
 

Καρδία, 15 Ιουνίου 2021 

Αγαπητοί γονείς, ακόμη ένα διδακτικό έτος έφτασε στο τέλος του. Για εμάς τους 

εκπαιδευτικούς αυτό σημαίνει μια προσωρινή παύση του εκπαιδευτικού μας έργου. Ωστόσο, 

για εσάς, τους γονείς, αλλά κυρίως για τα παιδιά σας, αυτό αποτελεί ένα σταθμό καθώς 

αφήνουν πίσω το Δημοτικό και ετοιμάζονται να φοιτήσουν στην επόμενη βαθμίδα της 

Εκπαίδευσης, το Γυμνάσιο!   

Ως Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών του 3ου Γυμνασίου Μίκρας, όπως ονομάζεται 

επίσημα το Γυμνάσιο της Καρδίας, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι/ες 

που το παιδί σας θα είναι μαζί μας τα επόμενα τρία σχολικά έτη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι 

καθημερινά αγωνιζόμαστε, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να διασφαλίσουμε ένα 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ασφάλειας για όλα τα παιδιά του Σχολείου. Επίσης, 

καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα παιδιά να περνούν ευχάριστα την ώρα 

τους στο Σχολείο, δίχως ωστόσο να παραγνωρίζουν το πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν 

τη σχολική ζωή.  

Το διδακτικό έτος 2021 – 2022 θα ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα, τη Δευτέρα 6 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα υποδεχτούμε τα παιδιά και θα μοιράσουμε 

βιβλία. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τον σχολικό μας Ιστότοπο, στη διεύθυνση 

http://3gym-mikras.thess.sch.gr/ όπου αναρτούμε τις ανακοινώσεις του Σχολείου.  Για την 

εγγραφή του παιδιού σας στο 3ο Γυμνάσιο Μίκρας δεν απαιτείται από εσάς η προσκόμιση 

του τίτλου αποφοίτησης, επειδή αυτός θα διαβιβαστεί υπηρεσιακώς στο Σχολείο μας από τη 

Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, το Σχολείο μας θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως 

τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Συνεπώς, επίσης δεν απαιτείται η προσκόμισή τους.   

 Ωστόσο, απαιτείται να υποβάλετε στο Σχολείο μας αίτηση εγγραφής του παιδιού σας από 

τη Δευτέρα 28 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00. Για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, παρακαλούμε να μην προσέρχεστε στο Σχολείο αλλά να 

συμπληρώσετε τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, μαζί με το φύλλο πληροφοριών, και να τα 

στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Σχολείου 3gymik@sch.gr. Για 

δική σας ευκολία επισυνάπτουμε το σχετικό αρχείο.  

  Μπορείτε να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση με δύο τρόπους:  

 α) Εκτυπώνετε τη συμπληρωμένη δήλωση και το φύλλο πληροφοριών του παιδιού, τα 

υπογράφετε και τα σαρώνετε ή τα φωτογραφίζετε. Στη συνέχεια, στέλνετε το σαρωμένο 



 

αρχείο ή τη φωτογραφία της υπεύθυνης δήλωσης και του φύλλου πληροφοριών στη 

διεύθυνση 3gymik@sch.gr με θέμα "Εγγραφή στην Α’ τάξη".  

  β)  Επισκέπτεστε  τον  Ιστότοπο  Gov.gr  και  συγκεκριμένα  τη  διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-

kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses, αντιγράφετε το κείμενο της υπεύθυνης 

δήλωσης και του φύλλου πληροφοριών και πληκτρολογείτε τα απαιτούμενα στοιχεία. Στη 

συνέχεια στέλνετε το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης και του φύλλου πληροφοριών στη 

διεύθυνση: 3gymik@sch.gr με θέμα: "Εγγραφή στην Α’ τάξη". 

   Επίσης, επισυνάπτουμε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο πρέπει 

να αποστείλετε στο Σχολείο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το αργότερο μέχρι τις 6 

Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου το παιδί να παρακολουθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.   

Ακόμη, σε περίπτωση που διαθέτετε γνωμάτευση από Φορέα ο οποίος έχει διαπιστώσει 

οποιεσδήποτε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, όπως για παράδειγμα δυσλεξία, 

δυσαριθμησία, νοητική αναπηρία, αναπηρίες όρασης, διαταραχές ομιλίας – λόγου, ειδικές 

ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση θεωρείτε ότι οφείλει το Σχολείο να γνωρίζει σχετικά με το παιδί, 

παρακαλούμε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα σχετικά έγγραφα και 

να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς για να οριστεί μεταξύ μας διά ζώσης συνάντηση. Σε 

περίπτωση που για το παιδί σας συστήνεται παράλληλη στήριξη από Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε άμεσα με το Σχολείο ώστε να υποβάλετε αίτηση υποστήριξης του παιδιού 

(επισυνάπτεται η αίτηση).  

   Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γυμνασίων, είτε σε 

δημόσια Ημερήσια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά είτε σε ιδιωτικά Γυμνάσια, πραγματοποιούνται 

από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου, στις 20 Ιανουαρίου 2022, 

είτε μετά από αίτηση του κηδεμόνα, και μόνο εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που 

περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής 

ανάγκης.   

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση 3gymik@sch.gr είτε τηλεφωνικώς 

στους αριθμούς 23920 66156 και 23920 66155.  



 

 Τέλος, συνημμένα θα βρείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος των παιδιών σας στο Σχολείο μας, 

το οποίο παρακαλούμε να τους μεταφέρετε. Παρακαλούμε δεχτείτε τις ολόθερμες ευχές μας 

για ένα όμορφο καλοκαίρι!  

  Με εκτίμηση,  

Ο διευθυντής  

  

Θεόδωρος Γούτας  

Πληροφορικής – ΠΕ86  


