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ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-21 
 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Για την συγκρότηση των τμημάτων και τον προγραμματισμό της λειτουργίας του 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-21 οι εγγραφές θα 

πραγματοποιηθούν έως στις 12 Ιουνίου 2020  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή  φυσική 

παρουσία κατόπιν ραντεβού στα γραφεία του σχολείου και με την τήρηση όλων των 

απαιτούμενων μ τρων αποφυγής διασποράς του κορονο ού, όπως αυτά  χουν 

ανακοινω εί από τον Ε νικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

(https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)  

(υγιεινή χεριών, χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων). 

                                                                             . 
 
Αιτήσεις-δηλώσεις γον ων π ραν της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας, στο σχολείο 

δεν  α γίνονται δεκτ ς. Στο  ντυπο που  α συμπληρώσετε, παρακαλώ να γράψετε την 

τάξη του παιδιού σας που  α φοιτήσει την επόμενη σχολική χρονιά 2020-21 και όχι τη 

φετινή. Στην Πρωινή Ζώνη 7:00 με 8:00  χουν τη δυνατότητα να γραφτούν μόνο οι 

μα ητ ς που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:  

1. οι μα ητ ς των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας 

πρόσφατη σχετική βεβαίωση του φορ α εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην 

περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και 

στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή 

κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύ ερους 

επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του 

τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν  χει εξοφλη εί.  

2. Οι μα ητ ς/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς   

κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονε κ ς οικογ νειες, 

γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες πα ήσεις/ενταγμ νοι σε πρόγραμμα 

απεξάρτησης/φυλακισμ νοι, 

3. πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του 

ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους 

φοιτούν σε σχολικ ς μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν 

είναι ενταγμ να στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.  

4. Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές 

Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς 

προϋποθέσεις.  
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