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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 

Είμαστε πανευτυχείς που τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 θα υποδεχθούμε και πάλι 

τους μαθητές /μαθήτριές μας στον φυσικό τους χώρο. Η εξέλιξη αυτή μας ικανοποιεί 

ιδιαίτερα, γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα για επτά διδακτικές εβδομάδες να 

καλύψουμε τα όποια παιδαγωγικά – διδακτικά κενά προκάλεσε η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία.  

Γνωρίζουμε  ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι πολλά, όμως,  σας 

διαβεβαιώνουμε ότι το σύνολο του προσωπικού του Σχολείου μας θα είναι κοντά στα 

παιδιά σας και θα πράξει το καλύτερο για εκείνα, όπως διαχρονικά πράττει.  

Βαθιά μας επιθυμία είναι οι μαθητές/μαθήτριές μας να ολοκληρώσουν το τρέχον 

διδακτικό έτος, παίρνοντας μαζί τους τις καλύτερες εντυπώσεις από το σχολικό 

περιβάλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι όταν διασφαλίζουμε την υγεία των ανθρώπων 

δημιουργούνται πάντα οι δυνατότητες να καλυφθούν τα όποια κενά-αδυναμίες 

προκάλεσε-προκαλεί η πρωτόγνωρη πανδημία.  

Θέλουμε εδώ να σας ευχαριστήσουμε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που 

επιδείξατε όλη αυτή την περίοδο. Ο αγώνας μας ήταν κοινός και όλοι μαζί 

καταφέραμε να λειτουργήσουμε ικανοποιητικά και να αναδείξουμε τα οφέλη της 

συνεργατικότητας.  

Για άλλη μια φορά, σας παρακαλούμε, να σταθείτε δίπλα μας και να μας 

βοηθήσετε στο δύσκολο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε τις επόμενες εβδομάδες. 

Κοινός μας τόπος συνάντησης είναι η διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας 

του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης από τη Δευτέρα 

10/05/21 είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να εφαρμόσουμε την με αρ. Πρωτ. 

50209/ΓΔ4/05-05-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη 

σχετική εγκύκλιο, την οποία και σας διαβιβάζουμε, προβλέπεται η εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό covid-



19. Η εγκύκλιος προβλέπει τον υποχρεωτικό δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για 

μαθητές-εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό. Από το μέτρο εξαιρούνται 

ΜΟΝΟ τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Ο κάθε μαθητής/τρια με βάση τον ΑΜΚΑ του δικαιούται δύο (2) τεστ 

αυτοδιάγνωσης τα οποία προμηθεύονται οι γονείς του από οποιοδήποτε φαρμακείο. 

Το τεστ διενεργείται κάθε Κυριακή και Τετάρτη βράδυ. Ακολούθως ο κάθε γονιός με 

χρήση των κωδικών Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) επισκέπτεται την πλατφόρμα https://self-

testing.gov.gr και ακολουθώντας την επιλογή « Σχολική Κάρτα για covid-19» 

υποβάλλει το εκάστοτε αποτέλεσμα. Στη συνέχεια γίνεται εκτύπωση της κάρτας, την 

οποία το παιδί έχει μαζί του κατά την είσοδό του στον σχολικό χώρο. Στη διάρκεια 

της πρώτης διδακτικής ώρας γίνεται έλεγχος από τον διδάσκοντα και επίδειξη της 

κάρτας από τους μαθητές/τριες. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκτυπωτής συμπληρώνεται χειρόγραφα και 

υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα η σχετική κάρτα, όπως είναι το υπόδειγμα που 

σας στέλνουμε (η χειρόγραφη δήλωση έχει ισχύ ΥΔ). 

Κανείς μαθητής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός χωρίς την επίδειξη της Σχολικής 

Κάρτας.  

Εναλλακτικά, από την Εγκύκλιο προβλέπεται η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 

με rapid-test ή PCR test από δημόσια ή ιδιωτική δομή 72 ώρες πριν από τη Δευτέρα 

10/05/21. 

 
Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη, χωρίς απρόοπτα και πάντα με αίσθημα 

ευθύνης και αλληλοϋποστήριξης. 

 

 

Ο Διευθυντής  

 

 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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