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1ν ΘΔΜΑ: «Δπρέο κε ηελ Έλαξμε ηεο Νέαο ρνιηθήο Υξνληάο». 
Αγαπεηέο/ηνί ζπλαδέιθηζζεο/θνη, 
Κε ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζέισ λα επρεζψ ζε φιεο/φινπο 
ζαο πγεία, δχλακε θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.  
 
2ν ΘΔΜΑ: «Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην». 
Σελ Σεηάξηε, 2 επηεκβξίνπ, ηελ Πέκπηε, 3 επηεκβξίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή, 4 
επηεκβξίνπ 2015 (8.30΄-14.00΄) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν Υίνπ 
(Σνπξισηή) επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα: 
 

«Η Φςζική Αγυγή ζηην Πποζσολική Εκπαίδεςζη» 
 
θαη επηκνξθψηξηεο ηε ρνιηθή χκβνπιν Φπζηθήο Αγσγήο θ. Δπδνθία ακνπειίδνπ θαη 
ηηο εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ 11 θ. Ινπίδα Κηραιαθνπνχινπ θαη θ. Αζεκίλα Θξαλάθε. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 
 

Διάρκεια Θ Ε Μ Α 

8.30΄-10.15΄ 
Θηλεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο & Αζιεηηθά Παηρλίδηα σο εξγαιεία 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

10.15΄-10.45΄ Διάλειμμα 

10.45΄-12.00΄ Κνπζηθή & Θηλεηηθή Αγσγή 

12.00΄-12.15΄ Διάλειμμα 

12.15΄-13.30΄ Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ & Γεκηνπξγία ελαξίσλ Ιατθνχ 



Πνιηηηζκνχ. 

13.30-14.00 Αμηνιφγεζε ζεκηλαξίνπ 

 
Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζε νκάδεο θαη ζα ην παξαθνινπζήζνπλ νη λεπηαγσγνί ηεο 
Υίνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ νκάδσλ ππάξρεη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. 
 
 
3ν ΘΔΜΑ: «Παηδαγσγηθή ύζθεςε κε ηηο Πξντζηακέλεο ησλ Νεπηαγσγείσλ». 
Σε Σξίηε 8 επηεκβξίνπ (9.00΄-12.00΄) ζα πξαγκαηνπνηεζεί παηδαγσγηθή ζχζθεςε κε 
ηηο Πξντζηακέλεο ησλ Λεπηαγσγείσλ ζην 8ν Γεκνηηθφ ρνιείν Υίνπ γηα ηελ παξνρή 
νδεγηψλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
 
4ν ΘΔΜΑ: «Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο». 
αο ππελζπκίδνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαο έξγνπ 
δεκηνπξγήζεθε ε ηζηνζειίδα  vaigaiou.pde.sch.gr/symnip47  πνπ πεξηέρεη ηηο 
εγθπθιίνπο, ηηο ζεκεηψζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα, ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ θαηαζέζαηε, 
ρξήζηκα έληππα θαη δεκνζηεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο/ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πεξηθέξεηάο καο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ρξήζηκνη ζχλδεζκνη ζε 
ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 
 
5ν ΘΔΜΑ: «Οδεγίεο κε ηελ Έλαξμε ηεο Νέαο ρνιηθήο Υξνληάο». 
Ωξάξην Λεπηαγσγείσλ. 
ΥΔΣ. : Α.Π. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2002/ΤΠ.Δ.Π.Θ./Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ./Σκήκα 

Α΄. 
Σν σξάξην ησλ θιαζζηθψλ θαη ησλ Οινήκεξσλ Λεπηαγσγείσλ νξίδεηαη απφ ηελ πην 
πάλσ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί. Παξαθαινχληαη νη 
Πξντζηακέλεο/νη ησλ Λεπηαγσγείσλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ επηιέμεη ην 
Οινήκεξν ηκήκα αλ επηζπκνχλ ηε δεκηνπξγία πξσηλήο-πξναηξεηηθήο δψλεο θαηά ηελ 
νπνία ηα παηδηά ζα πξνζέξρνληαη απφ ηηο 7:00΄ έσο ηηο 7:30΄. Απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή 
ηνπιάρηζηνλ 5 λεπίσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο. αο επηζπλάπηνπκε 
ζρεηηθή δήισζε πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ νη γνλείο. 
Γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Λεπηαγσγείνπ 
εθαξκφδεηαη ην ελαιιαζζφκελν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνληαο σο βαζηθά θαη 
κνλαδηθά θξηηήξηα ην ζπκθέξνλ ησλ λεπίσλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Λεπηαγσγείνπ. 
 
Φνίηεζε λεπίσλ. 
ΥΔΣ.: Λ. 3518, άξζξν 73 (ΦΔΘ272/21-12-06 η. Α’). 
Θαηά ηελ εγγξαθή ησλ λεπίσλ ζην Λεπηαγσγείν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζηνπο 
γνλείο φηη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Εήηεκα πξναηξεηηθφηεηαο ηίζεηαη κφλν σο 
πξνο ηελ αξρηθή επηινγή ησλ γνλέσλ ησλ πξνλεπίσλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 
Λεπηαγσγείν θαη φρη ζρεηηθά κε ηελ αδηάιεηπηε θνίηεζή ηνπο ζε απηφ. Όια ηα 
λεπηαγσγεία ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ην “Παξνπζηνιφγην Λεπίσλ”. 
 
Πεξίνδνο πξνζαξκνγήο. 
ΥΔΣ. : Α.Π. Φ.3/915/93640/Γ1/3-8-2009 /ΤΠ.Δ.Π.Θ./Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ./Σκήκα 

Α΄. 



χκθσλα κε ην πην πάλσ ζρεηηθφ δε ζα ππάξρεη πεξίνδνο πξνζαξκνγήο γηα ηα παηδηά 
ηνπ Λεπηαγσγείνπ ηφζν ζηα θιαζζηθά φζν θαη ζηα Οινήκεξα ηκήκαηα. Σα πξνλήπηα 
πνπ γηα πξψηε θνξά εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα αληηκεησπίδνληαη 
εμαηνκηθεπκέλα αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην σξάξην ηνπ 
Λεπηαγσγείνπ. 
 
Ωξνιφγην Πξφγξακκα Λεπηαγσγείνπ. 
Κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.: Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (Φ.Δ.Θ. 1420/2007 η. Β΄) 
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. φια ηα Λεπηαγσγεία ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε ρνιηθή 
χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ην Ωξνιφγην Πξφγξακκά ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα ππνβάιιεηαη ζε ηέζζεξα αληίηππα, ζα θέξεη αξηζκό πξσηνθόιινπ, ζα 
ζθξαγίδεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ/ηνλ Πξντζηακέλε/λν ηνπ Λεπηαγσγείνπ. 
Σν ζεσξεκέλν πξφγξακκα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λεπηαγσγείνπ. Σα έληππα ηα νπνία ζα ζπκπιεξψζεηε 
ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Παξαθαιψ λα ππνβάιιεηε ην 
πξφγξακκα ηνπ Λεπηαγσγείνπ ζαο γηα ηελ θαηλνχξγηα ζρνιηθή ρξνληά κέρξη ηελ 
Παξαζθεπή ζηηο 25/9/2014. 
 
πλεξγαζία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα 
γίλεη θαηαλνκή ηκεκάησλ, θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ην πξψην ηξίκελν (π.ρ., πξνζαξκνγή λεπίσλ, θαζνξηζκφο 
θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο καδί κε ηα παηδηά, ρξήζε ζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή/θαη ζρεδίσλ 
εξγαζίαο) θαη θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Σν εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ θάζε ηκήκαηνο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπκθσλήζεη ζηνπο θαλφλεο 
πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, πσο ζα θηλνχληαη ζην 
ρψξν, αλ ζα ηεζνχλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ρξήζε ηνπ πιηθνχ, ηη ζηξαηεγηθέο ζα 
αθνινπζήζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε θαλφλσλ θαζψο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην 
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκπιεξψλεη κεηά απφ ζπδήηεζε ην πξσηφθνιιν 
ζπλεξγαζίαο. 
Δπίζεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχζθεςε ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ ζην πιαίζην 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ ζχζθεςε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (12:30΄-
14.00΄). Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ ζα ζπκκεηέρνπλ ελαιιάμ θάζε 
δεχηεξε εβδνκάδα ζα ελεκεξψλνληαη φκσο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ηελ 
επνκέλε εκέξα απφ ηνλ/ ηελ πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ εκέξα θαη νη ψξεο 
πνπ ζα θαζνξηζηνχλ γηα ηε ζχζθεςε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 
θαηαγξαθνχλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαζψο θαη ζην βηβιίν 
πξάμεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
 
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ - Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
Σν πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Λεπηαγσγείνπ νξίδεηαη απφ: 
1. Σν Γηαζεκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Θ. η. Β΄ 304/13-

03-2003 θαη 
2. Σνλ Οδεγφ Λεπηαγσγνχ πνπ απνηειεί έλα εξγαιείν ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο έξγνπ. 
ηα Οινήκεξα Λεπηαγσγεία ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ θνηλνχ, 
κεηέρνληαο ηζφηηκα φινη νη λεπηαγσγνί ηνπ ηκήκαηνο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζην 
πξφγξακκα. Ο εβδνκαδηαίνο πξνγξακκαηηζκφο ζα γίλεηαη ελαιιάμ απφ θάζε 



εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Θάζε Παξαζθεπή ζα ζπδεηνχλ ζε θνηλή ζπλάληεζε νη 
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επφκελεο 
εβδνκάδαο ην νπνίν θαη ζα θαηαγξάθνπλ. Τπελζπκίδνπκε φηη φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο δξάζεηο γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ (ζρεηηθή εγθχθιηνο Α.Π. 
Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014) θαη γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ λεπίσλ απφ ην 
Λεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. 
 
Δηήζηνο θαη Σξηκεληαίνο Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 
ΥΔΣ.: Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 (αξζ.39/Α/1). 

Π.Γ.200/98 (αξζ.9). 
ηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 
ζπληάζζεη ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ αξρή θάζε 
ηξηκήλνπ ηνλ ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ. Οη ζπλεδξηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 
ηνλ εηήζην θαη ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαηαγξάθνληαη 
ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
 
Φάθεινο Δξγαζηψλ θαη Αηνκηθφο Φάθεινο Λεπίνπ. 
Ο θάθεινο εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ζην θάθειν πνπ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
θάζε παηδηνχ θαη είλαη νξγαλσκέλνο δηαζεκαηηθά (αλά ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ή ζρέδην 
εξγαζίαο). Θάζε ζέκα ή ζρέδην εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ηζηφγξακκα κε ην 
πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δνπιεχηεθαλ αλά καζεζηαθφ ηνκέα. Ο Αηνκηθφο 
Φάθεινο Λεπίνπ (portfolio) πεξηέρεη επηιεγκέλα δείγκαηα εξγαζηψλ ηνπ θάζε παηδηνχ 
ηα νπνία έρνπλ αλαιπζεί απφ ηελ ππεχζπλε εθπαηδεπηηθφ θαη ζηφρν έρνπλ ηελ 
ιζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Ο αηνκηθφο θάθεινο κπνξεί λα 
νξγαλσζεί ζε αλαπηπμηαθνχο ηνκείο φπσο: 
Πποζυπική και κοινυνική ανάπηςξη, 
Γλυζζική ανάπηςξη, 
Ανάπηςξη λογικομαθημαηικήρ ζκέτηρ, νοηηικών ηάζευν και δεξιοηήηυν, 
Δημιοςπγική έκθπαζη, 
Συμαηική ανάπηςξη ή φηη άιιν εζείο επηζπκείηε.  
Ο θάθεινο κπνξεί λα πεξηέρεη πιηθφ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
αμηνιφγεζεο (θσηνγξαθίεο, παξαηεξήζεηο, ζπλεληεχμεηο θιπ.) θαη κπνξεί λα νξγαλσζεί 
ζε ηξία ηξίκελα ή δχν ηεηξάκελα. Οη δχν θάθεινη νξγαλψλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 
ρξνληάο θαη ζηε δηαδηθαζία απηή ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηα ίδηα ηα παηδηά. 
 
Απνινγηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
Θάζε ηκήκα ζα δηαηεξεί έλα “Δθπαηδεπηηθφ Ζκεξνιφγην” ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη 
νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαζεκεξηλά. Γηα ηελ απνθπγή θφξηνπ εξγαζίαο 
κπνξείηε λα ζεκεηψλεηε πνηέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην έληππν 
πξνγξακκαηηζκνχ. Σν εκεξνιφγην απηφ ζα ζαο επηηξέςεη λα ειέγρεηε πεξηνδηθά πνηνπο 
ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη. ην ηέινο ηνπ 
ηξηκήλνπ ζα ζεκεηψλεηαη πνηνη ζηφρνη ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. έρνπλ επηηεπρζεί θαη ζα γίλεηαη 
πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνινίπσλ. ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη ν ηειηθφο απνινγηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ φιν ην δηδαθηηθφ 
πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα 
θαηαρσξείηαη ζην Βηβιίν πξάμεσλ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
 
 
6ν ΘΔΜΑ: «πλεξγαζία Οηθνγέλεηαο-ρνιείνπ». 
ηηο 11 ηνπ κελφο ζα γίλεη ν θαζηεξσκέλνο αγηαζκφο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζα ζαο 
επηηξέςεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξψηε ζπγθέληξσζε κε ηνπο γνλείο. Γηα ηελ 



απνθπγή παξεμεγήζεσλ κε ηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψζεηε γηα ηα 
αθφινπζα (πξνθνξηθά θαη γξαπηά): 
1. Γηα ηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο θαη γηα ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ λα ηα 

ζπλνδεχνπλ. 
2. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηκήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 
3. Γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη ήδε λα θαηέρνπλ ηα παηδηά: 

 Λα πεγαίλνπλ ζηελ ηνπαιέηα κφλα ηνπο θαη λα αθνινπζνχλ βαζηθνχο θαλφλεο 
πγηεηλήο. 

 Λα ληχλνληαη θαη λα μεληχλνληαη κφλα ηνπο. 
 Λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θξνληίδνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο. 
 Λα ηξψλε κφλα ηνπο. 
 Λα απαληνχλ φηαλ ηα θαινχλ κε ην φλνκα ηνπο. 

4. Γηα ην ηη επηηξέπεηαη λα ηξψλε ηα παηδηά ζην Λεπηαγσγείν. Απαγνξεχνληαη νη 
ζνθνιάηεο, νη γθνθξέηεο, ηα θξνπαζάλ, ηα παηαηάθηα, ηα γαξηδάθηα θαη 
ελζαξξχλνπκε ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ, γηανπξηηνχ, ρπκψλ ρσξίο δάραξε, απγνχ, 
ςσκί κε ηπξί, ζπηηηθψλ γιπθψλ ή θαγεηψλ. Δπηηξέπνπκε επίζεο ζάληνπηηο. Σα 
παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ζα πξέπεη λα θέξλνπλ καγεηξεπηφ θαγεηφ γηα ην κεζεκεξηαλφ 
ηνπο. 

5. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο φηη ζην Λεπηαγσγείν ζα 
πξέπεη: 
 Λα παίδνπλ κε ηα άιια παηδηά. 
 Λα κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο άιινπο. 
 Λα αθνχλε θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηεο/ηνπ λεπηαγσγνχ. 

6. Δλεκεξψλνπκε ηνπο γνλείο λα πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ην Λεπηαγσγείν 
θξνληίδνληαο: 
 Λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα θαιφ χπλν. 
 Λα ηνπο πξνζθέξνπλ πγηεηλφ πξσηλφ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην ζπίηη. 
 Λα ζηέιλνπλ ην παηδί κε άλεηα θαη θαηάιιεια γηα θάζε επνρή ξνχρα. 
 Λα βάδνπλ εηηθέηεο κε ην φλνκά ηνπ ζηα πξάγκαηά ηνπ κέρξη λα βεβαησζνχλ φηη ην 

παηδί ηνπο ηα αλαγλσξίδεη. 
 Λα ειέγρνπλ ηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζεκεξηλά γηα πηζαλά ζεκεηψκαηα. 
 Εεηάκε απφ ηνπο γνλείο λα ζηείινπλ έλα παιηφ πνπθάκηζν ην νπνίν θαη θνξάκε ζηα 

παηδηά ηελ ψξα ησλ εηθαζηηθψλ θαη ζην θαβαιέην.  
 Εεηάκε πνηήξη θαη νδνληφβνπξηζα γηα λα βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο.  

 
ε επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε μελαγνχκε ηνπο γνλείο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Λεπηαγσγείνπ, ηνπο κηιάκε γηα ην πξφγξακκα ηνπ Λεπηαγσγείνπ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 
έρνπκε ζέζεη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο, αλαθεξφκαζηε ζε ζέκαηα 
πνπ ζα ζέιακε ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη γηα φπνην άιιν ζέκα ζα ζέιακε ηε ζπλδξνκή 
ηνπο. Ζ ζπλάληεζε απηή είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο 
ψζηε φινη νη γνλείο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηή θαη ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη 
φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τπελζπκίδνκε φηη θάζε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν 
πξάμεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
Θάζε εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηελ εκέξα θαη ψξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 
κηα θνξά ην κήλα . Σηο εκέξεο επηθνηλσλίαο πνπ νξίδεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξείηε 
λα ηηο αλαξηήζεηε ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εκέξα θαη ε ψξα 
ζπλεξγαζίαο θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη 
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο. Οη γνλείο σζηφζν κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα. 
Σέινο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, ηνπο ελεκεξψλνπκε γηα ηελ χπαξμε 
κεηξψνπ επηκνξθσηψλ γνλέσλ. ε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, ε 



θάζε ζρνιηθή κνλάδα δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε ζεκαηνινγία πνπ 
αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ γνλέσλ. 
 
πλεκκέλα: 
1. Σξία (3) Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Λεπηαγσγείνπ. 
2. Κία (1) Τπεχζπλε Γήισζε. 
3. Έλαο (1) πίλαθαο νκάδσλ. 
 
 

Ζ 
ρνιηθή χκβνπινο 

47εο Πεξηθέξεηαο Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο 

 
 
 

Διέλε Κνζρνβάθε 

 



 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
ΠΡΟ: θθ. Πξντζηακέλεο/λνπο & δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Λεπηαγσγείσλ 

47εο Πεξηθέξεηαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Έδξεο ηνπο 

 
ΚΟΙΝ: 1) θ. Πξντζηακέλε Δπηζη/θήο & Παηδ/θήο Θαζνδήγεζεο Π.Δ. Β. Αηγαίνπ 

Δι. Βεληδέινπ 26 
811 00 Κπηηιήλε 

2) θ. Γηεπζπληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Υίνπ 
Οηλνπίσλνο 1 
821 00 Υίνο 

 
 
 



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,  
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ ΔΚΠ/Η Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΙΟΤ 

……… ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ………………………….……… 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-16 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: …… 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

8:00΄ - 8:15΄ 
8:00΄ - 9:00΄ 

Πξνζέιεπζε λεπίσλ. 
Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνζεπρή. 

9:00΄ - 9:30΄ πδήηεζε - Ζκεξήζηνο Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ. 

9:30΄ - 10:30΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

10:30΄ - 11:15΄ Πξφγεπκα - Γηάιεηκκα. 

11:15΄ - 11:45΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

11:45΄ - 12: 15΄ 

πδήηεζε, 
Αμηνιφγεζε ησλ εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο, 
Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε. 

12: 15΄ - 12:30΄ Απνρψξεζε λεπίσλ. 

 
 

…………...    …/…/2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 
 
 
 

(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ 

ρνιηθή χκβνπινο 
47εο Πεξηθέξεηαο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
 
 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 

 



 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Αξ. Νεπίσλ αλά ηκήκα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δβδνκαδηαία ύζθεςε Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ: 
 
 
 
 

 

 
 

Νεπηαγσγνί: 

Σκήκα Α: 1 ___________________  2 ___________________ 

Σκήκα Β: 3 ___________________  4 ___________________ 

Σκήκα Γ: 5 ___________________  6 ___________________ 

Σκήκα Έληαμεο:  ___________________ 

Παξάιιειε ηήξημε: ___________________ 

Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό: ___________________ 

 

…………...    ..…/…../2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 
 
 

(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ 

ρνιηθή χκβνπινο 
47εο Πεξηθέξεηαο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
 
 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ ΔΚΠ/Η Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΙΟΤ 

……… ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ………………………….……… 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-16 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: …… 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

8:00΄ - 8:15΄ 
8:00΄ - 9:00΄ 

Πξνζέιεπζε λεπίσλ. 
Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνζεπρή. 

9:00΄ - 9:30΄ πδήηεζε - Ζκεξήζηνο Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ. 

9:30΄ - 10:30΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

10:30΄ - 11:15΄ Πξφγεπκα - Γηάιεηκκα. 

11:15΄ - 12:00΄ 
Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα. 

12:00΄ - 12: 30΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

12: 30΄ - 13:00΄ Γηάιεηκκα. 

13:00΄ - 13:45΄ Πξνεηνηκαζία γεχκαηνο - Γεχκα. 

13:45΄ - 14:30΄ Υαιάξσζε - Ύπλνο. 

14:30΄ - 15:15΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

15:15΄ - 15:45΄ 

πδήηεζε, 
Αμηνιφγεζε ησλ εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο, 
Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε. 

15:45΄ - 16:00΄ Απνρψξεζε ησλ λεπίσλ. 

 

…………...    ..…/…../2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 

 
(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ ρνιηθή χκβνπινο 

47εο Πεξηθέξεηαο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 



 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Αξ. Νεπίσλ αλά ηκήκα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δβδνκαδηαία ύζθεςε Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ: 
 
 
 
 

 

 
 

Νεπηαγσγνί: 

Σκήκα Α: 1 ___________________  2 ___________________ 

Σκήκα Β: 3 ___________________  4 ___________________ 

Σκήκα Γ: 5 ___________________  6 ___________________ 

Σκήκα Έληαμεο: ___________________ 

Παξάιιειε ηήξημε: ___________________ 

Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό: ___________________ 

 

…………...    ..…/…../2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 
 
 
 

(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ 

ρνιηθή χκβνπινο 
47εο Πεξηθέξεηαο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
 
 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ ΔΚΠ/Η Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΙΟΤ 

……… ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ………………………….……… 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015-16 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: …… 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

7:00΄ - 8:00΄ Πξσηλή - Πξναηξεηηθή Εψλε. 

8:00΄ - 8:15΄ 
8:00΄ - 9:00΄ 

Πξνζέιεπζε λεπίσλ. 
Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνζεπρή. 

9:00΄ - 9:30΄ πδήηεζε, Ζκεξήζηνο Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ. 

9:30΄ - 10:30΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

10:30΄ - 11:15΄ Πξφγεπκα - Γηάιεηκκα. 

11:15΄ - 12:00΄ 
Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα. 

12:00΄ - 12:30΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

12: 30΄ - 13:00΄ Γηάιεηκκα. 

13:00΄ - 13:45΄ Πξνεηνηκαζία γεχκαηνο - Γεχκα. 

13:45΄ - 14:30΄ Υαιάξσζε - Ύπλνο. 

14:30΄ - 15:15΄ Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

15:15΄ - 15:45΄ 

πδήηεζε, 
Αμηνιφγεζε ησλ εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο. 
Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε. 

15:45΄ - 16:00΄ Απνρψξεζε ησλ λεπίσλ. 

 

…………...    ..…/…../2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 
 

(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ ρνιηθή χκβνπινο 

47εο Πεξηθέξεηαο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 



 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Αξ. Νεπίσλ αλά ηκήκα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δβδνκαδηαία ύζθεςε Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ: 
 
 
 
 

 

 
 

Νεπηαγσγνί: 

Σκήκα Α: 1 ___________________  2 ___________________ 

Σκήκα Β: 3 ___________________  4 ___________________ 

Σκήκα Γ: 5 ___________________  6 ___________________ 

Σκήκα Έληαμεο:  ___________________ 

Παξάιιειε ηήξημε: ___________________ 

Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό: ___________________ 

 

…………...    ..…/…../2015 
 

Ζ/Ο 
Πξντζηακέλε/νο 

ηνπ Λεπηαγσγείνπ 
 
 
 
 
 

(θξαγίδα/Τπνγξαθή) 

 Δγθξίλεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. 
Α.Π.: ……..     ….. / ..… / 2015. 

 
Ζ 

ρνιηθή χκβνπινο 
47εο Πεξηθέξεηαο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
 
 
 

ΔΙΔΛΖ ΚΟΥΟΒΑΘΖ 



 

ΑΙΣΗΗ - ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ 
 
 
…….. ΟΙΟΖΚΔΡΟ ΛΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ …………………………………………… 
 
 
Γειώλσ όηη επηζπκώ λα ζπκκεηέρεη/ρνπλ ην/α παξαθάησ ηέθλν/α κνπ ζην 
πξόγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ (απνρώξεζε 15:45΄ - 16:00΄). Ζ 
θνίηεζε ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη ηε ιήμε ηνπ. 

* 
………………………. 

 Γειώλσ όηη επηζπκώ ην/α παξαπάλσ ηέθλν/α κνπ λα παξαθνινπζήζεη/ζνπλ 
ηελ πξσηλή δώλε 7:00΄ - 8:00΄. Ζ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ πνπ ζα δειψζνπλ 
ηελ πξσηλή δψλε μεθηλά ζηηο 7:00΄ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 7:30΄.* 

 
 
 
Ολνκαηεπψλπκν γνλέα: …………………………………………………………… 
 
 
Ολνκαηεπψλπκν παηδηνχ  1: .………………………………….................……………………………. 

ΛΖΠΗΟ                        ΠΡΟΛΖΠΗΟ 
 

2: .…………………………………………….………………………………. 
ΛΖΠΗΟ                         ΠΡΟΛΖΠΗΟ 

 
 
 
 
Ο / Η Αηη……… - Γει………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* πκπιεξψλεηε κε ΛΑΗ ή ΟΥΗ. 
 
 

 



ΟΜΑΓΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

 
Α΄ ΟΜΑΓΑ 

Σεηάξηε, 
2/9/2015 (8.30΄-14.00΄) 

Β΄ ΟΜΑΓΑ 
Πέκπηε, 

3/9/2015 (8.30΄-14.00΄) 

Γ΄ ΟΜΑΓΑ 
Παξαζθεπή, 

4/9/2015 (8.30΄-14.00΄) 
Γήκνπ Παξαζθεπή Αζαλαζίνπ Γέζπνηλα Θαζθνχηε Ρνπκπίλε 

ηακνχιε Καξηέηηα Θάκπνπξα Θαιιηφπε Γαιακαγθίδνπ Υξπζνχια 
Θαηζάθαξνπ Καξία Ρέινπ Υξηζηίλα Θηξκαλίδνπ νθία 

Θνθθίλνπ Διέλε Παληειεάθνπ Υαξά Σζεβνπνχινπ Δπζηαζία 
Βνξξηά ηακαηία Βαθηξηδή Αλαζηαζία Πηπηληά ηακαηία 

Βνπξλνχ Θενδνζία Θάζπαξε Γεσξγία Κπέθνπ Υξπζαπγή 
ΚαπξηάλνπΔιέλε Θνζκά Αζεκίλα Βειαιή Ησάλλα 
Θπξίηζε Γέζπνηλα Θνληνχ Βηξγηλία Πνξηψηνπ Θαιιηφπε 

Γθίλε Πηπίλα Θαινχπε Γεσξγία Καηζαίνπ Άλλα 
Σάηζε ηπιηαλή Θαξακαλή Ιεκνληά Κνπηξίθα Καξία 

Πνπιεκά Αγγειηθή Σζνπθαιά Γέζπνηλα κπξλαίνπ Βηξγηλία 
Γνπβάθε Διεπζεξία Ιεκνληάδε Αιεμάλδξα Καζηνξάθε Γήκεηξα 
Θαηζάια Θπξηαθή Θαξαληδά Δηξήλε Παπαθξαζζά Αλζνχζα 

Παΐδα εβαζηή Αιηθηεξάθε Γέζπνηλα Φξαγθνχιε Καξία 
ηνππάθε Δηξήλε Ιακπξηλάθε ηακαηία Καξηάθε Αηθαηεξίλε 

Θνινθπζηά Αξγπξψ Πακπάινπ Καξία Γηαλλαθνχ Βαζηιεία 
Θξχςε Ακαιία αιιηάξεο Ηζίδσξνο Θαξαγγειίδνπ Αζεκίλα 

Αλδξνλνχδε Θιαίξε πχξνπ Αλαζηαζία Θνθθηλάθε Αιεμάλδξα 
Κπαθαινχδε Γηψηα ηεθαλή Καξηάλζε Θαηνιέσλ Υξηζηίλα 

πξξή Καξθέιια Υαιθηά Παξαζθεπή Πξνπζαιίδνπ Άλλα 
Φιανχλα Καξία Θαιπαθηζφγινπ Διέλε Καξηάθε Θαηεξίλα 

Γεξνθψζηα Βαξβάξα Γειηάθε Άιθεζηε Γειηάθε Ιπδία 
Πξνκπνλάο Θσλζηαληίλνο αξαληηλνχ νθία Θαδαληδφγινπ Ρνδή 

νπζιφγνπ Αηθαηεξίλε Θακπεξάθε Καξία Υαηφγινπ Φξφζσ 
Σζηξψλε Θσκαΐο Σζνιαθίδνπ Αξεηή θαθίδα Αξηέηηα 
Σζηνιάθε Έιιε ηξνγγπινχ Θαιιηφπε Φξαληδέζθνπ Γεσξγία 
Σζηξψλε Θσκαή Κπαθφια Αλδξηάλλα Πεηξίδνπ Πεηξνχια 

Καπξνγηάλλε Θιενπάηξα Κπιέ Γήκεηξα Πνππάινπ Δηξήλε 
   

  


