
 

2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021 – 2022 

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες… καλή  σχολική χρονιά! 

Μια δημιουργική νέα χρονιά αρχίζει δυναμικά και αισιόδοξα,  αποβλέποντας στη 

δημιουργία του καλύτερου δυνατού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους  μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς που κυνηγούν τα όνειρά τους και κάνουν πράξη τις αξίες τους 

ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες. 

Με την παρούσα ανακοίνωση στοχεύουμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας όπως αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα με τις νέες ιδιαίτερες συνθήκες 

που βιώνουμε  όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί,  

τα εξής: 

- Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας  

Α΄ Τάξη:  Καραγιάννη Θεοδώρα 

Β΄ Τάξη:  Πανταζώνας Βασίλειος 

Γ΄ Τάξη: Σουβλή Παρασκευή 

Δ΄ Τάξη: Μπακογιάννη Ελένη 

Ε΄ τάξη: Παλαμιώτου Βασιλική  

ΣΤ1΄ τάξη: Κωστούλα Ιωάννα 

ΣΤ2΄  τάξη: Γάτος Δημήτριος 

Αγγλικών:Ευτυχίδου Αικατερίνη  

Γυμνάστρια: Γκαραγκούνου Αρετή 

Μουσικός: Μαβίδη Αντιγόνη 

Γαλλικών: Κουβελά Αναστασία 

Γερμανικών: Μπαρμπουδά Αικατερίνη 

Θεατρικής Αγωγής: Κουτσογιάννη Ευφροσύνη  

Παράλληλη Στήριξη: Αλεξανδρής Βασίλειος 

                                     Γεωργοπούλου Ολγα 

                                      Χατζηχαραλάμπους Παναγιώτα 



 

Κοινωνικός Λειτουργός :Κολίτσα Δήμητρα 

Ψυχολόγος:Αρώνη Αικατερίνη 

Προσέλευση μαθητών 

Η προσέλευση μαθητών στο σχολείο μας θα έχει ως εξής:   

(8:00 - 8:15π.μ): Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄:προσέλευση από την οδό Αλεξάνδρας  

Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεις: προσέλευση από την οδό Μακρυνίτσης 

Οι μαθητές θα παραδίνονται  από τους γονείς στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στην 

είσοδο του σχολείου. Οι μαθητές/τριες, θα πηγαίνουν, απευθείας στον αντίστοιχο  προαύλιο 

χώρο, όπως αυτός έχει καθορισθεί από τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων και θα 

οδηγούνται στην τάξη τους ένα, ενα τμήμα με ευθύνη των δασκάλων τους λαμβάνοντας όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.  

Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός έχει εφημερία, αλλά και μάθημα την πρώτη ώρα, 

τότε οι μαθητές θα περιμένουν σε απόσταση  ο ένας από τον άλλο, σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να ανέβουν στην τάξη μαζί, αλλά διατηρώντας 

τις αποστάσεις ασφαλείας.  

Η αποχώρηση των μαθητών (13.15 μ.μ) θα γίνεται από τις αντίστοιχες εισόδους και υπό την 

επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. 

Οι  θύρες εισόδου - εξόδου θα παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

σχολείου ώστε να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος των μαθητών από τον 

προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη 

λειτουργία του, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) 

- Με ποιο τρόπο θα γίνονται τα μαθήματα 

Αφού περάσουν οι μαθητές/τριες, στις τάξεις τους, θα ακολουθεί η προσευχή εντός της 

τάξης.  

Η τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ των θέσεων των μαθητών στην τάξη 

επιβάλλεται. 

Ο προσανατολισμός των θρανίων θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η 

έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα.  

Επίσης ενθαρρύνεται και η διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους όπου αυτό είναι εφικτό. 

Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, τον εκπαιδευτικό και το 

λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη και υποχρεωτική, σε όλους τους 

εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, 



 

μόνο  όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση 

από τη σχολική μονάδα, Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του 

φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. 

ΟΜΩΣ! Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος  μαθητή/μαθήτριας σε εσωτερικό χώρο χωρίς 

μάσκα. 

Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση 

μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική 

τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ παραμένει σε ειδικό χώρο, με επίβλεψη εκπαιδευτικού και  

τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι 

την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. 

Προτείνεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους περισσότερες μάσκες, ούτως ώστε να τις 

αντικαθιστούν όποτε προκύψει ανάγκη. Οι μαθητές πρέπει να έχουν σε διαφορετικά 

σακουλάκια τις καθαρές και χρησιμοποιημένες μάσκες. 

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικου ́ ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις 

μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Επίσης είναι 

υποχρεωτικό να αναγράφεται ο κωδικός από τη δήλωση του self-test.στο gov.gr(σε 

διαφορετική περίπτωση είναι άκυρο ).Εξαιρουν́ται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν 

ιστορικο ́νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. 

 Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικος́ έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ 

Τρίτης (δηλτη Δευτέρα )και προ Παρασκευής(δηλ. Πέμπτης) και εώς είκοσι τεσ́σερις (24) 

ώρες πριν απο ́ την προσέλευση στη σχολική μονάδα.(δηλ ο έλεγχος από το σχολείο 

διενεργείται Τρίτη και Παρασκευή Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η 

ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β ́4054) 

ΚΥΑ. 

 

-  

- Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 

Συγκεκριμένα: 

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα αλλάζει ως 

προς τα μαθήματα εφόσον 

το τρέχον σχ.έτος 

εισάγονται τα εργαστήρια  

δεξιοτήτων.



 

Το πρόγραμμα διαλλειμάτων έχει ως εξής: 

 

Α  Β  Γ   Δ 

Ε1 

ΣΤ1 

ΣΤ2 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΠΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΠΤΑ 

1η 8.15-9.00  1η 8.15-9.00  

2η 9.00-9.30  2η 9.15-9.45  

1ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

9.30-9.45 15 1ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

9.45-10.00 15 

3η 9.45-10.30  3η 

 

10.00-10.45 

 

 

4η 10.30-11.15  4η 10.45-11.35  

2ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11.15-11.3 20 2ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11.35-11.55 20 

5η 11.35-12.20  5η 11.55-12.30 

 

 

3ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12.20-12.30 

 

10 3ο 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

12.30-12.40 

 

10 

 

6η 12.30-13.15  6η 12.40-13.15  

      

 

- Λειτουργία Ολοημέρου τμήματος 

Λειτουργία Πρωινού ολοημέρου τμήματος:7:15-8:οοπμ 

Υπ.Τμήματος:Μουζαλά Δέσποινα 

Το τμήμα του Ολοήμερου θα λειτουργεί μέχρι τις 15:00μ.μ  

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά από 1:15 μ.μμέχρι τις 15:00μ.μ, με ένα 

τμήμα και με τη τήρηση των μέτρων που προβλέπονται. 

Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός των 

επιφανειών, του εξοπλισμού  και καλός αερισμός. 

Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το 

Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική,  ενώ δεν 

είναι υποχρεωτική την ώρα του γεύματος. Εκεί θα μοιράζονται οι μαθητές αναλογικά 

στις αίθουσες διδασκαλίας του ολοήμερου, για την αποφυγή συγχρωτισμού.  

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων τους. Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και οι 



 

εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης, βοηθούν και 

καθοδηγούν τους μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που 

αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα.  

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές/τριες των μικρών τάξεων 

μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 

Ο κάθε μαθητής φέρει αυστηρά  το ατομικό του σκεύος, την ατομική του πετσέτα και το 

ατομικό  του δοχείο νερού  με το όνομα του όπου αυτό είναι δυνατόν, ή η χρήση σκευών 

μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, και ενημερώνονται οι  μαθητές  να μην μοιράζονται μεταξύ 

τους φαγητό / ή και νερό. 

-  Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι ολοημέρου προγράμματος 

Δευτέρα: Γάτος Δημήτριος 

Τρίτη: Πανταζώνας Βασίλειος 

Τετάρτη:Καραγιάννη Θεοδώρα 

Πέμπτη: Σουβλή Παρασκευή 

Παρασκευή: Μπακογιάννη Ελένη 
 

Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί 

διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 4187/10.09.2021: 

1. Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων 

που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί 

περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής 

υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων. 

2. Ομοίως, επιτρέπονται μαθητικά συνέδρια, μαθητικοί διαγωνισμοί. Η συμμετοχή σε αυτά 

λαμβάνει χώρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του 

τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου τύπου διαγνωστικού 

ελέγχου(rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η οποία υπογράφεται 

από τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα 

του/της, αν πρόκειται για ανήλικο/η, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας 

 

(υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη δυνατή απόσταση, τήρηση κανόνων 

υγιεινής). 

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή το μάθημα της κολύμβησης, που διεξάγεται σε κολυμβητικές 

δεξαμενές. 



 

6. Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται 

με ευρεία προσέλευση γονεών/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις, εορτές 

αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

νομοθετικές διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, που λαμβάνουν χώρα.  

- Μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

 Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα νέα αναγκαία 

μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. και αποφασίσει υπουργείο Παιδεία 

Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές 

σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους 

επισκέπτες των σχολικών μονάδων, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών 

μονάδων, στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, 

όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και 

στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου.  

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη 

διάρκεια της γυμναστικής.  

Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών  επιτρέπονται, εφόσον 

πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων 

καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα 

χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες.  

Προβλέπεται καθαρισμός του αθλητικού υλικού μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται 

οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια.  

Οι αίθουσες διδασκαλίας θα χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από 

συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού 

μεταξύ των τμημάτων. 

Ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού, λύση που και περιορίζει την πόση νερού απευθείας 

από τη βρύση (και άρα τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού) και συνιστά λύση ωφέλιμη για το 

περιβάλλον. 

 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός COVID-19:Μουζαλά Δέσποινα 

Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός COVID-19: Μπακογιάννη Ελένη 

 

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (ΕΟΔΥ) 

 



 

 Προστατέψτε το παιδί της, την οικογένειά της και το σχολείο. Ενθαρρύνετε τα 

παιδιά να ακολουθούν της οδηγίες του ΕΟΔΥ και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής, 

κυρίως τη χρήση μάσκας… 

 Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού 

και να κρατούν αποστάσεις από της ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της 

οικογένειας. 

 Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα της ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα 

πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων. 

 Να πλένουν συχνά τα χέρια της με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί 

συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο. 

 Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ. 

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058.  

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060 

 

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΕΟΔΥ) 

Ακολουθούν οδηγίες για τους μαθητές/τριες που τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί όσο και εσείς 

οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να τους/τις θυμίζουμε συνεχώς: 

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου: 

 Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς 

αμέσως σε κάδο απορριμμάτων. 

 

 Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου. 

 

 Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν 

δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα. 

 



 

 Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα,  χαρτονομίσματα, 

κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου. 

 

 Να κρατάς απόσταση  με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και στους άλλους 

χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς σου έξω από το 

σχολείο. 

 

 Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να 

ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον δάσκαλό σου και να μείνεις 

σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά. 

 

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Σας ενημερώνουμε, ότι στο σχολείο μας υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός, ήτοι: 

 Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη 

 

 Θερμόμετρο μετώπου, τύπου λέιζερ  

 

 Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες 

 

 Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες  

 

 Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με 

δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 

70% αλκοόλη) 

 

 Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις) 

 

 Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες 

καταστάσεις  

 

 Ειδικός  χώρος σε περίπτωση που υπάρξει υποψία για κρούσμα covid19. 

- Τρόποι επικοινωνίας  των εκπαιδευτικών με τους γονείς 

Η επικοινωνία των γονέων – κηδεμόνων θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή αν κριθεί απαραίτητο μέσω τηλεδιάσκεψης. Η 



 

προσέλευση των γονέων στο σχολείο προς ενημέρωση θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

Όταν οριστικοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν για τις 

ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους γονείς. Παρακαλούμε για την συνεργασία με όλους 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να τηρείται το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών 

(8:15 – 14:00μ.μ.). 

Παράλληλα οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται  από την επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

blog 2dim.volou.mag 

Θεωρώντας την συνεργασία όλων μας ως δεδομένη  για την επίτευξη των κοινών μας 

στόχων που αφορούν τον… μαθητή ευχόμαστε  καλή επάνοδο όλων… στην νέα σχολική 

χρονιά!… 

Είμαστε πάντα δίπλα στον μαθητή/τρια μας και στο γονιό μας. 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

                                            MOΥΖΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 


