
Από τις 10 Μαΐου, μαθητές Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας 

 ξανά στα σχολεία με δωρεάν self-test. 
 

12ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 
101ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 
132ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 



Προσέλευση στο σχολείο 
 με βεβαίωση αρνητικού τεστ 

 
• Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 
να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση 
αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test). 
 

• Γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών παραλαμβάνουν δωρεάν το 
self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, 
χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον 
Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης 
Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).  
 

• Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από Τετάρτη 5 
Μαΐου. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλάβουν και το 
2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας. 
 
 



Προσέλευση στο σχολείο 
 με βεβαίωση αρνητικού τεστ 

 
• Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 

μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι 
υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/ τριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού  Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού(ΕΕΠ). 
 

• Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ 
Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 
 

• Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. 



Οδηγίες για το self test- βίντεο  

https://video.link/w/7LZrc


Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος 

 
• Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών 

επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα   
self-testing.gov.gr 

 
• Η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και αφού 
επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19»  
 

• Στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των 
κωδικών taxisnet σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν.4727/2020 (Α ́184) και ακολουθούν τη διαδικασία 
υποβολής του αποτελέσματος. 
 
 
 

self-testing.gov.gr
self-testing.gov.gr
self-testing.gov.gr


Αν το αποτέλεσμα του self-test 
 είναι αρνητικό 

 
• Εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr  

τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. 
 

• Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα 
και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της 
Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί. 
 

• Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 
19 για τους/τις μαθητές/τριες, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να 
συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους 
γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, που θα περιέχει 
τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού 
αποτελέσματος. 
 

https://self-testing.gov.gr/
https://self-testing.gov.gr/
https://self-testing.gov.gr/
https://self-testing.gov.gr/


Αν το αποτέλεσμα του self-test 
 είναι θετικό 

 
• Εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού 

αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια 
μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από 
τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό 
έλεγχο. 
 

• Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι 
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι 
οικείοι τους παραμένουν σε κατ 'οίκον περιορισμό, 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
 

self-testing.gov.gr
self-testing.gov.gr
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Αν το αποτέλεσμα του self-test 
 είναι θετικό 

 

• Αν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός: 
– Ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 

 

• Αν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι 
αρνητικός: 
– Εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την 

οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. 

– Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον 
χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω 
βεβαίωση. 



Πώς θα πραγματοποιείται η είσοδος 
των μαθητών του νηπιαγωγείου; 

 
• Οι γονείς των μαθητών του νηπιαγωγείου θα επιδεικνύουν απλώς 

(δεν θα παραδίδουν) τη σχολική κάρτα στον εκπαιδευτικό της 
τάξης στην είσοδο, πριν παραλάβει τα παιδιά. 
 

• Θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου 
διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της 
από εκπαιδευτικό ή από την Προϊσταμένη. 
 

• Στην περίπτωση που οι γονείς δεν επιδείξουν τη σχολική κάρτα 
κατά την είσοδό στο σχολείο, ο/η μαθητής/τρια δεν γίνεται 
δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική 
μονάδα.  



Τι γίνεται αν κάποιος δεν έχει ΑΜΚΑ (π.χ. 
αλλοδαποί πολίτες) ή συναντά δυσκολία στο 

να εντοπίσει τον ΑΜΚΑ του στο σύστημα; 

 

• Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει Αριθμό Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) 
ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ή συναντά δυσκολία στον 
εντοπισμό των συγκεκριμένων αριθμών 

 

• παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δημόσια δομή που 
εμφανίζεται στη λίστα εδώ για Κυριακές και εδώ για τις 
υπόλοιπες μέρες. 

 

https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia-kiriakis.pdf
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf


Τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων 

 
• Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα 

συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που 
περιλαμβάνουν 
 

 υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους,  

 διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές 
ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,   

 χρήση αντισηπτικών, 
 σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων,  
 τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός 

καιρός βοηθά κ.α. 

 




