
Ενημέρωση 
Γονέων/Κηδεμόνων



•Χημεία
•Γεωγραφία
•ΚΠΑ
•Β’ Ξένη Γλώσσα
•Οικιακή Οικονομία
•Πληροφορική
•Τεχνολογία 

•Νεοελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία
•Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία
Μαθηματικά 
•Φυσική 
•Ιστορία
•Βιολογία
•Αγγλικά

ΟμάδαΑ ΟμάδαΒ ΟμάδαΓ

Ομάδες μαθημάτων

• Μουσική
• Καλλιτεχνικά
• Φυσική Αγωγή



•Μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του Α’ και 
Β’ τετραμήνου
ή Συνθετική 
δημιουργική 
εργασία μικρής 
έκτασης κατά τη 
διάρκεια του Β’ 
τετραμήνου
Πληροφορική: Β’ 
τετρ. Μόνο Συνθ. 
δημ. Εργασία

•Μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του Α’ και 
Β’ τετραμήνου

ΟμάδαΑ ΟμάδαΒ ΟμάδαΓ

Γραπτές Δοκιμασίες

• Καμία ωριαία 
γραπτή 
δοκιμασία
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•Α’ εξεταστική περίοδος – 1-15 Ιουνίου 

•Μαθήματα της Ομάδας Α’
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•Β΄ εξεταστική περίοδος – Σεπτέμβριος

•Επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα
μαθήματα παραπέμφησαν οι μαθητές –
Γραπτές και προφορικές για τα
μαθήματα της Ομάδας Α’ και
προφορικές για την Ομάδα Β’ και Γ’

Εξετάσεις



•Βαθμός = (Α’ Τετρ +Β’ 
Τετρ ) / 2

•Βαθμός = (Α’ Τετρ +Β’ 
Τετρ + Γραπτά) / 3

ΟμάδαΑ ΟμάδαΒ ΟμάδαΓ

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

•Βαθμός = (Α’ Τετρ +Β’ 
Τετρ ) / 2



Ο μαθητής κρίνεται άξιος  προαγωγής ή απόλυσης 
όταν:

Βαθμός ετήσιας απόδοσης σε κάθε μάθημα >= 10

ή 

Γενικός βαθμός ετήσιας απόδοσης  >= 13



Απουσίες – Covid - 19

• Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, 
αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που 
κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί 
από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον 
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. 

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον 
κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του 
αποτελέσματος.



Ευπαθείς Ομάδες

• i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

• ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει 
λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

• iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

• iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
• v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
• vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
• vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
• viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
• ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια 

ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου 
κέντρου.

• x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.



COVID -19

• Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι 
πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 

• • Δυσκολία στην αναπνοή 

• • Μυαλγίες 

• • Ρίγος 

• • Πονοκέφαλος 

• • Δυσκαταποσία

• • Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

• • Ναυτία / έμετος 

• • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 



Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 
λοίμωξη COVID-19 

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού
• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά

από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας
• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής
• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό
• Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες

μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
• Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον

το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να
γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’
οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει
κανονικά τη λειτουργία του


