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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Καλή Σχολική Χρονιά! 

Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου και τους 

ευχόμαστε καλή Πρόοδο! 

 Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνθήκες έναρξης των μαθημάτων είναι πολύ ιδιαίτερες! 

Έχοντας σαν πρώτο μέλημα την υγεία όλων μας θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σχολαστικοί 

με τους κανόνες ασφαλείας που οριστήκαν από την Πολιτεία.  Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα 

οδηγίες (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4187/10.09.2021) : 

Οι μαθητές/τριες 12 ετών και άνω, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση 

νόσησης το τελευταίο εξάμηνο εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.  

Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/ τριες  που δεν 

επιδεικνύουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. Ο 

υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, 

πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις 

ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα 

λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως 

και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα. 



Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test): α) Οι γονείς/κηδεμόνες 

των ανηλίκων 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», 

στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη 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 του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα 

ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της 

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

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

Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/ τρια. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας 

COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να 

συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων 

μαθητών/τριών, από τους/ τις ενήλικους μαθητές. 

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην 

τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα 

Θα πρέπει να  τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα απόστασης θρανίων, χρήσης μάσκας 

εντός του κτηρίου, απόστασης μαθητών κατά τον αυλισμό, καθαριότητας και απολύμανσης.  

Στα διαλείμματα θα πρέπει όλα τα παιδιά να βγαίνουν από το κτήριο και να αυλίζονται  ανά 

τάξη σε διαφορετικούς και προκαθορισμένους χώρους ώστε να αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός. 

Επειδή δε θα λειτουργεί το κυλικείο, καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν ό,τι τους είναι 

απαραίτητο και οπωσδήποτε να μη μοιράζονται τροφές, ποτά  ακόμη και προσωπικά 

αντικείμενα (μολύβια, βιβλία κτλ) μεταξύ τους. 

 Τα λεωφορεία θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια που υπήρχαν. Υπενθυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς και εντός του κτηρίου.  

Τα παιδιά που δε θα προσέλθουν στο σχολείο, επειδή  ανήκουν σε ευπαθή ομάδα 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο. 



Το σχολείο είναι απολύτως έτοιμο για την έναρξη των μαθημάτων.  Σε  συνεργασία με το 

Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή,  τοποθετήθηκαν αντισηπτικά στις αίθουσες και αυξήθηκαν οι 

ώρες παρουσίας του προσωπικού καθαριότητας. 

 Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, φαίνεται πως έχουμε 

ακόμη δρόμο μπροστά μας… Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ιδιαίτερες  συνθήκες, σας 

παρακαλούμε θερμά να συζητήσετε στην οικογένεια τις υποχρεώσεις που πρέπει όλοι να 

αναλάβουμε ώστε να επιστρέψουμε στο σχολείο με ασφάλεια ! 

Παρακαλούμε να ελέγχετε τα mail σας και να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του 

σχολείου https://blogs.sch.gr/2lykchort/  Παρακαλούμε επίσης θερμά να διαβάζετε 

προσεχτικά τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου 

https://blogs.sch.gr/2lykchort/        και να τις  ακολουθήσουμε με σοβαρότητα και σεβασμό 

στην υγεία όλων μας. Στην ιστοσελίδα είναι αναρτημένος και ο Εσωτερικός  Κανονισμός του 

ΓΕΛ Χορτιάτη ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρότυπι του ΙΕΠ. 

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο mail του σχολείου για όποιο θέμα σας απασχολεί   

mail@2lyk-chort.thess.sch.gr 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Δύναμη και ακόμη περισσότερη στα παιδιά της Γ Λυκείου! 

Καλή Αρχή! 

Ο Διευθυντής  

Και ο Σύλλογος Διδασκόντων  

του ΓΕΛ Χορτιάτη  
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