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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολικό έτος: 2021-2022 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 Το σχολείο λειτουργεί  8.15 π.μ.- 14.10 μ.μ. σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι.  

 Καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο οι μαθητές/τριες οφείλουν να φορούν μάσκα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και για όσο ισχύουν τα έκτακτα μέτρα κατά της πανδημίας. 

 Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο. Επίσης για κανένα λόγο δεν 
επιτρέπεται να πηδούν από τα κάγκελα. Εξαιτίας της σοβαρότητας αυτής της ενέργειας αν κάνουν κάτι 
τέτοιο θα τιμωρούνται. 

 Αποχώρηση πριν  τη λήξη του ημερησίου προγράμματος, είτε για κάποιο προσωπικό λόγο, είτε λόγω 
ασθένειας, γίνεται μόνο αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας δώσει την άδειά του, κατόπιν  τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του Σχολείου.  

 Σύμφωνα με την Υ.Α.103373/Δ1/22-06-2018, απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων  
και ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του 
κινητό τηλέφωνο υποχρεούται καθ’όλη την διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το 
έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις. Σε 
περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας από κάποιο μαθητή  το τηλέφωνο του Σχολείου είναι πάντα διαθέσιμο.  

 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και 
ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον.  

 Οι μαθητές/τριες πρέπει να λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους με συνεννόηση και διάλογο χωρίς να 
καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή 
ομάδες είναι σοβαρά παραπτώματα. 

 Οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κακής συμπεριφοράς ή έλλειψης σεβασμού από 
συμμαθητές τους, πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος από τον οποίο θα 
ενημερωθεί και η Διεύθυνση του σχολείου. 

 Οι μαθητές/τριες υποχρεωτικά κάνουν self-test δύο φορές την εβδομάδα(Δευτέρα και Πέμπτη) και 
προσκομίζουν το αποτέλεσμα την Τρίτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες 
δεν χρειάζεται να προσκομίζουν αποτέλεσμα  self-test. Αρκεί η επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού 
μία φορά στον υπεύθυνο του τμήματος. Το αποτέλεσμα του self-test από Δευτέρα 1/11/2021 θα πρέπει να 
δηλώνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr εφόσον αυτή μπει σε λειτουργία. 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

• Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους  

• Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους  

• Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται έως 31 Μαΐου.  

ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 

• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο)  από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και  

• Η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.  
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ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

• Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. 
 Ομάδα Α: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) 
) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ( Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
Μετάφραση.) 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 4) Ιστορία 6) Bιολογία 7) Αγγλικά 

•  Ομάδα Β: 1)  Χημεία, 2) Γεωλογία- Γεωγραφία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5)  
Δεύτερη ξένη γλώσσα  6) Οικιακή Οικονομία  7) Τεχνολογία - Πληροφορική.  

•  Ομάδα Γ: 1) Μουσική – Καλλιτεχνικά 2) Φυσική Αγωγή. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε 2 τετράμηνα. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια 
των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις 
που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η 
επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει 
εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή 
στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή 
ομαδικές, 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και 
υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή 
αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) που πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των 
μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η 
συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην 
κρίση του διδάσκοντος.». 

στ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, που είναι:  προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή  μη 
προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

 Ισχύει ο περιορισμός: Μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ 
μαθήματα την εβδομάδα.  

 Στα μαθήματα της Ομάδας Α και της Ομάδας Β, διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία 
δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να 
επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής 
επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. 

  Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. 

 Στο τέλος του πρώτου τετραμήνου οι γονείς παραλαμβάνουν τον έλεγχο του μαθητή/τριας. Λόγω 
covid 19 οι έλεγχοι ίσως να αποστέλλονται  μέσω e-mail. 

 Η ενημέρωση  για την πρόοδο των παιδιών σας θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τηλεφώνου σε μέρες και 
ώρες που θα σας κοινοποιηθούν.  
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε) 

Στην Α Τάξη, λειτουργούν  δύο (2) Τ.Ε το Α4 ΕΝΤ και το Α5 ΕΝΤ 
 
Στην Β Τάξη, λειτουργεί  ένα (1) Τ.Ε το Β2 ΕΝΤ 
 
Στην Γ Τάξη, λειτουργούν  δύο (2) Τ.Ε το Γ6 ΕΝΤ και το Γ7 ΕΝΤ 
 
 

 Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε  δύναται να υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης 
τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, προβλέπεται η υποστήριξη 
να υλοποιείται και σε ιδιαίτερο χώρο εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες 
των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του 
περιβάλλοντος της τάξης τους. 
 

 Στα Τ.Ε  του 6ου Γυμνασίου υποστηρίζονται μαθητές που φέρουν διαφορετικά είδη εκπαιδευτικών 
αναγκών. Υποστηρίζονται σε όλα τα μαθήματα της Α ΟΜΑΔΑΣ και Γεωλογία-Γεωγραφία. Το Τ.Ε είναι 
πλήρως στελεχωμένο από επιστημονικά εξειδικευμένο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, 
ικανό να προσφέρει εξατομικευμένη παρέμβαση και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την 
πλήρη ενσωμάτωση των μαθητών στο γενικό περιβάλλον μάθησης.».  
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

Η προαγωγή των μαθητών/τριών εξαρτάται από τη φοίτηση και την επίδοσή τους στα μαθήματα κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.  

 Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σε κάθε διδακτική ώρα αντιστοιχεί μία απουσία. 
Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από 
εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ) 

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις  εκατόν 
δεκατέσσερις (114) κι επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου.  

 Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών που σημείωσαν πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 
(114) απουσίες και επομένως  απορρίπτονται, δηλαδή υποχρεώνονται να επαναλάβουν  τη φοίτηση στην 
ίδια τάξη. 

 Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Σε περίπτωση που 
μαθητής απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει συνολικά 30 απουσίες, ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός του τμήματος  ενημερώνει τους γονείς με email.  

 Οι γονείς /κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για τους λόγους απουσίας 
μαθητή/τριας με email όπου θα πρέπει να αναφέρουν:  

Θέμα: Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας   και  Τμήμα  

Σώμα μηνύματος: Αιτία απουσίας  

Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω email, επικοινωνούν τηλεφωνικά. 

 Καταχωρούνται αλλά δεν προσμετρούνται: 

  Απουσίες για διάστημα έως 20 ημερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά 
και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης. 
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 Για τους μαθητές που συμμετέχουν σε αγώνες σε εθνική ομάδα (οι επιπλέον ώρες είναι  140).  

 Για συμμετοχή  σε Πανελλήνιους αγώνες ή διεθνείς αθλητικούς αγώνες εγκεκριμένους από την 
οικεία  αθλητική ομοσπονδία αναγνωρισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α  (οι επιπλέον ώρες είναι  70).  

Οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίζουν το αντίστοιχο  δικαιολογητικό. 

 

ΠΟΙΝΕΣ 

 Οι ποινές που επιβάλλονται σε ένα μαθητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Υ.Α. 79942/ΓΔ4 ΦΕΚ 
2005/31-5-2019) είναι:  

 α) προφορική παρατήρηση  

 β) επίπληξη 

 γ) αποβολή 1-2 ημερών από τα μαθήματα και  

 δ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας 
τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.  

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται 
«Αριστείο Προόδου». 

Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας 
προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το 
«Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμησαν. 

 Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους, 
απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής 
Βελτίωσης».  

 Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής 
προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, απονέμεται ειδικός 
έπαινος.  

 

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ  

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ :ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ, ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΜΥΣΚΑΚΗ, ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΚΑΜΠΑΚΗΣ, ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, ΠΙΚΡΑΚΗ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ: ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ  

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  

ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΣΙΡΜΠΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
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ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΚΑΡΥΔΗ (Αγγλικών), ΦΙΛΗ (Αγγλικών), ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΑ(Γερμανικών), ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ 
(Γαλλικών), ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ (Γαλλικών)  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΒΕΡΙΓΟΥ (ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤ.),  ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ (ΦΙΛΟΛ.),  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΛ.), 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ) 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΡΖΑΚΗΣ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΜΟΥΚΑΝΟΥ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΚΑΦΤΑΚΗ, ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ 

 

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΛΙΝΑΡΙΤΗ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΜΥΣΚΑΚΗ, ΞΑΝΘΑΚΗ 
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ, ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΚΑΜΠΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, ΛΟΥΛΑΚΗ,ΠΙΚΡΑΚΗ  

ΘΕΟΛΟΓΟΙ: ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ  

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  

ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΣΙΡΜΠΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΚΑΡΥΔΗ (Αγγλικών), ΦΙΛΗ (Αγγλικών), ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΑ(Γερμανικών), ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ 
(Γαλλικών), ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ (Γαλλικών)  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΒΕΡΙΓΟΥ (ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤ.),  ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ (ΦΙΛΟΛ.),  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΛ.), 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ) 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΜΟΥΚΑΝΟΥ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΚΑΦΤΑΚΗ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 

 

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,  ΛΙΝΑΡΙΤΗ,  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ,  ΜΥΣΚΑΚΗ,  ΞΑΝΘΑΚΗ,  ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: ΚΑΜΠΑΚΗΣ, ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, ΛΟΥΛΑΚΗ  

ΘΕΟΛΟΓΟΣ: ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  

ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΣΙΡΜΠΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΚΑΡΥΔΗ (Αγγλικών), ΦΙΛΗ (Αγγλικών), ΤΑΚΑΚΗ (Γερμανικών), ΧΑΡΙΤΑΚΗ 
ΑΡΙΑ(Γερμανικών), ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ (Γαλλικών), ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ (Γαλλικών) 
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ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΒΕΡΙΓΟΥ (ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤ.),  ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ (ΦΙΛΟΛ.),  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΛ.), 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ) 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΜΟΥΚΑΝΟΥ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 6gym-irakl.ira.sch.gr  

• ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2810220729  &  2810301295  

• EMAIL:  6ogymnasio@gmail.com   


