
υνολικόσ προγραμματιςμόσ για τη ςυνζχιςη και λήξη τησ φετινήσ 
ςχολικήσ χρονιάσ:  
 

Αγαπηηοί γονείς-κηδεμόνες 

Χριζηός Ανέζηη και τρόνια πολλά με σγεία για ζας και ηις οικογένειες ζας 

τισ 10 Μαΐου επιςτρζφουν ςτισ τάξεισ τουσ όλοι οι μαθητζσ τησ Αϋβάθμιασ και 
Βϋβάθμιασ Εκπαίδευςησ με δήλωςη αυτοδιαγνωςτικοφ τεςτ, παράλληλα με τα ζωσ 
ςήμερα ιςχφοντα προληπτικά μζτρα (υποχρεωτική χρήςη μάςκασ μζςα - ζξω, καλόσ 
αεριςμόσ αιθουςών, αποςτάςεισ, καθαριότητα χεριών κλπ) 

Τποχρεωτικό το αρνητικό ζλφ Σζςτ covid-19  για όλουσ και προχπόθεςη φοίτηςησ για 
τουσ μαθητζσ /τριεσ (Άρθρο 96 του Νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48/Α/31-3-2021)  
 
Από ςήμερα μπορείτε να παραλάβετε  ΖΝΑ  (1) τεςτ  – για την ΔΕΤΣΕΡΑ 10 Μαϊου. 
Σο 1ο τζςτ θα γίνει την Κυριακή βράδυ (9 Μάη) ή τη Δευτζρα το πρωί (10 Μάη).  
ΤΜΒΟΤΛΗ: Να πηγαίνετε ςτο φαρμακείο για την παραλαβή και των 2 τεςτ τησ κάθε 
εβδομάδασ την ΔΕΤΣΕΡΑ, την ΣΡΙΣΗ ή την ΣΕΣΑΡΣΗ.   
ΠΡΟΟΧΗ: Αν πάτε ςτο φαρμακείο την Πζμπτη και μετά θα παραλαμβάνετε μόνο 1 τεςτ 
- αυτό τησ Δευτζρασ,  δηλαδή ΧΑΝΕΣΕ ΕΝΑ ΣΕΣ.  
 
 Ειςζρχεςτε ςτην πλατφόρμα  self-testing.gov.gr. Εκεί  μπορείτε να δηλώςετε θετικό ή 
αρνητικό αποτζλεςμα self-test και να εκδώςετε τη χολική κάρτα για COVID-19 

Μπορείτε εναλλακτικά να τυπϊςετε, να ςυμπληρϊςετε και να υπογράψετε μόνοι ςασ 
το ζγγραφο  «Τπεφθυνη Δήλωςη για μαθητζσ» που επιςυνάπτουμε ςτο παρόν μήνυμα. 
 
Παράταςη ςχολικοφ ζτουσ ζωσ και την Παραςκευή 11 Ιουνίου για τα Γυμνάςια και 
Λφκεια  

Δεν θα πραγματοποιηθοφν φζτοσ οι προαγωγικζσ και απολυτήριεσ εξετάςεισ, μετά 
από ειςήγηςη του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ  

Ζναρξη Πανελλαδικών για τα Γενικά Λφκεια τη Δευτζρα 14 Ιουνίου και για τα 
Επαγγελματικά Λφκεια την Σρίτη 15 Ιουνίου  

Πληροφορίεσ για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μζριμνα (voucher): digital-access.gov.gr  
(τηλ. 210 7000250)  
 
ΜΑθΗΣΗ χωρίσ ΤΔ αρνητικοφ  τεςτ δεν θα γίνεται δεκτόσ ςτο ςχολείο. 
 
Σην ΔΕΤΣΕΡΑ 10 ΜΑΙΟΤ οι μαθητζσ/τριεσ να κρατοφν την ΤΔ ςτο χζρι. 
  
Δείτε το χετικό βίντεο για τον τρόπο χρήςησ του ΕΛΦ ΣΕΣ πατώντασ πάνω ςτον 
παρακάτω ςφνδεςμο : https://youtu.be/uqy9EtE1uuE 
 

 
 
ΜΟΙΡΕ 06-05-2021   
Με εκτίμηση 

ο Δντής τοσ  γσμνασίοσ Μοιρών    

Επταμηνιτάκης Γεώργιος                                              
 
 

https://self-testing.gov.gr/
https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/
https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf
https://digital-access.gov.gr/
https://youtu.be/uqy9EtE1uuE

