
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές, 
 
Την Δευτέρα 13/9/2021 θα γίνει ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στις 10.00΄. 
Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο από 09.15 έως 09.30 
προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των εγγράφων (πιστ/κό 
εμβολιασμού ή νόσησης, ή δήλωση self test) και να ταξινομηθούν στις αίθουσες 
για να τηρηθεί το πρωτόκολλο του αγιασμού. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν μετά το 
πέρας της τελετής αγιασμού. 
 
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας οι μαθητές πρέπει να: 
α) προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, δηλαδή με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου 
εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (σελφ) τεστ, το οποίο θα 
πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 
ώρες πριν από την προσέλευσή τους. Ειδικότερα, για την πρώτη εβδομάδα του 
διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από 
την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9.  
β) φορούν απαραίτητα μάσκα καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο 
τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.  
γ) τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει για τη λειτουργία των σχολείων 
συνεργάζονται και συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών τους. 
Στους σύνδεσμους που ακολουθούν θα βρείτε χρήσιμες σχετικές οδηγίες:  
https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-ton-sxoleion-gia-to-etos-
2021-2023  και 
https://www.minedu.gov.gr/news/50000-10-09-21-14-erotiseis-kai-apantiseis-sxetika-me-
ta-metra-prostasias-kai-to-protokollo-leitourgias-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2022 
 
Για την προμήθεια self test από τα φαρμακεία καθώς και οδηγίες για την 
πραγματοποίηση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου συμβουλευτείτε τον παρακάτω 
σύνδεσμο του Υπ. Παιδείας: 
https://www.minedu.gov.gr/rss/49943-07-09-21-diathesi-self-test-gia-tous-mathites-apo-ta-
farmakeia-2 
 
Τέλος, ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας ότι από την 
πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου (Τρίτη) και για όσο χρειαστεί, το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ανά ημέρα ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του 
σχολείου. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του 
σχολείου.  
Η πρωινή προσέλευση των μαθητών από την Τρίτη 14/9 θα είναι στις 08:15΄. 
Ευχόμαστε μια καλή, δημιουργική σχολική χρονιά, με ασφάλεια και υγεία για 
όλους!  
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