
[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!! 

Εκ της Διευθύνσεως του Σχολείου. 

[Πληκτρολογήστε το 

περιεχόμενο της πλαϊνής 

γραμμής. Η πλαϊνή γραμμή είναι 

ένα αυτόνομο συμπλήρωμα του 

κύριου εγγράφου. Συνήθως 

είναι στοιχισμένη στα αριστερά 

ή στα δεξιά της σελίδας ή 

βρίσκεται στο επάνω ή στο 

κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε 

την καρτέλα "Εργαλεία 

πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση του 

πλαισίου κειμένου της πλαϊνής 

γραμμής. 

Πληκτρολογήστε το 

περιεχόμενο της πλαϊνής 

γραμμής. Η πλαϊνή γραμμή είναι 

ένα αυτόνομο συμπλήρωμα του 

κύριου εγγράφου. Συνήθως 

είναι στοιχισμένη στα αριστερά 

ή τα δεξιά της σελίδας ή 

βρίσκεται στο επάνω ή στο 

κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε 

την καρτέλα "Εργαλεία 

πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση του 

πλαισίου κειμένου της πλαϊνής 

γραμμής.] 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Σύμφωνα  με  τις  τελευταίες  ανακοινώσεις,  οι  μαθητές  όλων  των  βαθμίδων, 
εμβολιασμένοι και μη,  προμηθεύονται από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο  8  
Ιανουαρίου,  πέντε  (5)  δωρεάν  αυτοδιαγνωστικά  (self)  τεστ  από  τα φαρμακεία  
προκειμένου  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  ελέγχου  των  δυο  πρώτων  εβδομάδων 
επαναλειτουργίας  των  σχολείων,  δηλαδή  από  10  Ιανουαρίου έως  και  21 Ιανουαρίου 
2022.  

Υπενθυμίζεται ότι:  

  το self-test, είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, 
εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.  

  το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και 
Παρασκευή  στο  σχολείο,  ενώ  για  την  πρώτη  εβδομάδα  (10-14/1)  το  self-  test  θα 
πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης 
(11/1) και της Παρασκευής (14/1).  

  η  δήλωση  του  αποτελέσματος,  για  τις  δημόσιες  σχολικές  μονάδες  καταχωρίζεται  
στη  πλατφόρμα  edupass.gov.gr,  από  την  οποία  εκδίδεται  και  η  Σχολική  Κάρτα  για 
COVID-19.  

Ενημερώνεστε επίσης ότι:  

1.Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

2.Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8.20 ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΗΘΟΣ Ή 
ΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

 3. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF TEST 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ EDUPASS.GOV.GR (με αναγραφόμενο κωδικό). 

Παρακαλείστε, ώστε να τηρούνται ακριβώς οι παραπάνω οδηγίες και οι ώρες προσέλευσης 
για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 


