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18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                      Ιωάννινα 7 Απριλίου 2021 

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του Σχολείου μας Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά, 

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τη Δευτέρα 10/05/2021, σας 

ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 50209/ΓΔ4/05-05-2021 του ΥΠΑΙΘ, (την οποία 

μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ), ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός 

για τους μαθητές και πρέπει να γίνεται δύο (2) φορές την εβδομάδα, πριν από την Δευτέρα και 

την Πέμπτη.  

Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στην σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές αντί του δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR 

test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική 

δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν 

από την Δευτέρα. 

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν για τους ανήλικους μαθητές. Τον 

δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν από το φαρμακείο οι γονείς τους, 

επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του ανήλικου μαθητή και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων 

(γονέων/κηδεμόνων). Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και 

ενημερωτικά φυλλάδια. 

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των 

ενημερωτικών φυλλαδίων (οδηγίες και σχετικό βίντεο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα 

https://self-testing.gov.gr/). Για τους ανήλικους μαθητές των 13 ετών και κάτω διενεργείται με τη 

βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα τους. 

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: 

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

https://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 self-

testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι 

διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές 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 

μαθητής επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. 

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2021/05/egkyklios-epanaleitourgias-sxoleiwn-5-5-2021.pdf
https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2021/05/egkyklios-epanaleitourgias-sxoleiwn-5-5-2021.pdf
https://self-testing.gov.gr/
https://self-testing.gov.gr/
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Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους μαθητές, αυτή, 

μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των 

ανήλικων μαθητών. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να βρείτε εδώ ή να προμηθευτείτε από το 

Σχολείο μας το πρωί της Δευτέρας). 

Ο μαθητής 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 τη 

Διευθύντρια του Σχολείου. 

Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, 

δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και 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 παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων 

προστασίας.  

Για τους μαθητές, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για 

τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή 

συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική. 

Για τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές 

μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της 

αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του μαθητή. 

Οι μαθητές των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό 

έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις 

δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων 

πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί από το Σχολείο μας: 

 η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, (παρακαλούμε, 

εφοδιάστε το παιδί σας και με τουλάχιστον μια δεύτερη μάσκα), 

 τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,  

 οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, 

 η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί και οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, 

 τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία του κυλικείου, του εργαστηρίου 

πληροφορικής, της χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά. 

 Για την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών ισχύουν όσα ήδη γνωρίζεται και 

ίσχυαν πριν κλείσουν τα σχολεία, από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές, μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την 

Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την εφαρμογή 

των ανωτέρω, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής μας 

κοινότητας, με τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.  

Με εκτίμηση 

η Δ/ντρια του Σχολείου 

ΜΠΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf
https://self-testing.gov.gr/

