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 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σας κάνουμε γνωστό  ότι ο καθιερωμένος 

Αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:30 π.μ. Λόγω των 

αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 ο Αγιασμός θα 

πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και 

μαθητών/τριών. 

Η προσέλευση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 π.μ. έως 

τις 8:15 π.μ. από την είσοδο του Σχολείου επί της οδού Καλιάφα.  Οι μαθητές  θα 

συγκεντρωθούν στο κεντρικό προαύλιο χώρο και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών 

θα κατευθυνθούν στις τάξεις τους για την παραλαβή των βιβλίων και μία πρώτη 

συνάντηση.  

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού στο προαύλιο ο ιερέας θα επισκεφτεί και 

θα ευλογήσει όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς στις 

αίθουσες διδασκαλίας. Η αποχώρηση τους θα πραγματοποιηθεί από την είσοδο της 

οδού Καλιάφα στις 09:45 π.μ.  

Οι γονείς των μαθητών Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε & ΣΤ΄ θα παραμείνουν έξω από τη 

σχολική μονάδα τηρώντας τις αποστάσεις. 

Οι γονείς της Α΄ τάξης θα περάσουν εντός και θα σταθούν σε απόσταση 

ασφαλείας από τους μαθητές. 

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει μία σύντομη πρώτη ενημέρωση των 

γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης από τη Διευθύντρια του 

σχολείου και την εκπαιδευτικό της τάξης στον αύλειο χώρο. 

 

Γενικές επισημάνσεις: 

 Η χρήση μη χειρουργικής μάσκας καθώς και η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος, που έχει προκύψει από τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test), είναι υποχρεωτική για την είσοδο των 

μαθητών/μαθητριών το χώρο του σχολείου. 

 Με την λήξη του Αγιασμού οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχωρούν από το 

σχολείο με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι τους/τις 

παραλαμβάνουν στην καθορισμένη έξοδο. 

 Αιτήσεις για έκδοση Βεβαιώσεων δικαιολόγησης απουσίας των 

γονέων/κηδεμόνων από την εργασία τους λόγω προσέλευσης στην τελετή 

Αγιασμού, θα κατατεθούν μετά την αποχώρηση των μαθητών/τριών στις 

09:45 π.μ. Οι βεβαιώσεις θα επιδοθούν στους μαθητές την επόμενη ημέρα. 

 

Η χρήση μη χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε 

εισέρχεται στον χώρο του σχολείου. 



Επισημαίνεται ότι: 

Αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 η 

εγκύκλιος  για τα Δημοτικά προβλέπει τα παρακάτω,: 

 Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις 

μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 

6μήνου. 

 Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολειό γίνεται με επίδειξη και όχι 

προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. 

 Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, 

προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

 Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργιάς κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να 

διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β ́4054) ΚΥΑ. 

 Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής 

χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους 

εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των 

σχολικών μονάδων. 

 Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα 

παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες 

αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης. 

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η 

αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών 

και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και 

απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε 

αυτές. 

 Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 8/9/2021 έως 17/9/2021 μπορείτε να 

παραλαμβάνετε για τους μαθητές/τριες (6) δωρεάν self-test για τις επόμενες 3 

εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων από τα φαρμακεία. 

 

Από τη Διεύθυνση 

 

 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! 


