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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
         Αλικιανός,  10/9/2021 

    
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Γυμνάσιο  Αλικιανού – «Γυμνασιάρχης Γεώργιος Δ. Καψωμένος» 

 

   

  

 

 

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 

     Aγαπητοί  γονείς, 
                            
      Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τόσο εγώ όσο και ο Σύλλογος 
των διδασκόντων ευχόμαστε ολόψυχα να έχουμε μία ΚΑΛΗ &  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ νέα 
σχολική χρονιά και ευελπιστούμε στη συνεργασία και τη στήριξη του εκπαιδευτικού 
μας έργου.  
     Σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
  

     A)  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 
    Ο αγιασμός στο σχολείο θα γίνει τη Δευτέρα 9:00 π.μ. τηρουμένων των 
προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω Covid_19 για την ασφάλεια τόσο 
των παιδιών σας όσο και του διδακτικού προσωπικού.  
   Οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους, θα πάρουν οδηγίες και πρόγραμμα.  
   Τα λεωφορεία θ’  αποχωρήσουν από το σχολείο στις 12:00 μ.μ. 
   Την Τρίτη 14/9 είναι σχολική αργία λόγω τοπικής γιορτής. 
   Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα έντυπα που θα δοθούν στα παιδιά σας με τα 
προσωπικά σας στοιχεία, ώστε το σχολείο να τα έχει στη διάθεσή του την Τετάρτη 
15/9. 

Β)  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  
     Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
        2821093052 & 2821093306 

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2821600846 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  2821036129 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

         EMAIL ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ sch@e-ktel.com   

 
Γ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ COVID_19 

         Όσοι μαθητές διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 
ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης θα πρέπει να την προσκομίσουν 
τη Δευτέρα 13/9.  
         Οι υπόλοιποι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν  δήλωση αρνητικού 
αυτοδιαγνωστικού (σελφ) τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν 
από την προσέλευση στο σχολείο. Πρόκειται για  τη  σχολική κάρτα του μαθητή για  
Covid_19 που τυπώνεται κατ’ ευθείαν από το σύστημα (self-testing.gov.gr). Σε 
διαφορετική περίπτωση μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου και 
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να την κατεβάσετε και να την υπογράψετε (στο κάτω μέρος  θα φέρει την 
ημερομηνία & την υπογραφή σας για να είναι έγκυρη) 
              Χωρίς την σχολική κάρτα του μαθητή για Covid_19 o μαθητής δεν μπορεί να 
γίνει δεκτός στο τμήμα του και υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει δεκτός και στα 
σχολικά λεωφορεία.  
 

Δ)  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΕΑΝ SELF - TEST 
      Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 8/9/2021 έως 17/9/2021, μπορείτε  να 
παραλάβετε  6 δωρεάν self-test (για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας των 
σχολείων) από τα φαρμακεία. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  

& ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ  ΣΕ  ΜΙΑ ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 
 

Με  εκτίμηση 
Ο Δ/ντης του σχολείου 

Δρ.   Γ.  Καρκάνης 


