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Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

❖ Τη Δευτέρα 12-04-2021, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πολιτείας, έχει προγραμματιστεί η 

επαναλειτουργία των Λυκείων. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προσέλθουν στο 

σχολείο  έχοντας μαζί τους, τη διενέργεια του αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού (self-

test). Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο.  

Διευκρινίζεται ότι:  

1. Οι μαθητές/τριες θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το 

ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το 

βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί. 

2. Οι γονείς/κηδεμόνες (για τους ανήλικους) και οι ενήλικες μαθητές/τριες θα πρέπει να  

δηλώσουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην 

οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, 

όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test. 

Αν το self-test είναι αρνητικό: 

• Σχολική κάρτα: Για τους μαθητές/τριες, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της 

πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη 

την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της 

Δευτέρας και της Πέμπτης. 

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς θα μπορούν να 

γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική 

κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. 

«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. Εάν ο 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.» 

       Αν το self-test είναι θετικό: 

• Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr 

για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να προβούν σε δεύτερο δωρεάν τεστ σε 

κάποια δημόσια δομή για επιβεβαίωση. 

• Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν 

το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/τριες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση 

από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο. 

Διευκρινίζεται ότι: Σε περίπτωση ότι που το self-test είναι θετικό, σε καμία περίπτωση οι 
μαθητές/τριες  δεν προσέρχονται στο σχολείο. 


