
Επάνοδος μαθητών/τριών στο σχολείο 

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, τη Δευτέρα 11/5 θα επανέλθουν στο σχολείο οι 

μαθητές/τριες της Γ΄τάξης ενώ τη Δευτέρα 18/5, οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης 

αντιστοίχως. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε με υγεία και ασφάλεια τη σχολική χρονιά 

αλλά και γενικότερα, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους οικείους μας, το 

σύνολο, απαιτείται από όλους μας αυστηρή και επιμελής τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων υγιεινής (βλ. σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπό μας) 

Για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων, συνθήκη που ευνοεί την εξάπλωση του 

ιού, τα τμήματα του σχολείου μας, Γενικής Παιδείας και  Κατευθύνσεων, θα χωριστούν στη 

μέση και θα διακρίνονται σε α και β (π.χ. Α1α και Α1β, ΓΘετ1α και ΓΘετ1β κ.ά.) και οι 

μαθητές/τριες θα προσέρχονται εκ περιτροπής.  

Έτσι :  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2020 

Γα  ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2020 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/2020 

ΤΡΙΤΗ 12/5/2020 
Γβ 

ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5/2020 

Αα, Βα και Γβ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5/2020 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5/2020 

ΤΡΙΤΗ 19/5/2020 
Αβ, Ββ και Γα 

ΠΕΜΠΤΗ 21/5/2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2020 

Αβ, Ββ και Γα ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5/2020 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020 

ΤΡΙΤΗ 26/5/2020 
Αα, Βα και Γβ 

ΠΕΜΠΤΗ 28/5/2020 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2020 

Αα, Βα και Γβ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/2020 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020 

ΤΡΙΤΗ 2/6/2020 
Αβ, Ββ και Γα 

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020 



ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2020 ΑΡΓΙΑ Αγ. Πνεύματος 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2020 
Αβ, Ββ και Γα 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2020 

ΤΡΙΤΗ 9/6/2020 
Αα, Βα και Γβ 

ΠΕΜΠΤΗ 11/6/2020 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

1. Στο mail επικοινωνίας που έχετε οι ίδιοι ή γονείς/κηδεμόνες σας παραχωρήσει στο 

σχολείο, θα λάβετε την πληροφορία σε ποιο Υποτμήμα (α ή β) έχετε τοποθετηθεί 

2. Η λειτουργία του σχολείου θα πραγματοποιείται με βάση το ισχύον ωρολόγιο 

πρόγραμμα. 

3. Μικρές αλλαγές έχουν γίνει στη χρήση αιθουσών, στις ώρες των διαλειμμάτων ενώ 

ειδικές οδηγίες θα έχουν αναρτηθεί για τις εισόδους-εξόδους που θα 

χρησιμοποιούνται ανά τάξη.  

4. Δεν θα λειτουργήσει το Κυλικείο και επομένως οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρουν 

από το σπίτι τους το φαγητό και το νερό τους καθώς ΑΠΑΓΟΡΕΥETAI ρητά η έξοδος 

από το σχολικό κτήριο για σχετικές προμήθειες.  

 

 


