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Ανακοίνωση 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου 

 

Θέμα: « Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τους μαθητές του Δημοτικού»  

 

Αγαπητοί Γονείς /κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους μαθητές μέχρι 12 

ετών, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος από τον κορωνοϊό COVID-19, διενεργείται 

δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στο σχολείο.  

Συγκεκριμένα οι μαθητές κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσέρχονται στο σχολείο με τη 

δήλωση του αρνητικού self test την οποία επιδεικνύουν στο δάσκαλό τους την πρώτη 

διδακτική ώρα. 

 Για την έκδοση της δήλωσης  ακολουθείτε τα εξής, όπως περιγράφονται στη σχετική 

Υπουργική Απόφαση: 

«Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών 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», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη 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 του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν οι γονείς 

προς επίδειξη στους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής 

κάρτας COVID-19, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν 

χειρόγραφα  τη σχολική κάρτα, υπόδειγμα της οποίας σας επισυνάπτουμε.  

• Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία οι γονείς/κηδεμόνες 

εκτυπώνουν ή συμπληρώνουν χειρόγραφα.  Στη συνέχεια  μεταβαίνουν εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. 

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 (Ε.Ο.Δ.Υ.).  



Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι εκ νέου θετικό, ακολουθείται 

το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι 

αρνητικό, τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη 

αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.   

• Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης.   

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων 

μαθητών/τριών δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από 

επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με δική τους  επιβάρυνση.  

• Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό 

του/της στην τάξη παραμένει εκτός σχολικής αίθουσας, μέχρις ότου οι 

γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων 

προστασίας. 

  

Η Διευθύντρια του σχολείου 

Ειρήνη Σπυράτου 

 


