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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΗΜΕΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΣΤ  

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

ΗΜΕΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ & 
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥΣ) 

 

-------------- ΣΑΒΒΑΤΟ, 2/10/2021 

ΤΡΙΤΗ, 5/10/2021  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8/10/2021  

ΔΕΥΤΕΡΑ, 11/10/2021  

ΠΕΜΠΤΗ, 14/10/2021  

--------------- ΚΥΡΙΑΚΗ, 17/10/2021 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/10/2021  

---------------- ΣΑΒΒΑΤΟ, 23/10/2021 

ΤΡΙΤΗ, 26/10/2021  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/10/2021  
 

Αποσπάσματα από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ (ypp12858a, ημ. 29/9/2021) 

 « 2. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι εβδομήντα δύο (72) ώρες συμπληρώνονται μέσα 

στο σαββατοκύριακο ή αργία, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ ταχείας 

ανίχνευσης στα σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό, αφού το πρόγραμμα των 

κινητών μονάδων στα σχολεία εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες τις εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδας (π.χ. κινητή μονάδα που επισκέφθηκε σχολείο ημέρα Πέμπτη, θα το επισκεφθεί ξανά 

την επόμενη Τετάρτη. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test 

Κυριακή, όταν  θα συμπληρώνονται οι 72 ώρες από την Πέμπτη).» Επίσης, « [σ]τους ελέγχους 

προτρέπονται να συμμετέχουν όλοι/όλες οι μαθητές μαθήτριες (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι 

είτε έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 180 ημερών) για να αποτυπώνεται, συστηματικά, η 

επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν κρούσματα, ώστε να 

διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, η ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων με φυσική παρουσία.» 

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι αν μαθητής/μαθήτρια απουσιάζει τη μέρα διενέργειας του 

ράπιντ τεστ, είναι υποχρεωμένος/η με την επιστροφή του/της στο σχολείο να έχει αρνητικό ράπιντ 

τεστ 72 ωρών. Μαθητές/μαθήτριες χωρίς αρνητικό ράπιντ τεστ 72 ωρών ή safe pass, δεν γίνονται 

δεκτοί/ές στο σχολείο. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν θα δίνονται άδειες εξόδου για να κάνουν οι 

μαθητές/μαθήτριες ράπιντ τεστ τη Δευτέρα ή οποιαδήποτε άλλη μέρα (αν απουσιάζουν κατά τη 

μέρα του τεστ), ενώ θα έχει προηγηθεί το Σαββατοκύριακο που πρέπει να διενεργηθεί το τεστ 

(δέστε τον πιο πάνω πίνακα). Χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος και οι μαθητές/μαθήτριες 

φορτώνονται με μεγάλο αριθμό απουσιών.  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 30/09/2021        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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