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21/09/2020 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 

1. Συμφώνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία απαγορεύεται η 
είσοδος γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του σχολείου. Συνεπώς δεν 
θα επιτρέπονται οι εβδομαδιαίες επισκέψεις γονέων. Η ενημέρωση για την πρόοδο του 
παιδιού σας θα γίνεται τηλεφωνικώς στην προκαθορισμένη ώρα και μέρα σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που ακολουθεί. (Εννοείται ότι σε απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις και 
μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης θα επιτρέπεται να προσέλθει κάποιος στο χώρο 
του σχολείου.) 
 

2. Για αποφυγή συνωστισμού στις τουαλέτες και σε άλλο χώρο που χρησιμοποιούσαν ως 
αποδυτήρια τα παιδιά, τώρα δεν θα φέρνουν μαζί τους, τα ρούχα γυμναστικής όπως 
γινόταν παλιά, αλλά θα τα φοράνε από το σπίτι, (Δηλαδή τα αγόρια θα φοράνε το 
παντελονάκι της γυμναστικής και όχι το γκρίζο σχολικό μόνο τις μέρες που έχουν 
γυμναστική. Τα κορίτσια θα φοράνε το παντελονάκι της γυμναστικής κάτω από την 
φούστα). Τα πιο πάνω θα ισχύουν μέχρι την αλλαγή του καιρού όταν τα παιδιά θα 
φορέσουν τις γκρίζες  
 

Είμαστε σίγουροι για την συνεργασία σας  
Από το σχολείο 

 

α/α 
Ονοματεπώνυμο 

Μέρα και ώρα τηλεφωνικής επικοινωνίας 

1 
Παντελής Ναθαναήλ 

(Διευθυντής) 

Μετά από συνεννόηση (ραντεβού) με τη γραμματέα του 

σχολείου 

2 Άντρη Αλλαγιώτη Παρασκευή, 6η περίοδο 11:35 – 12:15 

3 Μαρία Κλεάνθους Τετάρτη, 5η περίοδο 10:55 – 11:35 

4 Άννα Γαλήνη Παρασκευή, 5η περίοδο 10:55 – 11:35 

5 Αγγέλα Ζησίμου Μαυρουδή Τρίτη, 4η περίοδο 10:05 – 10:45 

6 Άντρη Διαουρή  Μεσαρίτου Πέμπτη, 2η περίοδο 8:25 – 9:05 

7 Γεωργία Αλεξάνδρου Δευτέρα, 4η περίοδο 10:05 – 10:45 

8 Γεωργία Δαμαλά Δευτέρα, 5η περίοδο 10:55 – 11:35 

9 Κωσταντία Δαμαλά Γεωργίου Τρίτη, 3η περίοδο 9:25 – 10:05 

10 Μαριλένα Μαυρουδή Πέμπτη, 4η περίοδο 10:05 – 10:45 

11 Μαρία Παπαευριπίδου Τρίτη, 1η περίοδο 7:45 – 8:25 

12 Ιλάνα Μακρίδου 
Μετά από συνεννόηση (ραντεβού) με τη γραμματέα του 

σχολείου 

13 Λουΐζα Χατζηθωμά Πρέζα 
Μετά από συνεννόηση (ραντεβού) με τη γραμματέα του 

σχολείου 


