
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 03/05/2022 

 

08.00-08.15 15′ Υποδοχή μαθητών 

Πρωινή Προσευχή 

 Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο σε 
ορισμένους χώρους, τηρώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 

Μετά την Προσευχή γίνονται ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση του σχολείου για θέματα 
της σχολικής κοινότητας.  

08.15-09.40 85′ 

1η διδακτική περίοδος 

( 1η διδακτική ώρα 45′ 

    2η διδακτική ώρα 40′ ) 

1ο Διάλειμμα 

09.40-10.00 20′ λεπτά 

10.00-11.30 90′ 

2η διδακτική περίοδος 

 ( 3η διδακτική ώρα 45′ 

   4η διδακτική ώρα 45′ ) 

2ο  Διάλειμμα 

11.30-11.45 15′ λεπτά 

11.45-12.25 40′ 5η διδακτική ώρα 

3ο  Διάλειμμα 
 

12.35-13.15 40′ 6η διδακτική ώρα  
 

 

( Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος ) 

 

  



Ολοήμερο Πρόγραμμα ( Προαιρετικό ) 

13.15-13.20 5′ 
Μετάβαση μαθητών 
Ολοήμερου στην 
αίθουσα σίτισης 

13.20-14.00 40′ 
1η ώρα Ολοήμερου  
Προγράμματος 

 Σίτιση – Χαλάρωση 

14.00-14.15 15′ Διάλειμμα 

14.15-15.00 45′ 
2η ώρα Ολοήμερου 
Προγράμματος  

Μελέτη – Προετοιμασία 

15.00-15.15 15′ Διάλειμμα 

15.15-16.00 45′ 

3η ώρα Ολοήμερου 
Προγράμματος 

Επιλογή Διδακτικών 
Αντικειμένων 

Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος 

 

Όμιλοι Αριστείας και Καινοτομίας ( Προαιρετικό ) 

13.15-13.30 15′ 
Μετάβαση μαθητών 
Ομίλων στην αίθουσα 
σίτισης 

13.30-14.15 45′ 1η ώρα Ομίλων 

14.15-14.25 10′ Διάλειμμα 

14.25-15.00 35′ 2η ώρα Ομίλων 

Λήξη Ομίλων Αριστείας και Καινοτομίας 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται αυστηρά από τις 08.00 έως 08.15. Μετά 
το πέρας της ώρας υποδοχής μαθητών, και επειδή το σχολείο δεν έχει θυρωρό και 
όλοι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν, για τους αργοπορημένους μαθητές, η προσέλευση 
θα γίνεται μόνο στις 09.00 με την αλλαγή στην 2η διδακτική ώρα, και όχι ενδιάμεσα 
από τις 08.15 έως τις 09.00. 

Προσέλευση μαθητών: 

Η προσέλευση των μαθητών το πρωί, θα γίνεται όπως και πριν: 

Οι τάξεις Α΄ - Γ΄- Ε΄ θα εισέρχονται στο σχολείο από την Αίθουσα Εκδηλώσεων. 

Οι τάξεις Β΄ - Δ΄- ΣΤ΄ θα εισέρχονται στο σχολείο από την Κεντρική Είσοδο. 

Αποχώρηση μαθητών: 

Η αποχώρηση των μαθητών του υποχρεωτικού ωραρίου θα γίνεται όπως και 
πριν: 

Οι τάξεις Α΄ - Γ΄- Ε΄ θα αποχωρούν από το σχολείο, στις 13.15 από την Αίθουσα 
Εκδηλώσεων. 

Οι τάξεις Β΄ - Δ΄- ΣΤ΄ θα αποχωρούν από το σχολείο, στις 13.15 από την Κεντρική 
Έξοδο. 

Αποχώρηση μαθητών Ολοήμερου και Ομίλων: 

Η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου και των Ομίλων θα γίνεται στις 
15.00 για την ενδιάμεση ώρα, από την Κεντρική Έξοδο. 

Αποχώρηση μαθητών Ολοήμερου 

Η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου και λήξη ωραρίου, θα γίνεται στις 
16.00 από την Κεντρική Έξοδο. 

Διαλείμματα: 

Θα εφαρμοστούν κοινά διαλείμματα όπως αναφέρονται παραπάνω, 
τηρουμένων όλων των μέτρων που προβλέπονται από την νέα ΚΥΑ με Αρ. Πρωτ. 
48804/ΓΔ4 - 29-04-2022. 

Εξακολουθεί η υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας (απλής 
χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) για τους μαθητές/τριες 
σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους 
επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μαθητές/τριες, 
εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. καθώς και στα μέλη του λοιπού προσωπικού 
στην τάξη και στην σχολική μονάδα αντίστοιχα αν δεν τηρούν την υποχρέωσή τους για 
χρήση της μάσκας.  


