
 
 
 

Ενημζρωςη ςχετικά με τον τρόπο διεξαγωγήσ τησ δοκιμαςίασ (τεςτ) δεξιοτήτων για την 
ειςαγωγή των μαθητών/τριών ςτην Α΄ τάξη των Προτφπων Γυμναςίων και των μη 

ςυνδεδεμζνων Προτφπων Λυκείων  και την ειςαγωγή μαθητών/τριών για πλήρωςη 
κενών θζςεων ςτην Α΄ τάξη  των  Προτφπων Λυκείων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 και 

εφαρμογή του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςηςησ (δωρεάν 
αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ) από τον κορωνοϊό COVID -19. 

 
Σασ ενθμερϊνουμε ότι προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν οι άμεςοι κίνδυνοι από τθ 
διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ διενζργεια τθσ δοκιμαςίασ (τεςτ) δεξιοτιτων 
για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν/τριϊν ςτθν Αϋ τάξθ των Προτφπων Γυμναςίων και τθν 
ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν,  πλιρωςθ κενϊν κζςεων ςτθν Αϋ τάξθ  των  Προτφπων Λυκείων 
για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022ςασ κζτουμε υπόψθ τισ κάτωκι οδθγίεσ, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ε.Ο.Δ.Υ.: 

 
β) τθν υποχρεωτικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από όλουσ τισ/τισ υποψθφίουσ/εσ και 
το εκπαιδευτικό προςωπικό εντόσ των εξεταςτικϊν κζντρων, 
γ) τθ διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test, PCR ι rapidtest) από υποψιφιουσ/εσ και 
το εκπαιδευτικό, διοικθτικό και λοιπό προςωπικό. Τα πρόςωπα του προθγοφμενου 
εδαφίου κα προςζλκουν ςτα εξεταςτικά κζντρα ζχοντασ μαηί τισ διλωςθ ι βεβαίωςθ 
αρνθτικοφ τεςτ (self-test, PCR ι rapidtest). 

 
Β.  Διενζργεια του αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από το κορωνοϊό COVID-19 και 
διλωςθ του αποτελζςματοσ 
 
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται κατ’ οίκον ςφμφωνα με τουσ οδθγίεσ 
των ενθμερωτικϊν φυλλαδίων. Ειδικότερα το πρϊτο τεςτ κα γίνει τθν Πζμπτθ, 24.06.2021, 
με δυνατότθτα επιβεβαιωτικοφ ελζγχου, ςε περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ, από τθν 
Πζμπτθ 24.06.2021, μζχρι και τθν Κυριακι, 27.06.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικθτικό και 
λοιπό προςωπικό υποχρεοφνται να υποβλθκοφν ςε αυτοδιαγνωςτικό ζλεγχο, 48 ϊρεσ πριν 
από τθν προςζλευςι τουσ ςτθ ςχολικι μονάδα.  
 
α) Εξαγωγι αποτελζςματοσ του διαγνωςτικοφ ελζγχου: 
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των ανθλίκων μακθτϊν/τριϊν, οι εκπαιδευτικοί και το διοικθτικό και 
λοιπό προςωπικό επιςκζπτονται τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα self-testing.gov.gr, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τουσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τουσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr – 
ΕΨΠ) και, αφοφ αυκεντικοποιθκοφν με τθ χριςθ των κωδικϊν – διαπιςτευτθρίων τουσ 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δθλϊνουν το 
αποτζλεςμα  του διαγνωςτικοφ ελζγχου. Για όλουσ τουσ υποψιφιουσ/εσ επιλζγεται θ 
κατθγορία «Σχολικι Κάρτα για COVID-19» και εάν το αποτζλεςμα του αυτοδιαγνωςτικοφ 
ελζγχου είναι αρνθτικό εκδίδεται από τθν πλατφόρμα ςχολικι κάρτα αρνθτικοφ 
αποτελζςματοσ, τθν οποία εκτυπϊνουν τα ανωτζρω πρόςωπα. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
και το διοικθτικό και το λοιπό προςωπικό επιλζγεται θ κατθγορία «Διλωςθ 
αποτελζςματοσ self-test για COVID-19» και εάν το αποτζλεςμα του αυτοδιαγνωςτικοφ 
ελζγχου είναι αρνθτικό, εκδίδεται από τθν πλατφόρμα  διλωςθ του αρνθτικοφ 
αποτελζςματοσ, τθν οποία εκτυπϊνουν τα ανωτζρω πρόςωπα. 
β) Τθ Δευτζρα 28.06.2021,  θμζρα τουσ δοκιμαςίασ (τεςτ) δεξιοτιτων οι υποψιφιοι/εσ, το 
εκπαιδευτικό, διοικθτικό και λοιπό προςωπικό κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο εξεταςτικό 
κζντρο υποχρεοφνται να φζρουν μαηί τουσ το θλεκτρονικό αποδεικτικό ι χειρόγραφθ 
βεβαίωςθ, ςφμφωνα με τα Παραρτιματα Ι και ΙΙ, ςτθν οποία καταγράφεται το αρνθτικό 



αποτζλεςμα του διαγνωςτικοφ ελζγχου και επιδεικνφουν κατά τθν είςοδό τουσ ςτο 
εξεταςτικό κζντρο. 
γ) Στθν περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ οι υποψιφιοι/εσ, το εκπαιδευτικό, διοικθτικό 
και λοιπό προςωπικό, αφοφ εκδϊςουν τθ ςχετικι κάρτα ι διλωςθ από τθν πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν ςε δθμόςια δομι, από αυτζσ που ορίηονται ενδεικτικά 
ςτθν ωσ άνω πλατφόρμα, για να υποβλθκοφν ςε δωρεάν ςε επαναλθπτικό διαγνωςτικό 
ζλεγχο (rapid-test) ι κατ’ επιλογιν του ςε ιδιωτικι δομι για τον ζλεγχο αυτό. Αν το 
επαναλθπτικό τεςτ είναι αρνθτικό, ο/θ υποψιφιοσ-α/εκπαιδευτικόσ και το διοικθτικό και 
λοιπό προςωπικό λαμβάνει ςχετικι βεβαίωςθ από τθν παραπάνω δομι και προςζρχεται 
ςτο εξεταςτικό κζντρο. Αν το αποτζλεςμα του επαναλθπτικοφ ελζγχου είναι κετικό, τότε 
ακολουκείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/θ υποψιφιοσ/α δεν μπορεί να ςυμμετάςχει 
ςτθ δοκιμαςία (τεςτ) δεξιοτιτων. Αν για οποιοδιποτε λόγο ο/θ υποψιφιοσ/α δεν 
ςυμμετείχε ςτθ ςυγκεκριμζνθ δοκιμαςία (τεςτ) δεξιοτιτων δεν προβλζπονται 
επαναλθπτικζσ εξετάςεισ. 
δ) Σε περίπτωςθ που κάποιοσ/α από τουσ ςυνοικοφντεσ με υποψιφιο/α βρεκεί κετικόσ/ι 
ςτον κορωνοϊό, ο/θ υποψιφιοσ/α μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ δοκιμαςία ι τεςτ δεξιοτιτων 
για τα Π.Σ. με τθν επίδειξθ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ αποτελζςματοσ (PCR ι rapid-test). 
 


