοϊοφ από άτομο 

ςε άτομο.  

Οι κφριεσ αλλαγζσ είναι οι εξήσ: 

 Ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά αίκουςα είναι 15 οι οποίοι κάκονται ζνασ / μία ςε 

κάκε κρανίο 

 Επιβάλλεται πολφ ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν και απολφμανςθ με αντιςθπτικό υγρό 

που υπάρχει ςε κάκε αίκουςα. 

 Οι μακθτζσ δεν ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ αντικείμενα (όςο είναι δυνατόν). 

 ΣΟ ΚΤΛΙΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΟ – πολφ ςοβαρό κζμα. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ κα 

πρζπει να παίρνουν κακθμερινά μαηί τουσ κάποιο ςάντουιτσ ι ςνακ. Γνωρίηετε ότι 

δεν επιτρζπεται να φφγουν οι μακθτζσ εκτόσ ςχολείου για να ψωνίςουν κάτι από 

ςοφπερ μάρκετ, περίπτερο κτλ. Ωσ προσ το τελευταίο δεν κα υπάρχει καμία 

ελαςτικότθτα, θ απαγόρευςθ εξόδου τθν ϊρα των μακθμάτων ι του διαλείμματοσ 

κα τθρθκεί αυςτθρά. 

Ακόμθ Θα υπάρξουν αλλαγζσ ςτθ εςωτερικι λειτουργία του ςχολείου αλλά δεν κα 

ικελα να ςασ κουράςω με αυτά, πρόκειται για οδθγίεσ που απευκφνονται ςε μακθτζσ και  

εκπαιδευτικοφσ και πάνω κάτω είναι γνωςτά αφοφ ςυηθτοφνται κακθμερινά ςτα ΜΜΕ. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: Λεωφορεία κα υπάρχουν κανονικά, θ επιβίβαςθ κα γίνεται χωρίσ να 

είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ. Γενικά μάςκα φοράει όποιοσ κεωρεί ότι προςτατεφεται 

ο ίδιοσ ι προςτατεφει τουσ άλλουσ από τον ιό χωρίσ όμωσ να είναι θ χριςθ τθσ 

υποχρεωτικι ςτο ςχολείο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΤΙΩΝ: Αυτό που πρζπει επίςθσ να γνωρίηετε είναι ότι 

δικαιολογοφνται οι απουςίεσ των μακθτϊν που κα απουςιάςουν αν ανικουν ςε ευπακι 

ομάδα ι ζχουν ςτο άμεςο οικογενειακό τουσ περιβάλλον (π.χ. ςτο ςπίτι) άτομο που ανικει 

ςε ευπακι ομάδα. τθν περίπτωςθ αυτι προςζρχεται ο γονζασ-κθδεμόνασ ςτο ςχολείο και 

υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία μασ δθλϊνει το λόγο για τον οποίο κα 

απουςιάςει ο/θ μακθτισ/τρια από τα μακιματα. 



ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΡΑΣΗΕΣΕ ΚΤΡΙΩ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΕΙΠΩΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΤΛΙΚΕΙΟ.  

Θα είμαςτε ςε πολφ δυςάρεςτθ κζςθ να βλζπουμε τα παιδιά ςασ να ζχουν ανάγκθ 

από λίγθ τροφι (ζνα ςάντουιτσ, ζνα τόςτ κτλ) χωρίσ να μποροφμε να κάνουμε τίποτα, οφτε 

να τουσ δϊςουμε κάτι να φάνε οφτε να τουσ επιτρζψουμε να "πεταχτοφν" μζχρι το ςοφπερ 

μάρκετ να ψωνίςουν φαγθτό. Για το λόγο αυτό ςασ παρακαλοφμε να προνοήςετε γενικά 

γιαυτό το θζμα αλλά και να παρζχετε ςτα παιδιά ςασ τα απαραίτητα που θα χρειαςτοφν 

ςτο ςχολείο ςε καθημερινή βάςη για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ του 

διδακτικοφ ζτουσ ςτισ 12/6/2020. 

Σζλοσ, υπενκυμίηω τθ δυνατότθτα απουςίασ των μακθτϊν δικαιολογθμζνα (χωρίσ 

να χρεϊνονται δθλαδι απουςίεσ) με μία υπεφκυνθ διλωςθ του κθδεμόνα εφόςον βζβαια 

ςυντρζχει ζνασ από τουσ δφο λόγουσ που προαναφζρκθκαν. Οι κθδεμόνεσ που κα 

υποβάλουν διλωςθ κα πρζπει να προςζλκουν τθν πρϊτθ μζρα ι το ςυντομότερο που 

μποροφν. 

Αυτά προσ το παρόν, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι απορία είμαςτε ςτθ διάκεςι 

ςασ.  

 

ΕΤΡΩΠΟ, 14/5/2020 

 

Με εκτίμθςθ, 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου 

Παναγιϊτθσ Φουτςιτηισ 


