
Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10-5-2021, ξεκινά η δια ζώσης λειτουργία του σχολείου, 

πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.  

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του σχολείου. Για 

τον λόγο αυτό παρακαλούμε να έχετε δώσει στους μαθητές και επιπλέον μάσκες για να είναι δυνατή η 

αντικατάσταση της κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο.  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ (SELF TEST) 

Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-

05-2021), ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες. Ο έλεγχος 

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. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με 

την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού 

Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής 

ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες 

μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, 

επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική 

ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, 

σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 

ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, 

ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.  

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: 

Α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες 

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 – 

διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και 

ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, 

εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το 

αποτέλεσμα 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 selftesting.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). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν 

επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  



Εάν 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.  

Β) Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της 

τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου 

διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη 

Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν 

επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει 

απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από 

τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι 

ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή 

περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, 

τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.  

 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. 

Το πρωί η προσέλευση των μαθητών/τριών θα γίνεται από τις 08:05 έως τις 08:15 ως εξής: 

Α) Είσοδος επί της οδού Δράμας: οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α1, Α2, Β1, Β2, Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2 

             Β) Είσοδος επί της οδού Ιωαννίνων: οι μαθητές/τριες των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3, Δ1, Δ2, Δ3, Ε2, Ε3. 

Όλοι οι μαθητές/τριες μετά την είσοδό τους θα κατευθύνονται στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Παρακαλούμε τους γονείς- συνοδούς των μαθητών/τριών να αποχωρούν άμεσα από τον περιβάλλοντα 

χώρο των εισόδων του σχολείου.  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Για την ελαχιστοποίηση συνωστισμού στις εξόδους του σχολείου μας, θα χρησιμοποιηθεί τρίτη έξοδος 

και διαφοροποιημένο χρονικό όριο αποχώρησης των μαθητών/τριών ως εξής: 

Α) Έξοδος επί της οδού Λακωνίας (Πηγή) ως εξής:   

1) οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α1  και Α2 από 13:10 έως 13:15 και  

2) οι μαθητές/τριες των τμημάτων Β1 και Β2 από 13:15 έως 13:20 

Β) Έξοδος επί της οδού Δράμας (κεντρική είσοδος αυλής) ως εξής:  

1) οι μαθητές/τριες των τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 από 13:10 έως 13:15 και   

2) οι μαθητές/τριες των τμημάτων ΣΤ1 , ΣΤ2 από 13:15 έως 13:20. 

Γ) Έξοδος επί της οδού Ιωαννίνων ως εξής:  

1) οι μαθητές/τριες των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3 από 13:10 έως 13:15 και 

2) οι μαθητές/τριες των τμημάτων Δ1, Δ2, Δ3 από 13:15 έως 13:20. 



Με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων μας, παρακαλούμε να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο 

παραμονής σας στο χώρο έξω από τις εισόδους-εξόδους του σχολείου μας και να τηρείτε όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, όπως είναι η χρήση μάσκας και η 

τήρηση των αποστάσεων.  

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασίας σας. 

 

 


