
  
 

Ειδικά Προγράμματα 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Με μεγάλη χαρά τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου θα υποδεχθούμε τα παιδιά και το προσωπικό μας 

στα Θερινά Προγράμματα 2022.  

Για να αποτελέσουν οι ημέρες αυτές μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία και τα παιδιά να 

παραμείνουν ασφαλή, παραθέτουμε χρήσιμες οδηγίες/κανόνες για τη λειτουργία των 

Θερινών Προγραμμάτων.   

Ισχυρή σύσταση για την ασφάλεια όλων και την καλή λειτουργία των Θερινών 

Προγραμμάτων είναι να υποβάλλονται οι μαθητές/τριες και το προσωπικό σε 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test), έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευσή τους στα Θερινά Προγράμματα, μία φορά την εβδομάδα κάθε Δευτέρα.  Η 

επίδειξη της βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-

test) θα γίνεται κατά την επιβίβαση στα σχολικά λεωφορεία, ή κατά την είσοδο στις 

εγκαταστάσεις του campus για όσους μετακινούνται με δικό τους μέσο (ΙΧ).  Τα Θερινά 

Προγράμματα θα παρέχουν δωρεάν σε κάθε παιδί ένα self-test  εβδομαδιαίως.  

Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του: 

1. Ένα εύχρηστο σακίδιο με τα παρακάτω είδη: 

Μαγιό, πετσέτα μπάνιου, σκουφάκι κολύμβησης, σαγιονάρες, ένα καπέλο, μια μπλούζα, 

ένα πακέτο χαρτομάντιλα, ένα παγούρι και αντηλιακή κρέμα 

2. Μια κασετίνα με: 

Ένα σετ μαρκαδόρους, δύο μολύβια, δύο κόλλες stick, ένα ψαλίδι, ένα χάρακα, μία γόμα, 

μία ξύστρα, τέσσερις μαρκαδόρους τύπου Posca σε χρώματα της επιλογής τους.  

 

Για την περίπτωση απώλειας, σε όσα προσωπικά αντικείμενα μπορείτε, παρακαλείσθε να 

αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού. 

Tα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Γραμματεία των Θερινών Προγραμμάτων στην Κάντζα 

είναι: 210.6041635, 210.6040391 και 210.6798100 εσωτ. 51163. 

Εάν δεν έχετε αποστείλει το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΑΣ» ή/και την «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ», θα πρέπει να τα 

αποστείλετε ηλεκτρονικά έως και την πρώτη ημέρα παρακολούθησης του Προγράμματος 

(email: specialprograms@athenscollege.edu.gr). 

 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των συνοδών των λεωφορείων των Θερινών Προγραμμάτων είναι: 
 

ΑΡ. ΔΡΟΜ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 

1 Π.ΦΑΛΗΡΟ -ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΑ κ. Καραϊσκου Αφροδίτη 6973-416667 

2 Π.ΨΥΧΙΚΟ κ. Ζιώγκα Μαργαρίτα 6977-714091 

3 ΦΙΛΟΘΕΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ κ. Αντωνογιάννη Κων/να 6942-945408 

4 
ΔΡΟΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ-Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ-

ΚΗΦΙΣΙΑ 
κ. Παναγούλια Τερέζα 6946-704880 

5 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
κ. Λεκκάκου Τζέλλα 6936-511930 

6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ-ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ  κ. Καβαλιεράτου Ειρήνη 6979-974842 

7 ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΑΡΟΥΣΙ κ. Λεκάκου Δήμητρα 6907-169926 

8 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ κ. Χατζηνικολάου Καίτη 6970-450207 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
κ. Καγιουκλάκης Δημήτρης 

κ. Καβαλιεράτου Ειρήνη 

6973-880344 

6979-974842 

210-6040492 
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Εάν επιθυμείτε χρήση σχολικού λεωφορείου, το οποίο δεν έχετε δηλώσει μέχρι τώρα, 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα έντυπα: ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ δρομολόγια και 

Δήλωση Παραλαβής και να τα αποστείλετε με e-mail (metafora@athenscollege.edu.gr) στο 

Τμήμα Μεταφοράς,  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16/06/2022.  Επίσης, σημειώστε ότι η όποια 

αλλαγή σε δρομολόγια ή στάση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με e-mail και μέχρι τις 12:00 

μ.μ. της προηγούμενης ημέρας. 

 

Για τις στάσεις και τα δρομολόγια συμβουλευθείτε τους ανάλογους πίνακες. Για περαιτέρω 

πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Μεταφοράς στα τηλ. 210-67.98.189 

και 210-67.98.268 (κα Λαμπίρη, κος Ζουπάνος). 

 

Ευχόμαστε σ’ όλα τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και αποδοτικά. 

 

 

 

Από τη Διεύθυνση  

 

* Η πύλη του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Ψυχικού (Λάτσειο) στην Κάντζα, θα είναι ανοιχτή 

από τις 07:30 και αρμόδιος υπάλληλος θα υποδέχεται τους μαθητές που οι γονείς τους 

επιθυμούν να τους φέρουν στο σχολείο νωρίτερα από τις 8:45. 
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