
 

Ανακοίνωση 

 

Το ολοήμερο πρόγραμμαθα λειτουργήσει ως εξής: 

1.Για τους μαθητές της Α΄ τάξης από  

Τρίτη 15-6-2020. 

 

2. Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης από Τετάρτη 

16-9-2020 

 

3. Για τους μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από 

Πέμπτη 17-9-2020 

 

4. Η πρωινή ζώνη θα λειτουργήσει από  

Δευτέρα 21-9-2020  

 

 

 

 



        Πληροφορίες 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο για φέτος, δίνεται η δυνατότητα 
– με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 – νέων εγ-
γραφών μαθητών/μαθητριών στο ολοήμερο, κατόπιν αιτή-
ματος των γονέων/κηδεμόνων τους. Αν αποφασίσετε την 
εγγραφή, παρακαλούμε να γίνει μέχρι την Παρασκευή 18 
Σεπτεμβρίου. Απαιτείται αίτηση και βεβαιώσεις εργασίας 
και των δύο γονέων. 

 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο λειτουργίας των δημοτικών σχο-

λείων 2020-21: 

«Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι 
με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Eπιβάλλεται η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, 
ή αυστηρά ατομικών σκευών, καθώς και η ενημέρωση των 
μαθητών να μην μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό/ή και 
νερό. Η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται 
σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις 
της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημό-
σιας Υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, όπως επικαι-
ροποιείται και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοι-
νοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με μέριμνα για την 
αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών διαφο-
ρετικών τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρ-
χει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε άλ-
λο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο 
προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.)». 
 

 Για τους παραπάνω λόγους, δε θα γίνεται η σίτιση στο 

χώρο της τραπεζαρίας για την αποφυγή ανάμιξης και αλλη-

λεπίδρασης μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων  και  

δεν  θα  γίνεται  χρήση του ψυγείου  της  τραπεζαρίας  ού-

τε  ζέσταμα  φαγητού. 

 

 



 Προτείνεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους κάποιο κρύο 

γεύμα   ή φαγητό σε τάπερ τύπου θερμός, καθώς και ατο-

μικά σουπλά μιας χρήσης ή πολλαπλών, που όμως θα πλέ-

νονται καθημερινά. 

    Αν το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να τοποθετείτε το    

σκεύος σε μια ισοθερμική τσαντούλα, με παγοκύστη. 

Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στους/στις 

μαθητές/τριες των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν 

τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και προ-

στασίας από την πανδημία, όπως αυτές αναφέρονται στις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ 

 Μετά το φαγητό οι αίθουσες θα αερίζονται καλά  μέχρι να 

επιστρέψουν σ΄ αυτές  οι μαθητές για την ώρα της Μελέ-

της. 
                                                                               

          Καλή σχολική χρονιά, με υγεία και αισιοδοξία!!! 

                                                                                

 

                                                                                  Η Διευθύντρια 

                                                                           Κωστόγιαννη Πηνελόπη 

 

 


