
15 ρξήζηκεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηα δώζεο 

επαλαιεηηνπξγία ησλ Λπθείσλ θαη ην self-testing 
 

 

1) Πνηα ζρνιεία ζα ιεηηνπξγνύλ δηα δώζεο από ηε Δεπηέξα 12/4; 

Από ηε Γεπηέξα 12 Απξηιίνπ, επαλαιεηηνπξγνύλ δηα δώζεο ηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, εκεξήζηα θαη 
εζπεξηλά, όιεο ηεο ρώξαο, θαζώο θαη νη ιπθεηαθέο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ κε ιπθεηαθέο ηάμεηο. Παξάιιεια, 
ζπλερίδνπλ ηε δηα δώζεο ιεηηνπξγία ηνπο νη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο όισλ ησλ 
βαζκίδσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ θιείζεη θαζόινπ από ηελ αξρή ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

2) Πνηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο από ηνλ θνξσλντό έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία 

ησλ Λπθείσλ; 

Πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή όισλ ησλ κέηξσλ πνπ έρνπκε ήδε ιάβεη, όπσο: 

- ε ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο,  

- ηα δηαθνξεηηθά δηαιείκκαηα γηα νκάδεο καζεηώλ,  

- νη ζηαζεξέο νκάδεο καζεηώλ ζε αζιήκαηα θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο,  

- ε ρξήζε αληηζεπηηθώλ,  

- νη ζρνιαζηηθνί θαζαξηζκνί,  

- νη ηαθηηθνί αεξηζκνί ησλ ρώξσλ, εηδηθόηεξα ηώξα πνπ θαη ν θαιόο θαηξόο βνεζά, 

- ηα εηδηθόηεξα κέηξα γηα πξνζαξκνζκέλε ιεηηνπξγία θπιηθείσλ, εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο, ρξήζεο κνπζηθώλ 
νξγάλσλ θ.ά. 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ πξνζηίζεηαη, ζηα ήδε ηζρύνληα, άιιν έλα ζεκαληηθό, πξνιεπηηθό κέηξν: ε δηελέξγεηα 
απηνδηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο ειέγρνπ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθό Λπθείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

3) Είλαη ππνρξεσηηθά ηα ηεζη; 

Τα ηεζη ζα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξνζέιεπζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν, θαη ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηε Γεπηέξα θαη ηελ Πέκπηε. Ωο 
πξνο ηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ε δηελέξγεηα self-test είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ελώ ππάξρεη ηζρπξή ζύζηαζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηεζη ζηνπο καζεηέο. 

4) Πώο ζα γίλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ηεζη; 

Βάζεη ηνπ ΑΜΚΑ ηνπο, ελήιηθνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ Λπθείσλ ζα πξνκεζεύνληαη δύν δσξεάλ ηεζη γηα 
θάζε εβδνκάδα από ην θαξκαθείν. Γηα ηνπο αλήιηθνπο καζεηέο Λπθείνπ, ηα ηεζη ζα παξαιακβάλνπλ γνλείο θαη 
θεδεκόλεο κε ηνλ ΑΜΚΑ ησλ καζεηώλ. Τν πξώην ηεζη κπνξνύλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί Λπθείνπ λα ην 
παξαιάβνπλ από αύξην 8/4 ζε Αζήλα-Θεζζαινλίθε θαη από ηελ Παξαζθεπή 9/4 ζηελ ππόινηπε ρώξα. Από ηελ 
εξρόκελε Γεπηέξα ζα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη ην 2ν ηεζη, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί έσο ην πξσί 
ηεο Πέκπηεο 15/4. 

5) Είλαη δύζθνιε ε δηαδηθαζία ηνπ ηεζη; 

Τν self-testing είλαη κία δηαδηθαζία εύθνιε θαη απιή, κία δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιιεο ρώξεο γηα 
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Τν ηεζη είλαη ξηληθό θαη όρη ξηλνθαξπγγηθό ή ζηνκαηνθαξπγγηθό, θαη ν ζηπιεόο 
πξέπεη λα κπεη ζηε κύηε απαιά θαη λα πεξηζηξαθεί αξθεηέο θνξέο. Ήδε έρεη απνζηαιεί ζηα θαξκαθεία θαη δνζεί 

ζηε δεκνζηόηεηα επεμεγεκαηηθό πιηθό θαζώο θαη ζρεηηθό βίληεν γηα θαηαηνπηζηηθή ελεκέξσζε όισλ 
(https://self-testing.gov.gr). 

Τα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Γνλείο, θεδεκόλεο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαιακβάλνπλ δσξεάλ ην self-test, καδί κε ελεκεξσηηθό 
πιηθό από ην θαξκαθείν, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ΑΜΚΑ ηνπο. Τν πξώην ηεζη κπνξνύλ λα ην παξαιάβνπλ γνλείο, 
ελήιηθνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί Λπθείνπ από αύξην ζε Αζήλα-Θεζζαινλίθε θαη από ηελ Παξαζθεπή ζηελ 
ππόινηπε ρώξα. Από ηελ εξρόκελε Γεπηέξα ζα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη ην 2ν ηεζη.   

2. Οη καζεηέο/ εθπαηδεπηηθνί ζα θάλνπλ ηα self-tests ζην ζπίηη ηνπο. Σπζηήλεηαη ην ηεζη λα γίλεηαη ην ίδην πξσί 

ή ην πξνεγνύκελν βξάδπ. Άξα ην πξώην ηεζη ζα κπνξεί λα γίλεη ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ ή ηελ Γεπηέξα ην πξσί. 

3. Γνλείο, ελήιηθνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα δειώλνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ self-test κέζσ ηεο 
πιαηθόξκαο https://self-testing.gov.gr, ζηελ νπνία ζα εηζέξρνληαη κε ηνπο θσδηθνύο taxisnet, θαηαρσξώληαο 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, όπσο παηξώλπκν, κεηξώλπκν, ΑΜΚΑ θαη ην απνηέιεζκα ηνπ self-test. 

6) Τη γίλεηαη αλ ην self-test είλαη αξλεηηθό; 

1. Γηα ηνπο καζεηέο, ζα εθδίδεηαη ζρνιηθή θάξηα κέζσ ηεο πιαηθόξκαο https://self-testing.gov.gr. Οη καζεηέο 
ζα θέξνπλ ηε ζρνιηθή θάξηα κνλίκσο καδί ηνπο. Θα επηδεηθλύνπλ ηελ εθάζηνηε θάξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ηελ πξώηε ώξα ηεο Γεπηέξαο θαη ηεο Πέκπηεο. 
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2. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζα εθδίδεηαη ε δήισζε αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο https://self-testing.gov.gr. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξόζβαζε ζε εθηππσηή, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνύλ λα 
γξάθνπλ κηα ρεηξόγξαθε δήισζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηε ζρνιηθή θάξηα/δήισζε αξλεηηθνύ 
απνηειέζκαηνο. 

7) Τη γίλεηαη αλ ην self-test είλαη ζεηηθό; 

1. Γηα ηνπο καζεηέο, ζα δειώλεηαη ην ζεηηθό απνηέιεζκα ζηε ζρνιηθή θάξηα κέζσ ηεο 
πιαηθόξκαο https://self-testing.gov.gr, κε ηελ νπνία ζα κπνξεί λα κεηαβεί ζε δεκόζηα δνκή γηα ηε δηελέξγεηα 
δσξεάλ επαλαιεπηηθνύ rapid test. Η ιίζηα κε ηηο δεκόζηεο δνκέο πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιαηθόξκα https://self-

testing.gov.gr. 

2. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζα εθδίδεηαη ε δήισζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο https://self-
testing.gov.gr, κε ηελ νπνία ζα κπνξεί λα κεηαβεί ζε δεκόζηα δνκή γηα ηε δηελέξγεηα δσξεάλ επαλαιεπηηθνύ 
rapid test. Η ιίζηα κε ηηο δεκόζηεο δνκέο πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιαηθόξκα https://self-testing.gov.gr. 

3. Αλ ην επαλαιεπηηθό ηεζη είλαη ζεηηθό, ζα αθνινπζείηαη ην πξσηόθνιιν ηνπ ΔΟΓΥ. Αλ ην επαλαιεπηηθό ηεζη 

είλαη αξλεηηθό, νη καζεηέο/εθπαηδεπηηθνί ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε από ην ζεκείν εμέηαζεο θαη ζα 
επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν. 

8) Γηαηί πξνηεξαηνπνηήζεθαλ ηα Λύθεηα έλαληη άιισλ βαζκίδσλ; 

Πξνηεξαηνπνηήζεθε ην άλνηγκα ησλ Λπθείσλ γηα δύν βαζηθνύο ιόγνπο: 

- γηαηί παξακέλνπλ θιεηζηά γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

- γηαηί πιεζηάδνπλ θαη νη Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

9) Έρνπλ δνζεί νδεγίεο γηα ηελ θάιπςε ηεο ύιεο; 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ην Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

νδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο ύιεο, δεδνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ηεο δηα 
δώζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ καο. Τνλ πεξαζκέλν κήλα εθδόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε θαη εληόο ηεο εβδνκάδαο εθδίδνληαη θαη λέεο νδεγίεο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
Παξάιιεια, ην ΙΔΠ παξαθνινπζεί θαη δεηήκαηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

παλδεκία θαη ηελ αλαζηνιή ηεο δηα δώζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ καο. 

10) Πόηε ζα αλνίμνπλ ηα ππόινηπα ζρνιεία; 

Η εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπδεηά ζπζηεκαηηθά κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Δηδηθώλ θαη γηα 
ηηο ινηπέο δνκέο εθπαίδεπζεο, θαη ειπίδνπκε ζύληνκα λα είκαζηε ζε ζέζε λα επαλαιεηηνπξγήζεη ε δηα δώζεο 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γηα απηέο. 

11) Πώο ζα πξνκεζεύνληαη ηα ηεζη ελήιηθνη καζεηέο εζπεξηλώλ ιπθείσλ; 

Σηα εζπεξηλά ιύθεηα όιεο ηεο επηθξάηεηαο πξνβιέθζεθε γηα ην πξώην ηεζη ε απεπζείαο δηαλνκή ηεζη ζηα 
ζρνιεία. Τα ηεζη ζα βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία έσο ην Σάββαην 10/4, θαη ζα ηα πξνκεζεπηνύλ νη καζεηέο από ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ, αθνινπζώληαο ηεο νδεγίεο ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ. 

12) Γηα πνηεο ειηθίεο καζεηώλ κπνξνύλ νη γνλείο λα παξαιακβάλνπλ self-tests από ηα θαξκαθεία κε 
ηνλ ΑΜΚΑ ησλ καζεηώλ; 

Οη γνλείο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ self-tests γηα όινπο ηνπο καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα εκεξνινγηαθά έηε 

2003, 2004 θαη 2005. 

13) Οη εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί/καζεηέο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηεζη; 

Ναη. 

14) Οη καζεηέο πνπ ζα βγνπλ ζεηηθνί ζα θάλνπλ ηειεθπαίδεπζε; 

Γηα ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ην επηβεβαησηηθό ηεζη βγεη ζεηηθό πξνβιέπεηαη ό,ηη θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ 
λνζνύλ. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθηπαθό ηκήκα, ρσξίο ε 
παξαθνινύζεζε λα είλαη ππνρξεσηηθή. 

15) Οη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο νθείινπλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε θπζηθή 
παξνπζία; 

Δμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε πξόβιεςε πνπ ίζρπε θαη ζην παξειζόλ όηη νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

νκάδεο ή πνπ ζπλνηθνύλ κε άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηαδηθηπαθά ηκήκαηα, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. 

  

Πεγή : https://www.minedu.gov.gr 
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