
Αγαπητοί γονείς, 

            η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας σάς 

εύχονται καλή σχολική χρονιά με υγεία. Και η φετινή χρονιά θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για 

μαθητές, εκπαιδευτικούς  αλλά και γονείς. Η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η καλή διάθεση 

θα είναι τα πιο δυνατά όπλα όλων μας, προς όφελος των παιδιών μας.  

Σας ενημερώνουμε ότι η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο για την τελετή του 

Αγιασμού, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021,  θα γίνει στις 08:30’  π.μ. (ο Αγιασμός θα γίνει 

στις 10:00’ και αμέσως μετά, οι μαθητές θα αποχωρήσουν.)  

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έρθουν χωρίς τσάντες. Σύμφωνα με την 

Φ7/111089/Δ1/9-9-2021 εγκύκλιο, κατά την είσοδό τους στο σχολείο θα φορούν 

υποχρεωτικά μάσκα και θα έχουν μαζί τους ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ selftest που θα έχουν 

κάνει την Κυριακή. Την Τετάρτη θα κάνουν άλλο ένα self test και την Πέμπτη θα έρθουν 

στο σχολείο με την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. Από την ερχόμενη εβδομάδα, θα 

κάνουν self test Δευτέρα και Τετάρτη και θα φέρνουν τη βεβαίωση αρνητικού 

αποτελέσματος κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 

Οι γονείς  παραμένουν εκτός του προαύλιου χώρου του σχολείου.  

  Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων θα ανέβουν για καλωσόρισμα κατευθείαν στις 

τάξεις τους, μαζί με τους δασκάλους τους που θα τους περιμένουν στην είσοδο για να τους 

παραλάβουν, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τον Αγιασμό, ο ιερέας θα ανέβει στις αίθουσες για να «αγιάσει» τους μαθητές, 

οπότε αν κάποιος μαθητής δεν το επιθυμεί θα πρέπει να ΜΗΝ προσέλθει στο σχολείο την 

Δευτέρα, αλλά να έρθει κανονικά την Τρίτη 14/9 με την βεβαίωση αρνητικού self test. 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΟΦΟΣ 

A  Νάκκα Εύη  1oς ΟΡΟΦΟΣ 

Β1  Ατζέμη Μελίνα  1oς ΟΡΟΦΟΣ 

Β2  Ιερωνυμάκη Ελένη  1oς ΟΡΟΦΟΣ 

Γ1  Λεϊμονή Μαργαρίτα  1oς ΟΡΟΦΟΣ 

Γ2  Καμάρας Δημήτρης  1ος ΟΡΟΦΟΣ 

Δ1  Μόσχης Κώστας  2ος ΟΡΟΦΟΣ 

Δ2  Καμενάκη Νίκη  2ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ε1  Μπογδάνος Αλέξανδρος  2ος ΟΡΟΦΟΣ   

Ε2  Βαλαβάνη Λία  2ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤ1  Αναστασιάδου Έφη  2ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤ2  Σολωμού Ζέτα  2ος ΟΡΟΦΟΣ 



 

• Όλοι οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν με τη λήξη του Αγιασμού, 

περίπου στις 10: 30 π.μ. 

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο προαύλιο του σχολείου. 

 

• Τα βιβλία θα μοιραστούν την Τρίτη 14/9/2021, οπότε τα παιδιά θα 

φέρουν μαζί τους τσάντες, μολύβια, τετράδιο. 

 

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έρχονται καθημερινά στο σχολείο στις 

8:05’-8:10’ και θα ανεβαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες όπου θα τους 

περιμένουν οι εκπαιδευτικοί.  

 

• Την υπόλοιπη εβδομάδα το σχολείο θα λειτουργήσει ως τις 11:30’, 

οπότε παρακαλούμε να βρίσκεστε έξω από το προαύλιο έγκαιρα για 

την παραλαβή των παιδιών σας. 

  

• Το Ολοήμερο (και η Πρωινή Ζώνη) δεν θα λειτουργήσει προσωρινά 

μέχρι την στελέχωσή του. 

 

• Η μάσκα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλες τις τάξεις, για τους μαθητές/τριες, 

τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. Η είσοδος 

γονέων στο σχολείο γίνεται με ραντεβού, μπορείτε όμως να 

επικοινωνείτε οποτεδήποτε με mail στο 99dimath@gmail.com 

 

• Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεστε το σχολικό blog για ενημέρωση: 

https://blogs.sch.gr/99dimath/  

 

               Κ  Α  Λ  Η     Χ Ρ Ο Ν Ι Α,  Κ Α Λ Η   Δ Υ Ν Α Μ Η   Σ Ε   Ο Λ Ο Υ Σ !!! 

                                      

                                         Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων 

                                                         του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας 
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