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                    11 Μαΐου 2020 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
και Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
 

Θέμα: Διενέργεια 20.000 δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων στα σχολεία 

 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι, σε συνέχεια της Απόφασης του  

Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 07/05/2020 θα διενεργηθούν 

δειγματοληπτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι σχετικά με τη νόσο SARS-CοV-2 στο 

εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των σχολείων καθώς επίσης και σε  μαθητές και 

μαθήτριες. Η Απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας για όσο γίνεται 

ασφαλέστερη από υγειονομικής άποψης επιστροφή στα σχολεία. 

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τις συστάσεις των σχετικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Οι έλεγχοι θα γίνουν στους πιο κάτω: 

 Στον/Στην Διευθυντή/τρια της κάθε σχολικής μονάδας και σε μέλη της 

διευθυντικής ομάδας 

 Στα μέλη του προσωπικού τα οποία εργάζονται στις γραμματείες των σχολικών 

μονάδων 

 Στα μέλη του προσωπικού τα οποία ασχολούνται με την καθαριότητα των 

σχολικών χώρων 

 Στους εκπαιδευτικούς με προτεραιότητα εκείνους οι οποίοι ανήκουν στις 

ομάδες υψηλότερων ηλικιών και σε ευπαθείς ομάδες 

 Σε δείγμα μαθητών/τριών, αφού προηγουμένως οι διευθύνσεις των σχολείων 

επικοινωνήσουν με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και πάρουν την 



γραπτή συγκατάθεση τους, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο το οποίο 

επισυνάπτεται. 

Συνολικά μπορεί να γίνει διαγνωστική εξέταση σε ποσοστό 33% των εκπαιδευτικών 

και του λοιπού προσωπικού του σχολείου. 

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές/τριες θα γίνονται εντός του σχολείου από κινητές 

μονάδες που θα ενεργοποιήσει το Υπουργείο Υγείας, ενώ για τους εκπαιδευτικούς και 

το λοιπό προσωπικό των σχολείων τόσο από κινητές μονάδες όσο και σε 

εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. 

Όλες οι λεπτομέρειες, η κατανομή των διαγνωστικών ελέγχων και το πρόγραμμα 

διεξαγωγής των δειγματοληπτικών ελέγχων θα σας κοινοποιηθεί τις επόμενες μέρες.  

Συντονιστικό ρόλο έχουν οι πιο κάτω: 

 Για την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο κ. Νεόφυτος Παπαϊωάννου 

ΕΜΕ, τηλ. 99676720 - 22800826 

 Για την Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης ο κ. Ανδρέας Ελευθερίου ΓΕΜΤΕΕΚ, τηλ. 22800658 

 Για την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ο κ. Στέλιος Ιωαννίδης ΕΔΕ, τηλ. 

22800923 

 

Επισυνάπτεται έντυπο συγκατάθεσης του γονιού/κηδεμόνα του μαθητή/τριας.  

 

 

    
 
 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
Διευθυντής Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης 

 

 
 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης 

Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

 
 

 
Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου 

Αναπλ. Διευθύντρια 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 


