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• Αφορά σε όλους τους μαθητές όλων των 
βαθμίδων που έρχονται με ιδιωτικό όχημα

• Ώρα έναρξης της σχολικής λειτουργίας 08:30
• Ώρα λήξης της σχολικής λειτουργίας 15:00 

(Τετάρτη 14:30).
• Η άφιξη το πρωί και η αναχώρηση το 
μεσημέρι για τους μαθητές χωρίς σχολικό 
γίνονται αποκλειστικά από την Πύλη (2) της 
οδού Ναυάρχου Σαχτούρη (κάθετος της οδού 
Μεσογείων).

• Το πρωί η Πύλη (2) θα ανοίγει στις 08:05.
• Από τις 08:05 θα μπορούν οι γονείς να 
φέρνουν τα παιδιά τους.

• Στην Πύλη (2) θα είναι συνεργάτες του 
σχολείου να υποδέχονται τους μαθητές.
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(συνέχεια οδηγιών)

• Για όσα παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 
έρχονται στις 08:05 στο Σχολείο, δεν 
προβλέπεται πρωινή φύλαξη, αλλά συνεργάτες 
του Σχολείου μας θα τα συνοδεύουν στην 
Βαθμίδα τους όπου θα παραμένουν μέχρι την 
έναρξη του σχολικού προγράμματος.

• Δασκάλα θα συνοδεύει τους μαθητές Α’ και Β’ 
Δημοτικού στο κτήριο του Δημοτικού.

• Καθημερινά θα υπάρχουν συνεργάτες που θα 
συνοδεύουν τους μαθητές Νηπιαγωγείου στο 
Νηπιαγωγείο.

• Το μεσημέρι η Πύλη (2) θα ανοίγει στις 15:15 
για να παραλαμβάνουν οι γονείς τα παιδιά τους
(Τετάρτη 14:45).

• Για όσους γονείς έχουν επιλέξει τα παιδιά τους 
να συμμετέχουν σε κάποια απογευματινή 
δραστηριότητα του After School, η Πύλη (2) 
θα ανοίγει στις 16:35 για να παραλαμβάνουν 
οι γονείς τα παιδιά τους.
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(συνέχεια οδηγιών)

• Δεν υπάρχει δυνατότητα για στάση και 
στάθμευση ΙΧ στη νησίδα στην οδό Μεσογείων. 
Η νησίδα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 
τα μισθωμένα πούλμαν που θα μεταφέρουν 
τους μαθητές μας (μπλε ζώνη).

• Δεν υπάρχει δυνατότητα για είσοδο μαθητών 
χωρίς σχολικό από τις Πύλες (3) & (4).

• Δεν υπάρχει δυνατότητα για στάθμευση ΙΧ 
οχημάτων γονέων και συνεργατών στο 
οικόπεδο της οδού Καψαλά.

• Το πρωί η Πύλη (2) θα κλείνει στις 08:45, μετά 
τις 08:45 οι γονείς θα μπορούν να αφήνουν τα 
παιδιά στην Πύλη (5) (Συνεδριακό Δαΐς).

• Η πρόσβαση στην είσοδο της οδού Σαχτούρη 
μπορεί να γίνει είτε πεζή είτε με το όχημά σας, 
με το οποίο όμως, μπορείτε να κάνετε μόνο 
διέλευση για αποβίβαση και επιβίβαση του 
παιδιού σας κι όχι στάθμευση.
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