
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες 

 
Πρώτα απ’ όλα ευχόμαστε η νέα  χρονιά 2021 να κυλήσει με υγεία για όλους. 

Όπως ήδη γνωρίζετε, με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., από τη Δευτέρα 01 
Φεβρουαρίου 2021 ξεκινά η δια ζώσης διδασκαλία  των μαθημάτων στις σχολικές 
μονάδες. Για τη διασφάλιση της υγείας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
απαιτείται από όλους αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που 
ακολουθούσαμε και πριν από το κλείσιμο των σχολείων.  

1. Θα ισχύει το ίδιο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα  όπως εφαρμοζόταν πριν 
την διακοπή της δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων. 

2. Η έναρξη των μαθημάτων ξεκινάει στις 08:25 και η λήξη για το 6ώρο στις 
13:30 ενώ για το 7ώρο στις 14:15. 

3. Παρακαλουμε να τηρούνται  οι  ώρες προσέλευσης και αποχώρησης ώστε να 
αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στις 
εισόδους και εξόδους του σχολείου.  

4. Σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ που αναφέρονται σε 
κανόνες που έχουν να κάνουν με την  υποχρεωτική χρήση μάσκας σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με την τήρηση αποστάσεων με τον 
καθαρισμό των χεριών, με τον  τακτικό αερισμός των αιθουσών κ.ά. 

5. Εφαρμόζονται ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία των μαθημάτων 
Πληροφορικής, Μουσικής, Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής.  

6. Όσα παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με τον ιό της γρίπης ή της 
covid-19 (πυρετό, βήχα κ.ά.) παραμένουν στο σπίτι με ευθύνη των γονέων και 
συμβουλεύονται γιατρό. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για 
ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την 
αναχώρησή τους από το σπίτι. Για να επανέλθουν στο σχολείο θα πρέπει, τις δύο 
τελευταίες μέρες πριν την επάνοδό τους, να μην χορηγείται φαρμακευτική αγωγή 
ή να εμφανίζουν συμπτώματα. Σε περίπτωση απουσίας πάνω από μια ημέρα 
ενημερώνεται για τον λόγο απουσίας  η Διεύθυνση του σχολείου. 

 
          Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων  
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