
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

E-mail: mail@dim-ag-marin-korop.att.sch.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 θα τελεστεί τη Δευτέρα, 13/09/2021, στις 

09:00 π.μ.  

Οι μαθητές/μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο με τις σχολικές τους τσάντες στις 08:15 π.μ. και 

θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του Αγιασμού. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.  

Η προσέλευση και η αποχώρηση (αμέσως μετά τον Αγιασμό) των μαθητών για τις 13/09/2021 θα 

γίνει με ευθύνη και συνοδεία των γονέων τους. 

Η είσοδος των μαθητών θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκες.  Η χρήση μάσκας στις αίθουσες είναι 

υποχρεωτική. 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα για να παραλάβουν όλα τα 

βιβλία τους την ημέρα του Αγιασμού. Στο σχολείο θα φέρνουν φυσικά τα τεύχη που 

χρησιμοποιούν. Τα υπόλοιπα βιβλία παραμένουν στο σπίτι, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν καθ’ 

υπόδειξη των δασκάλων τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και προς αποφυγή συγχρωτισμού, παρακαλούνται οι γονείς να 

τηρούν τα μέτρα προστασίας και επίσης να μην εισέρχονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

Όσοι γονείς κάνουν χρήση γονικής άδειας τη συγκεκριμένη μέρα, για να παραλάβουν την 

απαιτούμενη βεβαίωση θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μέσω e-mail του σχολείου (mail@dim-

ag-marin-korop.att.sch.gr).  

Για τις υπόλοιπες ημέρες της πρώτης εβδομάδας και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα 

μαθήματα θα ξεκινούν στις 08:15 (προσέλευση μαθητών 08:00 – 08:15) και  θα τελειώνουν στις 

13:15. Τα δρομολόγια των πούλμαν θα εκτελούνται κανονικά από Τρίτη, 14/09/2021. Το Ολοήμερο 

θα λειτουργήσει κανονικά από 14/09/2021. 

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

μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων. Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές/τριες με ιστορικό 

νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου. 

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 και οι 

μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. 

Κατ' εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος 

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

προσέλευση στη σχολική μονάδα, δηλ. πριν από τη Δευτέρα, 13/09/2021. 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

Ο Διευθυντής και το Διδακτικό προσωπικό του Σχολείου 


