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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΛΟΓΩ COVID-19 - ΝΟΜΟΘΕΙΑ

• Οδηγίες για όλα τα σχολεία. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 – ΥΕΚ τεύχος Β’ 3780/08-09-
2020

• Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης
COVID-19 (Αρ. Πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020)

• Οδηγίες του ΕΟΔΤ (Λοίμωξη από το νέο κορωνοιό SARS-Cov-2 (COVID-19) - ΛΟΙΜΩΞΗ
ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19).ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (31 Αυγούστου 2020)

• Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε 
σχολικές μονάδες (18 – 9-2020) 

• Οδηγίες του Τπουργείου Τγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας & ποιότητας Ζωής -
Δ/νση Δημόσιας Τγείας και Τγιεινής Περιβάλλοντος – Σμήμα μεταδοτικών νοσημάτων (Αρ.
Πρωτ. Δ1α/ΓΓ1οικ.67851/22-10-2020)

• ΕΟΔΤ Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε
σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων
(11 Νοεμβρίου 2020)

• Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης… και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη
λειτουργία τους. ΥΕΚ B 4810 – 31.10.2020

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://blogs.sch.gr/dipeioan/2020/11/02/fek-b-4810-31-10-2020-leitoyrgia-ton-ekpaideytikon-monadon-protovathmias-kai-deyterovathmias-ekpaideysis-eidikis-agogis-kai-ekpaideysis-ergastiriakon-kentron-kai-scholikon-ergastirion-scholeion-deyter/
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• Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της παραμονής
όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΤ και του
Τ.ΠΑΙ.Θ. (με «διαλείμματα», όχι την ώρα που πίνουν, τρώνε ή γυμνάζονται τα παιδιά).

• Η πρωινή προσευχή στο προαύλιο δεν θα γίνεται, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός
των παιδιών.

• Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στο σχολείο θα φορούν μάσκα. Οι μαθητές/-τριες θα
εισέρχονται στο σχολείο με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών υπηρεσίας μεταξύ 08:00 και 08:15
και θα πηγαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους.

• τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου φορούν ΟΛΟΙ (μαθητές,
καθηγητές, λοιπό προσωπικό και επισκέπτες) προστατευτική μάσκα.

• ε όλες τις τάξεις, τα εργαστήρια, τα γραφεία, τις τουαλέτες και τους διαδρόμους θα
υπάρχουν αντισηπτικά. Όλοι (μαθητές εκπαιδευτικοί, κ.ά.) που εισέρχονται στις τάξεις, στα
εργαστήρια, στα γραφεία και στις τουαλέτες απολυμαίνουν τα χέρια τους! Σο ίδιο πρέπει να
κάνουν και κατά την έξοδο!

• τις τάξεις και στα εργαστήρια οι μαθητές/τριες κάθονται ΠΑΝΣΑ ΣΙ ΙΔΙΕ ΘΕΕΙ που θα
τους υποδείξουν οι καθηγητές τους και δεν αλλάζουν θέση αν δεν τους ζητηθεί.

• Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί με τα θρανία σε μετωπική διάταξη (όλα κοιτούν προς τον
πίνακα), ακολουθώντας τις απαραίτητες οδηγίες.
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• Η κάθε τάξη πρέπει να κάνει μάθημα σε συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας και
να μην την αλλάζει. Θα γίνεται εναλλαγή των διδασκόντων εφόσον αυτό είναι
εφικτό.

• Η κάθε τάξη θα προαυλίζεται σε συγκεκριμένο χώρο που θα τους υποδείξει η
Διεύθυνση του σχολείου. Σο προαύλιο θα οριοθετηθεί κατά τρόπο, ώστε κάθε τάξη
να έχει τον χώρο όπου θα κάνει διάλειμμα. και οι μαθητές θα παραμένουν στον
συγκεκριμένο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος.

• Καλό είναι να αποφεύγεται η ανταλλαγή και ο δανεισμός οποιουδήποτε
αντικειμένου (στυλό, τετράδια, ρούχα, φαγητό, νερό ή ό,τι άλλο), μεταξύ των
μαθητών/τριών.

• Οι μαθητές/τριες δεν ανταλλάσσουν αντικείμενα. Ο κάθε μαθητής/τρια θα
κάνει χρήση αποκλειστικά και μόνο των δικών του ειδών γραφικής ύλης (μολύβια
,τετράδια κλπ), καθώς και μάσκας.

• Οι μαθητές /τριες θα πρέπει να προσπαθούν να τηρούν τις μέγιστες δυνατές
αποστάσεις (απόσταση του 1,5 μ. – 2 μ.) μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος και να υπακούουν στις συστάσεις των εφημερευόντων
εκπαιδευτικών.

• Σα μέτρα περιλαμβάνουν απολύμανση επιφανειών και καλό αερισμό αιθουσών
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• Οι μαθητές/-τριες δεν μοιράζονται νερό ή φαγητό με τους συμμαθητές/-τριές
τους! Να γίνεται χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά
ατομικών σκευών.

• Δεν επιτρέπεται το παιχνίδι με οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφέρεται από χέρι σε
χέρι.

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Υυσικής Αγωγής οι μαθητές μπορούν να
μην φορούν τη μάσκα τους.

• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους: Είδη ατομικής προστασίας
(χαρτομάντηλα, αντισηπτικό και αντισηπτικά μαντηλάκια) / Ένα σακουλάκι με
επιπλέον καθαρή μάσκα / Ένα σακουλάκι όπου θα αποθηκεύουν την
χρησιμοποιημένη μάσκα τους. Προτείνεται η χρήση μικρών πλαστικών φακέλων
με κουμπί, για την αποθήκευση της χρησιμοποιημένης μάσκας.

• Η διανομή φωτοτυπιών περιορίζεται σε ελάχιστες.

• Η διδασκαλία πνευστών οργάνων και χορωδίας δεν θα πραγματοποιηθούν κατά
την διάρκεια του φετινού σχολικού έτους. Για το μάθημα της μουσικής θα
τηρηθούν οι Οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Τγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τη διδασκαλία-χρήση των πνευστών
οργάνων, τη λειτουργία των χορωδιών κ.λ.π. (Αρ. Πρωτ. 146241/Δ2/26-10-2020)
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• Να αποφεύγεται η ανάμιξη των παιδιών διαφορετικών τμημάτων σε οργανωμένες ή μη
αθλητικές δραστηριότητες

• Σα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες,
κούκλες κλπ.).

• χετικά με τις μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, τα παιδιά κάθε
τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα
(ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη εκπαιδευτικού.

• Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που ανακοινώνονται και κάθε φορά ισχύουν για το
επίπεδο κινδύνου της περιοχής όπου βρίσκεται το σχολείο (π.χ. επίπεδο κινδύνου Α–
«κόκκινο») σε σχέση με τον περιορισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι περιορισμοί
(π.χ. απαγόρευση ομαδικών παιχνιδιών με μπάλα, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
βόλεϊ) πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο μάθημα της γυμναστικής όσο και στα
διαλείμματα.

• Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό και να
εφαρμόζεται σ’ αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη διάρκειά της εάν

εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές).
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• Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά
την είσοδο & έξοδο από την αίθουσα.

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία συνωστισμού στους διαδρόμους του
σχολείου. (Οι μαθητές/-τριες να κινούνται σύμφωνα με τα βελάκια, που είναι
χαραγμένα στο δάπεδο των διαδρόμων).

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, χρήσης
προστατευτικής μάσκας και ατομικής υγιεινής & να μεριμνήσουν για την
αποσυμφόρηση του γραφείου τους.

• Οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνονται από το ενημερωτικό υλικό (πόστερ,
video, κ.ά.) σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και αναπνευστικής
υγιεινής.

ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ: Διατήρηση αποστάσεων σε όλους τους χώρους του σχολείου,
συστηματική εφαρμογή προστατευτικής μάσκας, τήρηση των κανόνων ατομικής
υγιεινής, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών
με COVID-19. Εφαρμογή της εξ αποστάσεως ενημέρωσης και συζήτησης με τους
γονείς.
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Για τη διασφάλιση ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των μαθητών από και προς το
σχολείο σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών/-τριών γίνεται με σχολικά
λεωφορεία, συστήνεται:

Ο κάθε μαθητής να κάθεται σε προκαθορισμένη θέση η οποία δε θα αλλάζει.

Παιδιά ίδιας οικογένειας και παιδιά που ανήκουν στο ίδιο σχολικό τμήμα είναι
προτιμότερο να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

Η συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από όλους τους
επιβαίνοντες μαθητές/-τριες είναι απαραίτητη.

Καλό είναι να παραμένουν κενές θέσεις ανάμεσα στους επιβάτες, εάν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα.

υνιστάται να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα στα σχολικά λεωφορεία, όσο επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες.

Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση πούλμαν με παράθυρα που δεν ανοίγουν, να
υπάρχει ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι ανακύκλωση), εάν είναι
δυνατόν από σημεία της οροφής.
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• Αν ένας μαθητής/τρια εμφανίσει πυρετό, βήχα, ή άλλα συμπτώματα του covid- 19 (π.χ.
δύσπνοια, μειωμένη όσφρηση ή γεύση, κ.λπ.) ή άλλης ασθένειας τηρείται το απαιτούμενο
πρωτόκολλο και ο/η ασθενής φοράει μάσκα και μεταφέρεται, σε αίθουσα κενή, καλά
αεριζόμενη ως την άφιξη του γονέα.

• Οι γονείς/κηδεμόνες του ενημερώνονται άμεσα (ή ο καθηγητής του στην περίπτωση που
βρίσκεται σχολείο).

• Ζητείται αμέσως ιατρική αξιολόγηση, κατά προτίμηση με πρωτοβουλία του γονέα/
κηδεμόνα. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας – κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά το παιδί.

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά
αεριζόμενο δωμάτιο και σε απόσταση από τους συγκατοίκους του.

• Οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως το σχολείο μετά
τον ιατρικό διαγνωστικό έλεγχο.

• Εάν το τεστ βγει θετικό, το παιδί παραμένει σπίτι μέχρι να νιώσει τελείως καλά.

ημ. Απαιτείται έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων – απομόνωση & άμεση ιχνηλάτηση επαφών
τους

.
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• ε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό:

• Ενημερώνεται αμέσως η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΤ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΣΗΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ
ΤΓΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ,
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σηλ. 210 5212 054 www.eody.gov.gr) 

• Ο ΕΟΔΤ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην εκπαιδευτική μονάδα για να γίνει η
επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του ασθενή με
επιβεβαιωμένο COVID-19 (εκπαιδευτικοί/μαθητές στην ίδια αίθουσα, συμμαθητές σε
εργαστήριο ή άλλη δραστηριότητα κ.λπ.)

• Ενδελεχής καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που
δραστηριοποιήθηκε ο ασθενής.

• Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του
πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του και την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου
από την έναρξη των συμπτωμάτων

• Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή
παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα,
θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.
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την περίοδο υγειονομικής κρίσης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του ΕΟΔΤ
και ΤΠΑΙΘ.

• Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές κατά την περίοδο αυτή.

• Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική
χρήση μάσκας.

• Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των
αναγκαίων μέτρων προστασίας, μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

• υστήνεται η αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που
συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων.

• Εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών,
ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου,
ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις.

• Η διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο, και
εφόσον τα αθλήματα είναι ομαδικά, σε μικρές σταθερές ομάδες.

• Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται ανά τμήμα κατά την περίοδο της υγειονομικής
κρίσης.
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ΓΟΝΕΙ

• Οι γονείς θα παραμένουν έξω από το προαύλιο. Η είσοδος
στον χώρο του σχολείου σε ώρες μαθήματος, δεν
επιτρέπεται σε κανένα γονέα. Κατά συνέπεια κανείς δεν
εισέρχεται στο σχολείο για να φέρει οτιδήποτε στους
μαθητές.

• Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη οποιουδήποτε τρίτου ατόμου
στο σχολικό χώρο σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

• Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για
θέματα σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των
παιδιών τους, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά ή κατόπιν
προγραμματισμένης συνάντησης με Δ/νση ή εκπ/κούς.



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΓΩ 
COVID-19

• ΚΤΛΙΚΕΙΟ

• Σο προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας,
απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και
εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης
επιφανειών κλπ.).

• Σο προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της
μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία
σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής
μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός κλπ.).

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο
(προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.

• Σα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν
ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από
κατάλληλο υλικό.

• Σα παιδιά πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο
(προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).

• τις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η
χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. τα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να
γίνεται πάντα χρήση μάσκας.

• υνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το
κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος.



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ 
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ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

• Σο προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά
στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει
τακτικά.

• τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού.

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της
επιφάνειας με καλό τρίψιμο, ξέβγαλμά της με νερό και στέγνωμα.

• Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός, η
πρόκληση πιτσιλίσματος και το σήκωμα ή η ανάδευση σκόνης (π.χ. σκούπισμα,
τίναγμαμοκέτας, χαλιού ή άλλων μαλακών υλικών).

• Η στολή/ρόμπα εργασίας πρέπει να πλένεται τακτικά και να μην τινάζεται πριν το
πλύσιμό της. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των
χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για
20 δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο
ζευγάρι γαντιών.







THE END


