
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

όπως ήδη γνωρίζετε, από τη Δευτέρα 1/6/2020 θα 
λειτουργήσει η πρωινή ζώνη και για τις υπόλοιπες βαθμίδες 
εκπαίδευσης (Βρεφονηπιακός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό) - ήδη λειτουργούν το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Στα εκπαιδευτήριά μας προχωρήσαμε σε συνολική 
αναδιοργάνωση όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών του 
οργανισμού προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους με 
απόλυτη ασφάλεια. Το Σχέδιο Ασφαλούς Λειτουργίας 

(Σ.Α.Λ.) του οργανισμού βασίζεται σε όλες τις σχετικές 
διεθνείς πρακτικές, στις οδηγίες των εξειδικευμένων 
οργανισμών της χώρας μας καθώς και στις συμβουλές 

καταξιωμένων επαγγελματιών των κλάδων της υγείας του 
τόπου μας. (Το Σ.Α.Λ. μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα 
των εκπαιδευτηρίων μας). 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, πετύχαμε να 

εξασφαλίσουμε για όλα τα παιδιά μας 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και όχι εκ 
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Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο ! 
ξανά όλοι μαζί … κάθε ημέρα!



περιτροπής (μέρα παρά μέρα) παρουσία στο σχολείο. Με 

την καθημερινή λειτουργία που θα ακολουθήσουν τα 

παιδιά μας, εξασφαλίζεται έως και τριπλάσιος 
διδακτικός χρόνος σε σχέση με τον αν ακολουθούσαμε την 
εκ περιτροπής λειτουργία. 

Το επίτευγμα αυτό δεν ήταν εύκολο (ελάχιστα 
εκπαιδευτήρια στη χώρα το πέτυχαν) λόγω των 
σημαντικών προαπαιτούμενων ασφαλείας που έχουν τεθεί 
από την Πολιτεία. Και το πετύχαμε αυτό διότι ο οργανισμός 
μας διαθέτει σε υψηλότερο βαθμό από οποιοδήποτε 

άλλον οργανισμό του τόπου μας, όλα τα βασικά 

προαπαιτούμενα για την επιτυχία αυτού του σχεδίου 

και τα οποία είναι: 

1. ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας (55  τ.μ. για 

το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο - 40 τ.μ. για 

τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο)  , με 

δυνατότητα φυσικού εξαερισμού σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη α) της 
απαραίτητης απόστασης μεταξύ των μαθητών και β) της 
ευεξίας καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, 

2. εξωτερικοί χώροι 30 στεμμάτων (9 
διαφορετικά μέρη διαλείμματος) οι οποίοι 

εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά μας θα έχουν απεριόριστο 
χώρο για το διάλειμμά τους ώστε να χαρούν το παιχνίδι 
αλλά και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις, 

3. εξοχική τοποθεσία η οποία εγγυάται την 

“απομόνωση” της και την αποφυγή επαφών με 
οποιονδήποτε τρίτο. 
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4. διάθεση και ικανότητα από όλους τους 

εργαζόμενους μας να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα, να αυξήσουν τις ώρες ενασχόλησης τους κλπ. 

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε σε γενικές γραμμές τον 
τρόπο λειτουργίας της κάθε βαθμίδας για το διάστημα που 
απομένει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Φυσικά θα 
εξετάσουμε, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, και 
επιπέλον ενίσχυση αυτού του τρόπου αφού, κατά πάσα 
πιθανότητα και η επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει 
με αυξημένους περιορισμούς για την ασφάλεια μαθητών και 
εργαζομένων. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την διδακτέα ύλη και έχοντας 
ήδη αρχίσει τις απαραίτητες, για την εμπέδωση αυτής, 
επαναλήψεις, θα λειτουργήσουν βασικά 2 ζώνες: 

1. καθημερινή πρωινή δια ζώσης διδασκαλία σε 4 
διδακτικές ώρες από 10:00 έως 13:30 

2. καθημερινή εξ αποστάσεως ζωντανή διδασκαλία σε 2 
διδακτικές ώρες από 14:15 έως 15:50. 

Επιπλέον, για τους μαθητές που έχουν εξετάσεις στις 

Ξένες Γλώσσες ισχύουν τα εξής: 

1. Μέχρι την 12η/6/2020 θα έχουν στην πρωινή ζώνη κάθε 
μέρα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις (έως και 
6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα) και στη συνέχεια, 

2. θα ακολουθήσουν επιπλέον εντατικό πρόγραμμα έως 
και 15 διδακτικών ωρών την εβδομάδα (ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε Γλώσσας) μέχρι και την ημερομηνία 
των εξετάσεων. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την διδακτέα ύλη στα 

περισσότερα αντικείμενα και έχοντας ήδη αρχίσει τις 
απαραίτητες, για την εμπέδωση αυτής, επαναλήψεις, θα 
λειτουργήσουν βασικά 2 ζώνες: 

1. καθημερινή πρωινή δια ζώσης διδασκαλία σε 4 
διδακτικές ώρες από 08:30 έως 12:00 

2. καθημερινή εξ αποστάσεως ζωντανή διδασκαλία σε 2 
διδακτικές ώρες από 14:15 έως 15:50. 

Επιπλέον, για τους μαθητές που έχουν εξετάσεις στις 
Ξένες Γλώσσες ισχύουν τα εξής: 

1. Μέχρι την 26η/6/2020 θα έχουν στην πρωινή ζώνη 
μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις (έως και 6 
διδακτικές ώρες την εβδομάδα) και στη συνέχεια, 

2. θα ακολουθήσουν επιπλέον εντατικό πρόγραμμα έως 
και 15 διδακτικών ωρών την εβδομάδα (ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε Γλώσσας) μέχρι και την ημερομηνία 
των εξετάσεων. 

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Καθημερινή πρωινή δια ζώσης διδασκαλία σε 6 διδακτικές 
ώρες από 08:30 έως 13:30. Θα εξεταστεί μετά τις 
12/6/2020 η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 

Η μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία θα λειτουργήσει με 
τα μισά παιδιά σε κάθε λεωφορείο καθημερινά. Όσον 
αφορά στη σίτ ιση (Βρεφονηπιακός Σταθμός και 
Νηπιαγωγείο), θα προσφέρονται στα παιδιά καθημερινά 
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στην τάξη τους ή στον κήπο (πικ νικ), γεύματα σε ατομικές 
συσκευασίες μιας χρήσης,  με τήρηση φυσικά όλων των 
κανόνων υγιεινής.  

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να περιγραφούν σε 
μία επιστολή  όλες οι παράμετροι της λειτουργίας του 
οργανισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα 
παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθνση της 
κάθε βαθμίδας και στις διοικητικές υπηρεσίες του 
οργανισμού μας. 

Καλή νέα αρχή! 

Με εκτίμηση, 

Αντωνιάδης Κων/νος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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