
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 και προς αποφυγή συγχρωτισμού  

η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνει 

ως εξής: 

• Οι μαθητές της  Α΄τάξης: 08:30 

• Οι μαθητές της Β΄τάξης: 09:00 

• Οι μαθητές της Γ΄τάξης: 09:15 

Μετά το πέρας του Αγιασμού θα ακολουθήσει  η διανομή των βιβλίων. 

Παρακαλούνται οι μαθητές  να έχουν μαζί τους την σχολική  τσάντα. Η είσοδος των 

μαθητών θα γίνεται από την πόρτα της ράμπας αμέσως μετά το 73ο Δημοτικό 

Σχολείο. 

Οι μαθητές θα προμηθεύονται ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) 

δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή 

ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις 

οδηγίες των ειδικών. 

-          το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και 

Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την 

πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 

24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9, 

-          ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και 

τις μαθήτριες, 

-          βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση 

παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου), 

-          οι πλήρως εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς 

δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος, 

- 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) 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. 

 

 


