
SCUOLA dell’INFANZIA ITALIANA di ATENE 
(Scuola Paritaria decreto ministeriale n.3515/2740 del 23/02/2012) 

presso la Scuola Statale Italiana 
Via Mitsaki 18 – 111 41 Atene Grecia 

 

Προς: Τους γονείς των παιδιών της ΠΡΩΤΗΣ και της ΔΕΥΤΕΡΑΣ δημοτικού 

 

 

Θέμα: Πρόσβαση στην υπηρεσία απογευματινής φύλαξης των παιδιών στις 

εγκαταστάσεις νηπιαγωγείου 

 

Ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών που εγγράφηκαν στην 1η και 2η τάξη του 

Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021/2022 ότι μπορούν να επωφεληθούν από την 

υπηρεσία της απογευματινής φύλαξης των παιδιών στις εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου της 

Ιταλικής σχολής. 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 17:00 

(με δυνατότητα παραλαβής του παιδιού ανά πάσα στιγμή) και θα ανατεθεί στη δασκάλα κ. 

Μαρία Ποπρέλκα. 

 

Διαδικασία φύλαξης: 

Η δασκάλα θα παραλαμβάνει τους μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο και θα τους μεταφέρει 

στις παρακείμενες αίθουσες του Νηπιαγωγείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης 

τα παιδιά θα τρώνε το  μεσημεριανό γεύμα που θα έχει προμηθευτεί το κάθε παιδί από το 

σπίτι του και αργότερα θα μπορούν να  πραγματοποιήσουν ελεύθερα και αυτόνομα τη μελέτη 

για το  σπίτι υπό τη μερική επίβλεψη της επιβλέποντος εκπαιδευτικού. 

 

Κόστος: 

Το κόστος συμμετοχής είναι 800 ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραλαβής του 

παιδιού από το σχολείο, με τον εξής τρόπο εξόφλησης 

- 500 ευρώ κατά την εγγραφή 

- 300 ευρώ έως 31/01/2022 

Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, μπορείτε να επωφεληθείτε 

από έκπτωση 10% στο κόστος συμμετοχής (= 720 ευρώ). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο 

τηλέφωνο:210. 2020274, Δευτέρα- Παρασκευή  από τις 8.30 έως τις 12.30  

Με βάση τον αριθμό των παιδιών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ολοήμερο, το 

Νηπιαγωγείο διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει εάν θα αποδεχθεί όλες τις αιτήσεις. 

Θα έχουν προτεραιότητα οι οικογένειες που έχουν ήδη παιδί που φοιτά στο Νηπιαγωγείο. 

 

Η υπηρεσία θα είναι ενεργή από τις 20 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Επίσης , ενημερώνουμε ότι το Σχολείο αξιολογεί 

- τη δυνατότητα πραγματοποίησης υπηρεσίας catering. 

- πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων με εξειδικευμένους δασκάλους. 

Όσον αφορά τις δυο τελευταίες δραστηριότητες θα λάβετε αργότερα περαιτέρω 

πληροφορίες. 

Ευχόμαστε μια ειρηνική σχολική χρονιά με συνεργασία. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης. 


