
 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

Σας πληροφορούμε ότι οι μαθητές/τριες κατά 
την προσέλευση και αποχώρησή τους από το 
Σχολείο θα χρησιμοποιούν την είσοδο στο 
βόρειο μέρος του Σχολείου (κάγκελο γηπέδου 
κοντά στη στάση του λεωφορείου). 

Οι μαθητές/τριες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν την ανατολική είσοδο 
(κεντρική είσοδος πεζών) ή την είσοδο/έξοδο 
από την οδό Εκβατάνων, έτσι ώστε να μην 
δημιουργείται συμφόρηση. Δεν πρέπει να 
εισέρχεσθε από τους μονοδρόμους, που 
βρίσκονται μπροστά από την πρόσοψη του 
Σχολείου και στην πλαϊνή πλευρά από την 
οδό Εκβατάνων.   

Σας προτρέπουμε ακόμα να υποδείξετε στα 
παιδιά σας, να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις 
πεζών που υπάρχουν στη Λεωφόρο Σπύρου 
Κυπριανού (Στρατηγού Τιμάγια). Η μια 
διάβαση βρίσκεται απέναντι από το 
Ανθοπωλείο Νούφαρο και η άλλη διάβαση 
βρίσκεται στα φώτα τροχαίας Debenhams, 
στο Εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. 

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση,  
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Λάρνακα, Δεκέμβριος 2018   
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 
 

 
Ομάδα Εργασίας Μαθητών/τριων: 
Β 1: Έλενα Λάμπρου, Θεοδώρα Μιχαήλ, 
Κωνσταντίνα Λουκάτζιη, Μαρίνα Ορθοδόξου 
Β 2: Στέφανος Κυριάκου 
Β 3: Νίκη Μαυρομάττη, Στάλλω Κίρλαππου   
Β 4: Ηλίας Ατταλλάχ 
Β 5:  Σώτια Ζαννέτου  
Γ 1: Γεωργία Βούρκα  
Γ 2: Αιμιλία Αιμιλίου, Κασσάνδρα Κουμή, 
Μαρία Κωντσαντινίδου  
Γ 3: Κυριάκος Λουκαΐδης, Πριστίν Λ. Γκαρρίτο,  
Σάφα Αμπου Ατλζαά, Χρίστος Χαλλούμας 
Γ 5:  Άντρια Ντίρρη, Δαμιανή Κουμενή, 
Ιφιγένεια Κονναρή, Μύρια Δημητρίου, 
Ναταλία Μαυρόψη.  
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια προγράμματος Οδικής 
Ασφάλειας: 
Πέτρη Δανιήλ, καθ. Οικιακής Οικονομίας 
 
Επεξεργασία εικόνας και κειμένου: 
Χρυστάλλα Γιάγκου, καθ. Φιλολογικών 
Χρίστος Χρίστου, Γ΄2 
 
Υπεύθυνος Β.Δ.: Παύλος Παπαδόπουλος  
 
Με την ευγενική χορηγία και συνεργασία: 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ  

ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!! 

Τα ατυχήματα και οι επακόλουθες κακώσεις 
της παιδικής ηλικίας αποτελούν μείζον 
πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο και συχνά ευθύνονται για την 
πρόκληση πρώιμης θνησιμότητας και 
αναπηρίας. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα σε 
τραυματισμούς και γι’ αυτό χρειάζεται η 
λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει 
τα πιο κάτω Δικαιώματα του Παιδιού: 
 

 Το δικαίωμα να μεγαλώνουν σε ασφαλές 
περιβάλλον και προστασία από 
τραυματισμούς (Άρθρο 19). 

 Το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους 
και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που μπορεί να σχετίζονται με τη 
ζωή και την ευημερία τους (Άρθρο 12). 
 
Τα οδικά ατυχήματα μπορεί να προληφθούν, 
σε μεγάλο βαθμό, με τροποποιήσεις και 
αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς 
και με την υιοθέτηση των κατάλληλων  
πρακτικών και νοοτροπίας.  


