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Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρέωση  

αρνητικής διάγνωσης τεστ για παρουσία στους σχολικούς χώρους 

 

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την καθημερινή εξέταση της υγειονομικής 

κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την επαναδραστηριοποίηση του πληθυσμού 

και τη σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων, υποβάλλουν την ανάγκη για εφαρμογή 

εντατικότερων μέτρων υγειονομικής προστασίας. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από συνεννοήσεις 

με το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι: 

 

‐ Στο εξής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την παρουσία των μαθητών 

και μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης στα σχολεία θα απαιτείται εβδομαδιαία 

αρνητική διάγνωση σε έλεγχο ταχείας διάγνωσης (rapid test). 

Στόχος είναι, από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό των 

σχολείων υποβάλλονται ήδη σε περιοδική εξέταση, να θωρακιστεί καλύτερα το 

σχολείο και να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα μετάδοσης του ιού μέσα στον 

σχολικό χώρο, αλλά και μεταφοράς του στη συνέχεια στις οικογένειες. 

 

‐ Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών σε 

Λύκεια και Τεχνικές Σχολές να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και να παροτρύνουν 

τα παιδιά τους να υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση (rapid test) στους 
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σταθμούς που λειτουργούν για το ευρύτερο κοινό, το συντομότερο δυνατόν, μέσα 

στην ερχόμενη εβδομάδα.  

 

‐ Από τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, θα χρειάζεται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα 

τεστ για να μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια το ίδιο θα 

απαιτείται σε εβδομαδιαία βάση.  

 

‐ Ταυτόχρονα, και για πρακτική διευκόλυνση, γίνονται διευθετήσεις με τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες, ούτως ώστε να συνεχιστεί η επίσκεψη ειδικών 

συνεργείων σε ορισμένα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές για επιτόπου εξέταση. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από το σχολείο. 

 

‐ Η επαναλειτουργία των Γυμνασίων με φυσική παρουσία μαθητών και μαθητριών 

μετατίθεται και θα ξεκινήσει από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021.  

 

‐ Μέχρι τότε θα πρέπει, αφού δοθεί η συγκατάθεση γονέων και κηδεμόνων να 

υποβληθούν σε εξέταση και οι μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, ούτως ώστε να 

προσκομίζουν στο σχολείο την αρνητική διάγνωση τεστ.  

 

‐ Από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, θα χρειάζεται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα 

τεστ για να μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο και στη συνέχεια το ίδιο θα 

απαιτείται σε εβδομαδιαία βάση. 

 

‐ Διευκρινίζεται ότι οι ίδιες ακριβώς διευθετήσεις ισχύουν και για τα ιδιωτικά σχολεία. 

Ενώ ο ίδιος κανόνας λειτουργίας πρέπει να εφαρμόζεται και σε μαθητές/μαθήτριες 

που συμμετέχουν σε απογευματινά μαθήματα σε φροντιστήρια, ωδεία κ.λπ. 

 

‐ Το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει επίσης έκκληση στους γονείς και κηδεμόνες 

παιδιών της Δημοτικής Εκπαίδευσης να τα παροτρύνουν να χρησιμοποιούν 

προστατευτική μάσκα κατά την παρουσία τους στο σχολείο. Αυτό συστήνεται 

ιδιαίτερα για τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών. Η χρήση της μάσκας στα 
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δημοτικά σχολεία εξακολουθεί να είναι προαιρετική. Ωστόσο, εκεί όπου είναι 

δυνατόν και όταν τα παιδιά μπορούν να τη χρησιμοποιούν, αυτή παρέχει στα ίδια 

και στο σχολικό περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια και στην οικογένειά τους καλύτερη 

προστασία. 

 

‐ Όσα παιδιά είτε δεν διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, εκεί όπου απαιτείται, 

είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία 

στο σχολείο, θα τυγχάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις που ήδη προβλέπονται, ούτως ώστε κανένας μαθητής ή μαθήτρια να μη 

στερηθεί της εκπαίδευσης για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας.  


