
 

 
Για το λόγο αυτό η επανέναρξη της δια ζώσης λειτουργίας των βαθμίδων του Νηπιαγωγείου, 

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/5/2021 με τη μέγιστη 
ασφάλεια και με τα όσα προβλέπει η ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1825 Αρ. Πρωτ. 50209/ΓΔ4 σύμφωνα με την 
οποία: 

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

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για όλους τους/τις μαθητές/τριες, 
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, και, για την τρέχουσα 
εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων.  
Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση 
στην σχολική μονάδα. 
 

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την 
επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του 
Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της 
αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις 
ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι 
γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης 
μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).  
 
 
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των 
ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο 
έλεγχος θα διενεργείται υπό 
την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες 
μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Ύστερα από μια μακρά περίοδο καραντίνας, αξιοποιώντας με τους καταλληλότερους 
τρόπους την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λειτουργήσαμε υποστηρικτικά στηρίζοντας για μια 
ακόμα φορά τους μαθητές μας σε μια δύσκολη κατάσταση με ευαισθησία, ευρηματικότητα και 
πολύ κόπο. 
 

Με πολλή χαρά επιστρέφουμε στις τάξεις που γνωρίζουμε, νιώθουμε ασφαλείς, 
δημιουργούμε και συνυπάρχουμε με τους/τις μαθητές/τριες μας συνδεδεμένοι με το σήμερα 
για το δικό τους μέλλον.  
 

Η φροντίδα και η στήριξη των μαθητών μας αποτελεί πάγια και βασική μέριμνα όλων των 
εκπαιδευτικών και του προσωπικού της Σχολής Ξενοπούλου. 
 



 
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: 
α) 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) 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 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. 
 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, ή 
της δήλωσης του αποτελέσματος αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και 
χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών. 
 
Ο/Η μαθητής/τρια 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 τον/τη 
Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.  
 
*Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Σχολής Ξενοπούλου που προσέρχονται με σχολικά 
λεωφορεία θα επιδεικνύουν την Σχολική Κάρτα στη συνοδό. 
 
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. Οι 
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης 
επαναλειτουργία της.  
Εάν ο/η 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. 



 
Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και 
για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης 
τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι 
υποχρεωτική.  
 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, 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. 
 

 

Από Δευτέρα 10/5/2021 θα λειτουργήσουν κανονικά: 
 
 Η παρατεταμένη - διευρυμένη λειτουργία του σχολείου

 Όλα τα τμήματα Εντατικών Ξένων Γλωσσών 

 Οι Αθλητικοί όμιλοι Μπάσκετ, Τένις, Tae Kwon Do

 Οι  Όμιλοι Κλασικού/Σύγχρονου Χορού και Hip Hop

 Ο Όμιλος STEM

 Ο Σκακιστικός Όμιλος

 Ο Όμιλος Ζωγραφικής

 Ο Όμιλος Θεατρικής Αγωγής

 
Ολόκληρη Η ΚΥΑ εδώ (pdf) 
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