
Σας ενηµερώνουµε ότι ο αγιασµός του σχολείου µας, θα 

πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου 2021 στις 08:30 

π.µ. Έπειτα από το πέρας του αγιασµού και αφού µπούνε οι 

µαθητές στις τάξεις για να πάρουν βιβλία, θα αποχωρήσουν γύρω 

στις 09:30 π.µ. 

Την ηµέρα του αγιασµού οι µαθητές πρέπει να φορούν µάσκα 

χειρουργική ή µη και να έχουν κάνει self test 24 πριν την 

προσέλευσή τους στο σχολείο, το οποίο θα επιδείξουν κατά την 

είσοδο. Το δεύτερο self test της πρώτης εβδοµάδας κατ εξαίρεση 

θα γίνει την Τετάρτη και θα το επιδείξουν την Πέµπτη µε την είσοδό 

τους στο σχολείο. 

(από την επόµενη εβδοµάδα ο υποχρεωτικός 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος self test θα διενεργείται δύο (2) 

φορές την εβδοµάδα προ Τρίτης και Παρασκευής και έως 24 

ώρες πριν από την προσέλευση των µαθητών στη σχολική 

µονάδα). 

Λόγω των ειδικών συνθηκών οι γονείς και οι κηδεµόνες των 

µαθητών θα παραµείνουν εκτός του αύλειου χώρου. 

Από την Τρίτη 14 Σεπτεµβρίου 2021 όπου θα εφαρµοστεί 

κανονικά το ωρολόγιο πρόγραµµα του πρωινού αλλά και του 

ολοήµερου προγράµµατος καθώς και της πρωινής ζώνης, οι 

µαθητές των Α, Β, Γ, τάξεων θα προσέρχονται το αργότερο έως τις 

08:10 π.µ και θα αποχωρούν µε τη λήξη  των µαθηµάτων που 

είναι 13:10 για το πρωινό και 15:00 για το ολοήµερο. 

Για µαθητές των ∆, Ε, ΣΤ, τάξεων θα προσέρχονται µετά τις 08:10 

και το αργότερο έως τις 08:20 π.µ και θα αποχωρούν µε τη λήξη  

των µαθηµάτων που είναι 13:20 για το πρωινό και 15:00 για το 

ολοήµερο.  



Παρακαλώ να είσαστε συνεπείς µε την προσέλευση, για να µη 

διαταράσσεται το παιδαγωγικό έργο της σχολικής µονάδας.  

Οι διαφορετικές ώρες προσέλευσης, αποχώρησης και 

διαλειµµάτων, µπορεί σε κάποιους από εσάς να δηµιουργεί 

αναστάτωση και πολύ µεγαλύτερη στο σχολείο για τη σύνταξη του 

ωρολογίου προγράµµατος, τα οφέλη όµως είναι πολλαπλά για τη 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 

Ξεκινάµε την τρίτη σχολική χρονιά µε την πανδηµία να βρίσκεται 

σε εξέλιξη, γι αυτό η συνεργασία σχολείου και γονέων δεν είναι 

µόνο επιθυµητή αλλά και επιβεβληµένη, πάντα προς όφελος των 

µαθητών, ελπίζοντας να ξεπεράσουµε κάθε πρόβληµα που θα 

προκύψει κατά  διάρκεια της σχολική χρονιάς. 

 

Σας ευχόµαστε καλή σχολική χρονιά µε υγεία! 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 


