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Προς
Τους Προέδρους των ΕΠ.Ε.Σ. των
Π.Σ.
Τους Διευθυντές των Π.Σ.
Τους Προέδρους των Εξεταστικών
Κέντρων για το τεστ δεξιοτήτων των
Π.Σ.

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και των μη
συνδεδεμένων Προτύπων Λυκείων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για πλήρωση
κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για
την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή
μαθητών/τριών, πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το
σχολικό έτος 2021-2022 σας θέτουμε υπόψη τις κάτωθι οδηγίες, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ε.Ο.Δ.Υ.:
Α. Ο Πρόεδρος και τα μέλη τις Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου, μεριμνούν
για τα κάτωθι:
α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα
εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τις/τις υποψηφίους/ες και το
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων,
γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) από υποψήφιους/ες και
το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου
θα προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τις δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ
(self-test, PCR ή rapid test).
Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις
οδηγίες τις εγκυκλίου τις Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
β) την αποφυγή συγχρωτισμού,
γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα
με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Β. Διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το κορωνοϊό COVID-19 και
δήλωση του αποτελέσματος
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τους οδηγίες των
ενημερωτικών φυλλαδίων. Ειδικότερα το πρώτο τεστ θα γίνει την Πέμπτη, 24.06.2021, με
δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την
Πέμπτη 24.06.2021, μέχρι και την Κυριακή, 27.06.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 48 ώρες πριν
από την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.
α) Εξαγωγή αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου:
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω τους Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τους Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr –
ΕΨΠ) και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων τους
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το
αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους τους υποψήφιους/ες επιλέγεται η
κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου είναι αρνητικό εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς και
το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος
self-test για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι
αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία
εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.
β) Τη Δευτέρα 28.06.2021, ημέρα τους δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφιοι/ες, το
εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό
κέντρο υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη
βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, στην οποία καταγράφεται το αρνητικό
αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο
εξεταστικό κέντρο.
γ) Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό
και λοιπό προσωπικό, αφού εκδώσουν τη σχετική κάρτα ή δήλωση από την πλατφόρμα
self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που ορίζονται ενδεικτικά
στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν σε δωρεάν σε επαναληπτικό διαγνωστικό
έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν του σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτό. Αν το
επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο/η υποψήφιος-α/εκπαιδευτικός και το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό λαμβάνει σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή και προσέρχεται
στο εξεταστικό κέντρο. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, τότε
ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να συμμετάσχει
στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η υποψήφιος/α δεν
συμμετείχε στη συγκεκριμένη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων δεν προβλέπονται
επαναληπτικές εξετάσεις.
δ) Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή
στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στη δοκιμασία ή τεστ δεξιοτήτων
για τα Π.Σ. με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).
Για την Διοικούσα Επιτροπή
των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
Ο Πρόεδρος
Καθ. Γεώργιος Τόμπρας

