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6ο Δ. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                   ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (13-9-2021)  
 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,  

 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε «ζωντανά» 

τους/τις μαθητές/τριές μας με τη νέα σχολική χρονιά και ελπίζουμε ότι και με τη δική 

σας στήριξη και συνεργασία θα εξασφαλίσουμε όχι μόνον την αποτελεσματική 

προστασία της υγείας όλων μας, αλλά και μια ιδιαίτερα δημιουργική και ουσιαστική 

σχολική χρονιά. 

 

Σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. Φ7/111089 / /9-9-21 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: 

«Λειτουργία δημοτικών σχολείων για το σχ. έτος 2021-22», ο Σύλλογος Διδασκόντων 

συνεδρίασε και κατέληξε σε αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου τη νέα 

σχολική χρονιά 2021-202, τις οποίες και σας γνωστοποιούμε.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:  

Προσέλευση μαθητών:  
1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) δύο φορές την εβδομάδα 

(Τρίτη και Παρασκευή), ο οποίος διενεργείται και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση 

στο σχολείο. Μην αποστέλλετε το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με 

μέιλ, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των μαθητών/τριών και είναι δύσκολο να 

ελεγθούν. 
Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη εβδομάδα, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου (ημέρα 

αγιασμού) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος πρέπει να έχει γίνει πριν την προσέλευση 

στο σχολείο. 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, δηλαδή την Τετάρτη και οι μαθητές θα τον επιδείξουν την Πέμπτη 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ).  
Οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο, κρατώντας αποστάσεις, φορώντας υποχρεωτικά 

μάσκα – πλην εκείνων που, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σ. 16 που εξαιρούνται - από την 

είσοδο στην Καραολή Δημητρίου από τις 8:00-8:15 και πηγαίνουν απευθείας στην 

τάξη τους, όπου θα τους περιμένει ο/η εκπαιδευτικός του τμήματός τους. Μέσα στην 

αίθουσα θα τελείται η προσευχή. Κατά την είσοδο στην αίθουσα τα παιδιά θα βάζουν 

αντισηπτικό στα χέρια τους. Στον 1ο όροφο είναι οι αίθουσες για τις τάξεις: Α  , Β, Γ1, 

Γ2, Τραπεζαρία 1, Τραπεζαρία 2, και στον 2ο όροφο οι  Δ  , Ε, ΣΤ1, ΣΤ2, και το 

Τμήμα Ένταξης.  

Η είσοδος σε γονείς/κηδεμόνες, επισκέπτες πραγματοποιείται μόνο για πολύ σοβαρό 

λόγο με την επίδειξη «Πιστοποιητικού εμβολιασμού, Βεβαίωσης νόσησης ή 

Βεβαίωση αρνητικού Rapid ή PCR TEST και σημειώνεται το όνομά τους για τυχόν 

ιχνηλάτηση, αν παρουσιαστεί κρούσμα COVID 19. Για οποιοδήποτε θέμα σας 

απασχολεί απευθυνθείτε στους διδάσκοντες/ουσες που βρίσκονται στην είσοδο κατά 

την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

2. Γονείς/κηδεμόνες, επισκέπτες κρατάτε αποστάσεις εκτός του χώρου του  

σχολείου και μην προσεγγίζετε τα κιγκλιδώματα του σχολείου, για να μπορούν να  

βγαίνουν με ασφάλεια οι μαθητές/τριες. 
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3. Η μεταφορά των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια  

Αττικής θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σ. 6.  

 

4. Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές/τριες για το σχολείο πρέπει να ελέγχεται η  

τσάντα τους, ώστε να έχουν τα απαραίτητα μαζί τους και να μη χρειαστεί να  

δανειστούν τίποτα. Αν χρειαστεί ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό. Δεν έχουν στην  

τσάντα υλικά άσχετα με την εκπαιδευτική διαδικασία. (π.χ. παιχνίδια, τάπες,  

αυτοκόλλητα κ.ά). 

  

5. Χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, στυλό,  

γόμες, ρούχα, καπέλα, μάσκες κ.ά.). Σε όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα  

(ακόμη και στα ρούχα) να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη τους με  

ανεξίτηλο μαρκαδόρο.  

 

6. Πρέπει να έχουν το δικό τους παγούρι για νερό, γεμισμένο από το σπίτι, γιατί 

απαγορεύεται να πίνουν νερό από τις βρύσες. Από τις βρύσες μόνο θα γεμίζουν τα 

παγούρια τους.  

 

7. Δεν παίρνουν πρόγευμα ή άλλο φαγώσιμο από συμμαθητή/τρια τους και δεν  

προσφέρουν. Επιτρέπονται  τα κεράσματα σε συμμαθητές/τριες σε ονομαστικές  

γιορτές, γενέθλια κ. ά. μόνο σε συσκευασμένη μορφή. 

 

8. Μπορεί να έχουν μαζί τους υγρά μαντιλάκια, για να καθαρίζουν τα  

προσωπικά τους αντικείμενα μολύβια, στυλό, χερούλια τσάντας κ.ά). Συστήνεται να  

έχουν μαζί τους δύο (2) μάσκες (μια που θα φορούν και μια εφεδρική) και δύο (2)  

σακουλάκια που θα τις τοποθετούν (ένα για την καθαρή και ένα για την  

χρησιμοποιημένη).  Όσο ο καιρός είναι ζεστός να έχουν μαζί τους καπέλο.  

 

Μάθημα:  
10. Για την καλύτερη προστασία των μαθητών μέσα στις αίθουσες τα θρανία  

έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Κάθε παιδί θα κάθεται μόνο του στο κάθισμα στο  

οποίο αναγράφεται το όνομά του. Δε χρησιμοποιούν τον κοινό εξοπλισμό του  

σχολείου. Καλό θα ήταν να έχουν και τον προσωπικό τους μαρκαδόρο για τον  

πίνακα. Δεν αγγίζουν τις κουρτίνες.  

 

11. Όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα φορούν μάσκα και κρατούν τις αποστάσεις.  

Όταν επιστρέφουν στην αίθουσα βάζουν αντισηπτικό στα χέρια τους.  

 

12. Όλα τα παιδιά, πλην εκείνων -για τα οποία θα πρέπει να εξετάζεται το  

ενδεχόμενο χρήσης χειρουργικής μάσκας- ΕΟΔΥ, σ. 16 φορούν υποχρεωτικά τη  

μάσκα τους μέσα στο σχολικό κτήριο.  

 

13. Αν ένας μαθητής αισθάνεται αδιάθετος, παραμένει οπωσδήποτε στο σπίτι του.  

Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση  

συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το  

σπίτι.  

 

14. Τα συχνότερα συμπτώματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (Μάιος 2021), 
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που είναι συμβατά με τη λοίμωξη COVID 19 είναι τα ακόλουθα:  

πονοκέφαλος,  

πονόλαιμος, 

μυαλγίες,  

ρίγος,  

καταβολή δυνάμεων, 

κοιλιακός πόνος,  

ναυτία, 

για να  χαρακτηρίσουν  ένα παιδί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19, πρέπει να 

συνοδεύονται με ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:  

- πυρετό (Θ > 37,5oC) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα  

- βήχα  

- δύσπνοια  

- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη  

- γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος) 

Αυτή η  δεύτερη κατηγορία συμπτωμάτων με ή χωρίς πυρετό αποτελούν κλινικά 

κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19. 
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του νοσήσει από τον  

κορωνοϊό, ενημερώνεται το σχολείο.  

 

15. Αν ένας μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  

θα οδηγηθεί σε ειδικό χώρο και θα ειδοποιηθούν οι γονείς του να τον  

παραλάβουν.  

 

Πρωινή ζώνη: 
16. Με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών στο Ολοήμερο θα 

λειτουργήσει Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) από την Τρίτη 14/9/2021 και θα 

συνεχιστεί εφόσον οι μαθητές δε θα είναι λιγότεροι από 7, ειδάλλως θα ανασταλεί η 

λειτουργία της.  Η προσέλευση των   μαθητών για την Πρωινή  ώνη θα είναι 7:00  - 

7:15  .  

 

Ολοήμερο:  
17. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει από τις 14-9-2021 μέχρι τις 15.00 με κρύο 

φαγητό. Θα ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή του με νεότερη ανακοίνωση. 

 

18. Έναρξη του Ολοήμερου στις 13.15  

1η αποχώρηση στις 15.00  

2η αποχώρηση στις 16.00  

 

19. Χρησιμοποιούνται δύο αίθουσες για τραπεζαρία. Η σίτιση θα γίνεται κυλιόμενα.  

Προς το παρόν δε θα χρησιμοποιηθούν τα ψυγεία και δε θα ζεσταίνονται φαγητά 

για αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήμερο 

θα έχουν στο τσαντάκι του ολοήμερου, που θα το έχουν μαζί τους στην αίθουσα 

διδασκαλίας, "κρύο φαγητό", ένα παγούρι με νερό και μια πετσέτα που θα πλένεται 

καθημερινά.  

Το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου θα απολυμαίνει τακτικά τις κοινόχρηστες  

επιφάνειες (κουπαστές, πόμολα, πάγκους, τουαλέτες κ.ά).  

 

Διαλείμματα:  
20. Οι μαθητές/τριες πριν βγουν διάλειμμα θα πρέπει να μαζέψουν τα πράγματά τους  
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από το θρανίο, για να μπορέσει η καθαρίστρια να καθαρίσει, να βγάλουν τη μάσκα  

και να την τοποθετήσουν σε ένα σακουλάκι πλαστικό ή μόνιμο και να βάλουν  

αντισηπτικό στα χέρια. Προτείνεται να έχουν μαζί τους στο διάλειμμα ένα τσαντάκι  

στο οποίο να βάζουν τη μάσκα τους, το παγούρι και το φαγητό τους. Το ίδιο 

προτείνεται και πριν αρχίσουν το μάθημα της Φ. Αγωγής.  

Θα πραγματοποιούνται κοινά διαλείμματα σύμφωνα με το ΠΔ79/2017 (1ο διαλ.: 

09.40-10.00, 2ο διαλ.: 11.30-11.45, 3ο διαλ.: 12,25-12.35), γιατί στον χώρο του 

προαυλίου επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες (> 1,50 τ.μ. ανά μαθητή). Έχει 

οριοθετηθεί ο αύλειος χώρος με τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των τμημάτων 

(1,50μ.). Δεν επιτρέπονται παιχνίδια που απαιτούν φυσική εγγύτητα και σωματική 

επαφή.  

 Για κάθε τάξη/τμήμα υπάρχει συγκεκριμένος, χρωματισμένος χώρος που έχει  

γνωστοποιηθεί τους μαθητές. Συγκεκριμένα:  

Τάξη/τμήμα                      Χρώμα                                        τ.μ. ανά μαθητή  
Α                                        κόκκινο                                                7,00  

Β                                        πράσινο ανοιχτό                                   4,50                                     

Γ1΄                                    κίτρινο                                                  4,50  

Γ2                                      ροζ                                                        5,00  

Δ                                        μοβ                                                      12,00  

Ε                                        λαχανί                                             7,00  

ΣΤ1                                    πορτοκαλί                                                      8,00  

ΣΤ2                                    μπλε                                                   9,00  

 

Οι μαθητές εξέρχονται σταδιακά και ανά τμήμα διάλειμμα, συνοδεία εκπαιδευτικού 

και κατευθύνονται στον χώρο του προαυλίου που έχει οριστεί γι’ αυτούς τηρώντας  

αποστάσεις. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος τηρούν τις αποστάσεις και δεν  

αγγίζουν άλλα παιδιά. Για την κίνηση των μαθητών μέσα στο σχολικό κτήριο, τη  

μετάβασή τους στο προαύλιο και την επιστροφή στις τάξεις τους, έχει γίνει η  

κατάλληλη διαγράμμιση και σήμανση.  

 

Λήξη διαλείμματος:  
21. Συγκέντρωση της τάξης ή του τμήματος στο καθορισμένο μέρος του προαυλίου  

και είσοδος στην τάξη με τον εκπαιδευτικό της επόμενης ώρας τηρώντας τις 

αποστάσεις και τις σημάνσεις. Μπαίνοντας στην αίθουσα βάζουν αντισηπτικό στα 

χέρια.  

 

Σχολική βιβλιοθήκη:  
22. Εφόσον επιτρέψουν οι συνθήκες τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η είσοδος των 

παιδιών στη Βιβλιοθήκη θα γίνεται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας από 

όλους τους εισερχόμενους σε αυτήν και με τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου 

μεταξύ αυτών. Τα βιβλία που θα επιστρέφονται θα παραμένουν εκτός ραφιών για 

τρεις (3) ημέρες, θα απολυμαίνονται και στη συνέχεια θα τοποθετούνται στα ράφια 

για δανεισμό.  

 

Αποχώρηση:  
23. Για την αποφυγή συνωστισμού, οι μαθητές της κάθε τάξης αποχωρούν σταδιακά  

ξεκινώντας από την  τάξη που εφημερεύει ο εκπαιδευτικός και συνεχίζουν Α΄, Β΄, 

κ.ο.κ.  Οι γονείς ή συνοδοί των μαθητών θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στη θέση 

τους, αποφεύγοντας να συνωστίζονται έξω από τον χώρο του σχολείου τηρώντας  

αποστάσεις και φορώντας μάσκα.   
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24. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε  

άλλη συσκευή επεξεργασίας εικόνας και ήχου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 Εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ με θέμα «Χρήση Κινητών 

Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες». 

 

Ενημέρωση γονέων:  
25. Για την πρώτη ενημέρωσή σας από τους/τις εκπαιδευτικούς των παιδιών σας, θα  

ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.  

 

Μαθητές που προσέρχονται και αποχωρούν μόνοι τους:  
26. Οι γονείς των μαθητών που προσέρχονται στο σχολείο και αποχωρούν μόνοι τους  

από αυτό, θα πρέπει να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση που είναι  

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου και να την καταθέσουν στο σχολείο  

μέσω του παιδιού τους την επόμενη ημέρα του Αγιασμού ή μέσω ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου, απαραίτητα υπογεγραμμένη (14-09-2021). Στη συνέχεια, θα δοθεί μια 

κάρτα «εξόδου» στους μαθητές αυτούς που θα την επιδεικνύουν στην εξώπορτα 

στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. 

 

Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής από το  

σχολείο και χρήσης τηλεκπαίδευσης λόγω σοβαρού υποκείμενου νοσήματος  

27. Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν παιδιά  

με υποκείμενα νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι περιορισμένα καθώς  

πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι παρακάτω πίνακες ενδέχεται να τροποποιηθούν στο  

μέλλον καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας σχετικά με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2  

και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για  

μακροχρόνια αποχή από το σχολείο πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα με  

προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε παιδιού από τον θεράποντα ιατρό  

σε συνεργασία με την οικογένεια.  

1. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη  

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες  

από την ολοκλήρωσή της.  

2. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν  

παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες.  

3. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι  

από 24 μήνες.  

4. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία.  

5. Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIVκαι CD4<500)  

6. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)  

7. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια  

8. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή  

μυοκαρδιοπάθεια  

9. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική  

ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη  

γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.  

10. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα  

Παιδιά για τα οποία θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης χειρουργικής  

μάσκας 28. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης θα 

πρέπει να  

συζητηθεί με τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα όπως  
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φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

1. Παιδιά με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία,  

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου)  

2. Παιδιά με ινοκυστική νόσο  

3. Παιδιά που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με  

ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου  

4. Παιδιά με μεσογειακή αναιμία  

5. Παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη   

29. Παιδιά για τα οποία συστήνεται η ΜΗ χρήση μάσκας  

1. Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς  

2. Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει να  

χειριστούν τη μάσκα τους. 

  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 Παρακαλούμε πολύ η πρωινή προσέλευση να ολοκληρώνεται στις 08.15, καθώς 

αμέσως ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία και δεν πρέπει να διακόπτεται για κανένα 

λόγο.  

 Κανένα παιδί δεν αποχωρεί μόνο του από το Πρωινό ή Ολοήμερο πρόγραμμα 

ακόμη κι αν συναινέσει τηλεφωνικώς ο γονέας ή κηδεμόνας. Πάντα συμπληρώνεται 

το έντυπο «Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης», την ώρα της αποχώρησης από 

τον/την συνοδό που θα παραλάβει το παιδί. 

 Η ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο είναι αυτή που επιλέχθηκε στην αίτηση 

και ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.  

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) πρέπει να προσκομίσουν οι 

μαθητές/τριες που φοιτούν φέτος στην Α     Δ   τάξη. Για την ασφάλεια τους μέχρι να 

το προσκομίσουν δε θα λαμβάνουν μέρος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

 Για να μειωθεί το βάρος της σχολικής τσάντας τα παιδιά να φέρουν μαζί τους τα 

απαραίτητα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τους.  

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία και διευκρίνιση. Επικοινωνήστε μαζί μας 

για όποιο θέμα σας απασχολεί, για να βρεθεί από κοινού μια λύση.  

 Να ενημερώνεστε καθημερινά από το ιστολόγιο του σχολείου στη διεύθυνση 

https://blogs.sch.gr/6dimamarous  για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 

σχολείου κι αναζητήστε εκεί τα απαραίτητα έντυπα.  

 

 

Σας ευχόμαστε "Καλή σχολική χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και δύναμη!"  

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου 

https://blogs.sch.gr/6dimamarous

