13/06/2021

Πανελλήνιες, μαθητές, εκπαιδευτικοί και self-test
/ Παιδεία και Πολιτισμός

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και το πλησίασμα στη
λήξη της σχολικής χρονιάς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πώς θα διατεθούν τα self
test στους ενδιαφερόμενους, αλλά και το τι θα πρέπει να έχει γίνει προτού αυτοί
προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Την εβδομάδα από Δευτέρα 14/6 έως και Σάββατο 19/6 θα διατεθούν από τα
φαρμακεία (εργάσιμες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων) τρία self–
test σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων
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εβδομάδες από 21/6, 28/6 και 5/7.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις προϋποθέτει
την προηγούμενη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ και την επίδειξη
σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self–testing.gov.gr
ή χειρόγραφης δήλωσης.
Οι ημερομηνίες για την προμήθεια και διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών, αλλά
και επαναληπτικών τεστ, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
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*Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self–test

Ειδικότερα όσον αφορά στις σχολικές μονάδες της Αχαΐας, τα self–test
δεν θα διατεθούν από τα φαρμακεία, αλλά από τις σχολικές μονάδες. Οι
υπεύθυνοι
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από
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Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραλάβουν τα self-test για τους μαθητές,
εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών
Σχολείων και για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων από την
φαρμακαποθήκη PHARMA GROUP ΑΧΑΪΑΣ, Ίου 40, Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα, Πάτρα,
κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
οι υπεύθυνοι παραλαβής self-test για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών
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και

το

προσωπικό

των

εξεταστικών

κέντρων

(υπεύθυνοι

εξεταστικών κέντρων) : ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 – 17:00
οι υπεύθυνοι παραλαβής self-test για τα Δημοτικά Σχολεία : ΤΡΙΤΗ 8:00 – 21:00
οι υπεύθυνοι παραλαβής self-test για Νηπιαγωγεία : ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 – 17:00
και θα τα παραδώσουν σε κάθε δικαιούχο, εντός των σχολικών μονάδων.

