
Ανακοίνωση για την προσέλευση των μαθητών/τριών  

στο Γυμνάσιό μας στις 13/9/21, ημέρα Δευτέρα. 

 

Αγαπητά μας παιδιά και αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ευχόμαστε 

καλή σχολική χρονιά! 
 

Ο αγιασμός στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/21 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 9:30. Οι νέοι μαθητές/τριες μας (Α΄ τάξης) θα 

χωριστούν σε τμήματα και θα τους επιδοθεί το πρόγραμμα μαθημάτων 

για την Τρίτη (14/9/21). Τα παιδιά θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα 

αποχωρήσουν από το σχολείο. Γι’ αυτό χρειάζεται να έχουν μαζί τους 1. 

μία τσάντα ώμου, 2. ένα στυλό και 3. ένα τετράδιο. 

Λόγω των έκτακτων μέτρων για το Covid19 ισχύουν τα παρακάτω 

μέτρα: την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο 

πρώτος  αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) θα πραγματοποιηθεί 

στις 12/9/21 ημέρα Κυριακή και ο επόμενος την Πέμπτη 16/9/2 (Αρ. 

Αποφ.: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950, 4-9-21). 

Τη Δευτέρα:  

Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί: με την είσοδό τους στην αίθουσα θα έχουν 

υποχρεωτικά τυπωμένες τις βεβαιώσεις ή τις γραπτές δηλώσεις του 

αρνητικού αποτελέσματος. Το σχολείο δε δέχεται με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.  

Όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως: με την είσοδό τους στην αίθουσα θα 

έχουν υποχρεωτικά  τυπωμένο το πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού 

(εκτυπωμένο).  

Όσοι έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου: με την είσοδό τους 

στην αίθουσα θα έχουν υποχρεωτικά τη βεβαίωση νόσησης. 

Οι μαθητές οι οποίοι είναι θετικοί στον Covid19 δεν προσέρχονται στο 

σχολείο και ειδοποιείται τηλεφωνικά η διεύθυνση του σχολείου και 

ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Υπενθυμίζουμε: η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους 

μαθητές/τριες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, τους εκπαιδευτικούς 

και το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των 

σχολικών μονάδων. 

Όσοι μαθητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, καθώς και 

αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου δεν 

υποχρεούνται σε αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test), εφόσον 

καταθέσουν στο σχολείο το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη 

βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΧΡΟΝΙΑ. 

Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του 

σχολείου. 
 


