
 

 

 

  

          

 

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-23 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  

   

  

 

 

Αγαπητοί γονε ίς κα ι κηδεμόνες,  

 με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που 

ο καθένας από σας αντιμετωπίζει στο να έρθει στο Σχολείο για μια ενημέρωση, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας 

μέσω αυτής της επιστολής προκειμένου να σας ενημερώσω για ορισμένα βασικά θέματα λειτουργίας του Σχολείου που 

είναι απαραίτητα για την καλύτερη συνεργασία καθηγητών – μαθητών – γονέων και κηδεμόνων. 

     Πιστεύω ότι με την επιστολή αυτή θα σας λύσω κάποιες απορίες, αλλά συγχρόνως να σας δώσω αφορμή για 

μια στενότερη επικοινωνία είτε κατ’ ιδίαν είτε συλλογικά όποτε  αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σας δηλώνω δε εκ των 

προτέρων ότι τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί μου είμαστε διατεθειμένοι ανά πάσα στιγμή να συζητήσουμε 

οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τα παιδιά σας και κατ’ επέκταση κι εσάς.  

    Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για ορισμένα πρακτικά ζητήματα ως ακολούθως :  

Α :  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  :  

 Υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής μαθητή για τους εξής λόγους :  

 1.Μετοικεσία (μετακόμιση σε άλλον τόπο) της οικογένειας του μαθητή, 2. Δικαίωμα φοίτησης του μαθητή σε Πρότυπο 

ή Πειραματικό σχολείο, 3. Επιβολή ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Προθεσμία μετεγγραφών  : α) Από 

Δημόσιο σε Ιδιωτικό σχολείο μέχρι 23 Δεκεμβρίου. β) σε κάθε άλλη περίπτωση μέχρι 31 Μαρτίου.  

 Αλλοδαποί μαθητές : Ιδιαίτερη προσοχή στα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στοιχεία ταυτότητας, πρόσφατα 

πιστοποιητικά γέννησης και απολυτήριοι τίτλοι μεταφρασμένα όλα από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών.  

Β :  ΦΟΙΤΗΣΗ :   

 Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικα ιολογημένες κα ι αδικα ιολ όγητες.  Οι υπεύθυνοι τμημάτων 

οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό 

του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως 

ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. 

 Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά 

απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και 

ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. 
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 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις  

εκατόν δεκατέσσερις (114).  Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι 

υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28). 

 Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι 

είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως : 

α.  έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση  

β.  έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο  

γ.  θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε 

νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες,  αν  ε ίνα ι ενήλ ικοι/  ες ,θα 

πρέπει:  

αα.  Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.  

ββ.  Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή 

εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της 

μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ι διωτικό 

Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της 

ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές 

γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικ ά, κατατίθεται στη 

Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον 

ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το 

οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.  

 Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 

επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, 

εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους 

από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.  

 Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς 

διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.  

 Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι 

απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους: 

Τα παρακάτω φέτος θα πραγματοποιηθούν σε πολύ μικρότερο βαθμό και κάτω από εξαιρετικές συνθήκες  

 



α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) 

ημερών, 

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο 

όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 

(Α 1́41). 

 Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) 

και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον 

επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις 

υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη 

Ομοσπονδία του αθλήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η 

προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  :   

 Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από : 

1.  την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή  στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. 

2.  τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες ( test) 

3.  τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια 

των δύο τετραμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το 

προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση. Το σχολείο προγραμματίζει και συντονίζει με ευθύνη του Διευθυντή τη 

διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, ώστε να μην εξετάζονται οι μαθητές σε παραπάνω από ένα μάθημα την ημέρα και 

τρία την εβδομάδα.  

4.  τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας.  

5.  τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες 

6.  τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.     

 Δ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :  

1.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  :  Το Σχολείο μας όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος θα εφαρμόσει προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής σταδιοδρομίας με πρωτοβουλία των εκλεκτών συναδέλφων που και στο 

παρελθόν παρουσίασαν δράσεις με εξαιρετική επιτυχία. Επίσης υπάρχει ηλεκτρονική ε πικοινωνία (Πρόγραμμα 

ERASMUS) με σχολεία του εξωτερικού, με τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και η ανταλλαγή επισκέψ εων. 

Στόχος μας είναι το Σχολείο μας να συνεχίσει να είναι μια κυψέλη δημιουργίας, ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής 

κοινωνίας, διότι έτσι διευρύνεται ο ορίζοντας των μαθητών και επιτυγχάνεται η δημιουργική απασχόληση στον 

ελεύθερο χρόνο.  

 Ε. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ :  Κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 

όπως : δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη, ν’ αντικατασταθεί ο τρόπος εξέτασής τους από γραπτό σε 

προφορικό. 



 ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  :  Το Σχολείο μας επιδιώκει καθημερινά στο σύνολό του (καθηγητές – μαθητές) να 

παρουσιάζει όσο το δυνατόν το καλύτερο πρόσωπο. Η μέχρι τώρα συμπεριφορά των μαθητών είναι άψογη και αυτό 

οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε σας που φροντίζετε για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Να είστε 

βέβαιοι πως κι εμείς αυτό πρωτίστως επιδιώκουμε και γι΄ αυτό δε θα διστάσουμε σε καμία περίπτωση να εφαρμόσουμε 

το νόμο, όταν διαπιστώσουμε αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών. 

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  :  

1. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ : Έχουμε ενημερώσει από την αρχή του σχολικού έτους τους μαθητές ότι 

απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο Σχολείο. Δεν είναι απαραίτητο σε κανένα μαθητή, διότι το 

σχολείο μπορεί και θέλει να εξυπηρετήσει τις άκρως απαραίτητες ανάγκες των μαθητών για επικοινωνία με τους γονείς 

και κηδεμόνες. Στον τομέα αυτό θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί, όπως ακριβώς τονίζει η Υπουργική απόφαση. Μάλιστα 

θα επιβληθούν και οι προσήκουσες κυρώσεις όταν διαπιστωθεί παράβαση.  

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – INTERNET : Όλοι γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της χρήσης του διαδικτύου στην 

εποχή μας και τις ευκολίες που μας παρέχει. Είναι πραγματικά ένα πολύ-εργαλείο που αν το χρησιμοποιούμε σωστά 

μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα γρήγορα και με ασφάλεια. Όμως, όπως έχει παρατηρηθεί πανελλαδικά, 

διαπιστώνεται πως γίνεται άσκοπη και κυρίως ανεξέλεγκτη χρήση από τους μαθητές με δυσάρεστα αποτελέσματα. 

Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για εξάρτηση από το Ιντερνέτ και για τμήματα απεξάρτησης στα νοσοκομεία της 

χώρας!  Το πρόβλημα στην περιοχή μας εστιάζεται στο γεγονός ότι πολλοί μαθητές ( αγόρια κυρίως ) συχνάζουν σε 

Ιντερνέτ – καφέ και ασχολούνται επί πολλές ώρες με παιχνίδια αμφιβόλου ποιότητας. θα ήθελα στο  σημείο αυτό να 

ζητήσω τη συμβολή σας ώστε να αποτρέψουμε τους μαθητές από τέτοιες συνήθειες που μόνο βλάβες (σωματικές – 

ψυχικές – ηθικές ) μπορεί να προκαλέσουν. 

3. ΚΑΠΝΙΣΜΑ : Δεν έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα και εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε ποτέ. 

Όμως μπορούμε συνεχώς εκπαιδευτικοί και γονείς να ενημερώνουμε τα παιδιά για τις βλαβερές συνέπειες που έχει το 

κάπνισμα τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους μη καπνιστές. Βεβαίως γνωρίζουν οι καθηγητές και οι μαθητές ότι 

απαγορεύεται το κάπνισμα σε κάθε δημόσιο χώρο και στο σχολείο φυσικά.  

4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Όλοι οι μαθητές κινούνται από και προς το σχολείο με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και με 

τα οχήματα που έχει μισθώσει αυτό για τους μαθητές από τους συνοικισμούς. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κανένας 

λόγος να κινούνται οι μαθητές, ούτε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ούτε και τα  απογεύματα, με μηχανάκια 

στο χώρο τουλάχιστον του σχολείου. Εάν κάποιος γονέας επιτρέπει στο παιδί του να έρχεται με ποδήλατο θα πρέπει 

να μου προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπει στο παιδί του να μετακινείται με αυτό.  Απαγορεύεται αυστηρά να 

έρχεται κάποιος μαθητής στο σχολείο με μηχανάκι.  

5. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι για την 

πρωινή προσευχή. Το μεσημέρι αναχωρούν μετά το πέρας του προγράμματος. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος μπορούν 

να αναχωρήσουν νωρίτερα, αφότου ο  γονέας ή ο κηδεμόνας ενημερώσει τη διευθύντρια ή τον υπεύθυνο καθηγητή της 

τάξης. 

5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ : Το σχολείο μας, όπως γνωρίζετε, διαθέτει μια πάρα πολύ καλά 

οργανωμένη και ενημερωμένη Βιβλιοθήκη, η οποία είναι ανοικτή και για το ευρύτερο κοινό του Δήμου Τυρού. Μη 

διστάσετε να δανειστείτε βιβλία όσοι από σας έχετε ελεύθερο χρόνο και επιθυμείτε να διαβάσετε ένα  βιβλίο. Θα είναι 

μεγάλη η χαρά μας να σας έχουμε αναγνώστες.  

Κλείνοντας την επιστολή μου θα ήθελα να σας ευχηθώ και πάλι ‘’καλή σχολική χρονιά’’ για σας και τα παιδιά 

σας και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί μου στο πλευρό  των μαθητών και το δικό 

σας οποτεδήποτε παρουσιαστεί  ανάγκη. 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΟΝΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΟΔΟ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Όλες Όλες Όλες Όλες Όλες 

2. ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

3η – 6η 1η – 5η 2η –5η 1η – 4η 3η – 6η 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

3η – 6η  2η – 6η  1η – 6η 

4. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ  

ΓΕΩΛΟΓΟΣ  

1η – 6η 1η – 6η 1η – 6η 1η – 6η 1η – 2η 

5. ΛΕΜΠΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

-------- 2η - 4η -------- 2η - 4η -------- 

6. ΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

-------- 2η – 6η -------- -------- 1η – 6η 

7.  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

-------- -------- -------- -------- -------- 

8.  ΜΑΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ  

ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

1η – 3η -------- 1η – 3η -------- -------- 

9. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
-------- -------- -------- -------- 1η –6η 

10. 

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

-------- 1η -2η -------- 1η -------- 

10. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

-------- -------- 3η –6η -------- -------- 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  

Ώρα -  Διάλε ιμμα Δ ι ά ρ κ  ε  ι α 

1η ΩΡΑ 08:05' - 08:50' 

1ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 08:50' - 08:55' 

2η ΩΡΑ 08:55'- 09:40' 

2ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:40'-09:50' 

3η ΩΡΑ 09:50'- 10:35' 

3ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:35'- 10:45' 

4η ΩΡΑ 10:45'- 11:25' 

4ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:25'- 11:35' 

5η ΩΡΑ 11:35'- 12:15' 

5ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:15'- 12:25' 

6η ΩΡΑ 12:25'- 13:05' 

6ο Δ ΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:05'- 13:10' 

7η ΩΡΑ 13:10'- 13:45' 

 

                                             Η  Διευθύντρια  

 

                                              Ευαγγελία Γ. Βούλγαρη   


