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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 
δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δη-
μόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φρο-
ντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιο-
τήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 
και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολι-
κού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λει-
τουργία τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 226 και 227 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση 

του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

2. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της 
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

3. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 188).

5. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016 Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» 
(Α’ 222).

6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

7. Τα άρθρα 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγου-
σες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως παρατάθηκε η ισχύς του με 
το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).

8. Το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134) και ιδίως οι διατάξεις των περ. 1 και 8.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

12. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
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οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το π.δ.  2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

20. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

21. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και 
Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό, όπως εκάστοτε ισχύει 
(Β’ 4054).

23. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

24. Τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 137).

25. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020 
Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟ-ΛΟΔ) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας 
από Λοιμογόνους Παράγοντες».

26. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των 

Κολλεγίων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.
27. Την από 8.9.2021 εισήγηση και το από 3.9.2020 

απόσπασμα πρακτικού της 112ης της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

28. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55253/9.9.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 1
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης

1) Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται 
οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής 
Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται 
και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινο-
ποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

2) Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, δίνεται η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώ-
ρησης των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές 
μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές 
εισόδους/εξόδους, εφόσον αυτές υφίστανται, με ευθύνη 
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου 
Διδασκόντων, με στόχο τον περιορισμό συγχρωτισμού 
των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση περιπτώσεις μα-
ζικών μετακινήσεων μαθητών με σχολικά λεωφορεία 
ή άλλα μέσα.

3) Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα 
Νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση 
του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με τις 8.9.2021 ειση-
γήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19, για τη λειτουργία Νηπιαγωγεί-
ων, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με 
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουρ-
γικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) εί-
ναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις 
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, 
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καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 
Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας τεσσάρων (4) 
ετών και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση 
και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της προστα-
τευτικής μάσκας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας 
είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρ-

κεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/
άθλησης. Επειδή δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα 
παιδιά τρώνε ή πίνουν, κατά το μάθημα της γυμναστικής 
ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες 
αποστάσεις. Η οδηγία αυτή αφορά σε όλες τις περιοχές 
της Επικράτειας, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική 
κατάσταση.

2. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθή-
κες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που 
οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να 
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μά-
σκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και 
να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί 
να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο 
και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. 
Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη 
προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά 
τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή 
ατομικής εργασίας από τους μαθητές/τριες, έχοντας 
ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν. Στο διάλειμμα 
σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαί-
ρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, 
παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν 
θα φορούν μάσκα.

3. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό 
παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 
(ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές 
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέ-
ντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), προκρίνεται η διαφανής 
ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφα-
σμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος 
του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις 
περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκ-
παίδευσης και επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών/τριών 
στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευ-
τικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) φέρουν υποχρεωτικά 
προστατευτική μάσκα.

4. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής 
υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ 
επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υπο-
κείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα:

α) Μαθητές/τριες με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής 
ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αι-
μοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου), β) Μα-

θητές/τριες με ινοκυστική νόσο, γ) Μαθητές/τριες που 
λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παι-
διά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου, δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία, ε) Μα-
θητές/τριες με σακχαρώδη διαβήτη.

5. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μά-
σκας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών/
τριών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, 
αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολο-
γητικά:

α) μαθητές/τριες με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική 
διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,

β) μαθητές/τριες με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή 
άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μά-
σκα τους,

γ) μαθητές/τριες, που παρουσιάζουν αναπνευστική 
δυσχέρεια και ως εκ τούτου η προστατευτική μάσκα δεν 
είναι ανεκτή.

6. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολικών μονάδων ει-
δικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές που 
προσέρχονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγη-
σης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συ-
στήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας μόνο εφόσον 
είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της 
αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

7. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονά-
δας για την ενδεδειγμένη χρήση προστατευτικής μάσκας 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

8. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υπο-
χρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστα-
τευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης 
με κατάλληλες προδιαγραφές) δεν του επιτρέπεται η 
είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, 
εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με 
τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των 
λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του 
από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορί-
ζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την 
εποπτεία του Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης της 
σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμό-
νων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα 
της χρήσης μάσκας.

9. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ - 
ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος 
στη σχολική μονάδα. Αν εισέλθει στη σχολική μονάδα 
και σε μεταγενέστερο χρόνο ο εκπαιδευτικός ή μέλος 
ΕΕΠ - ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού 
δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω υποχρέωση 
χρήσης προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται 
η είσοδος στη σχολική τάξη. Ο Διευθυντής/ντρια ή 
Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας τον/την καλεί 
να αποχωρήσει και ενημερώνει, χωρίς καμία καθυστέ-
ρηση, τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευ-
σης ή Περιφερειακό/η Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης 
προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από 
το νόμο ενέργειες.
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Άρθρο 3
Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self 
test) για μαθητές/τριες και εργαστηριακός 
διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για 
εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

Α. Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδια-
γνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

1. Οι μαθητές/τριες 12 ετών και άνω, οι οποίοι κατέ-
χουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης 
το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 
(Α’ 134), καθώς και οι μαθητές/τριες έως 12 ετών που 
κατέχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξα-
μήνου εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη 
του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος 
ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η 
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μο-
νάδας.

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. (μόνιμοι εκπαι-
δευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή 
μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., καθώς και οι προσωρινοί αναπληρω-
τές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας), καθώς και 
το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι κατέχουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τε-
λευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διάτα-
ξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), 
επιτρέπεται να εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα 
Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευ-
σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου 
υπηρετούν με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού 
ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπά-
νω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστά-
μενος/η της σχολικής μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του 
Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.

2. Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστι-
κής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις 
μαθητές/τριες κάτω των 12 ετών, που δεν έχουν ιστορικό 
νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου και τους μαθητές/
τριες 12 ετών και άνω που δεν επιδεικνύουν πιστοποι-
ητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο 
εξάμηνο, όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο 
(2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη 
και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται 
έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την 
προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την 
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας 
ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενερ-
γείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη 
ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν προσκομίζουν 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital 

COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) 
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου- κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό 
ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση 
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της 
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατεί-
ας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά 
σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR 
test), με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στις διατάξεις της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του 
ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγ-
χος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική 
εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντι-
στοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν από την από την πρώτη ημέρα προσέλευσης 
στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιο-
λόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 
και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Για το διοικητικό και λοιπό προσω-
πικό των σχολικών μονάδων εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά 
ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως.

4. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην 
ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις ομάδες των 
υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δο-
κιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται 
στην παρ. 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω 
στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Υπεύθυνος επε-
ξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 
(Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά 
υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγ-
χου προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου σε αυτούς.

5. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 3, η ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτο-
διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Β. Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 (self test) - Δήλωση του αποτελέσματος
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1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται 
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ-
σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή 
του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνο-
μικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. 
Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον 
δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι 
γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., 
Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/
τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). 
Οι ενήλικοι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν δωρεάν 
τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την 
επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου ταυτοποίησης.

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών 
φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες 
ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο-
διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του 
γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/
τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δω-
ρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την 
επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου (self test):

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τρι-
ών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επι-
λέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», 
στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των 
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και 
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσμα-
τος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική 
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν 
τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, 
χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, 
στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί 
του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού 
ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκ-
παιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/
τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτο-
διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 
πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την 
οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυ-
τές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν 
στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 

μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οί-
κον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το 
αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι 
θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το 
αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι 
αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέ-
ψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση 
των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο 
δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/
κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλι-
κοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή 
διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδι-
ωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετι-
κός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες 
και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παι-
δί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά 
την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 
από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη 
αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. 
Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής 
κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος 
για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν 
και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/
κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/
τις ενήλικους μαθητές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

γ) Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει 
τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, 
τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απο-
μακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/
τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που 
έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την απο-
φυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν 
τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. 
Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται 
η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασπο-
ράς της νόσου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από 
τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέρ-
γειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για 
κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέ-
γιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Γ. Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστι-
κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από 
τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που δεν προσκο-
μίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης 
εντός του τελευταίου εξάμηνου



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56130 Τεύχος B’ 4187/10.09.2021

α) Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου 
να εισέλθουν για την παροχή διδακτικού ή υποστηρικτι-
κού έργου στην σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστη-
μονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρε-
τούν, υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνη-
τικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. 
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος 
(rapid test ή PCR test) των παραπάνω εκπαιδευτικών και 
μελών Ε.Ε.Π. - ΕΒ.Π. δύο (2) φορές ανά σχολική εβδο-
μάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και 
την Παρασκευή αντίστοιχα, διενεργείται από επαγγελ-
ματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με 
δική τους δαπάνη. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα 
λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος διαγνω-
στικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική 
μονάδα.

Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαί-
ωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο/η 
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής 
μονάδας, ο/η Προϊστάμενος/η Κέντρων Διεπιστημο-
νικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και ο/η Προϊστάμενος/η των Κέ-
ντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
της παραπάνω βεβαίωσης οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κα-
θώς και μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν 
στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιο-
λόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), 
καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκ-
δίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος 
ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του για παροχή 
διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του 
Ε.Ο.Δ.Υ.

β) Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού δι-
αγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης της αντίστοιχης 
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ 
δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους. 
Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέω-
σης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της 
σχολικής μονάδας. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση του 
πρώτου εδαφίου ενημερώνει εγγράφως, χωρίς καθυστέ-
ρηση, τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης 
ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, προκει-
μένου να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες από το 
νόμο ενέργειες.

Περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ του 
πρώτου εδαφίου υφίστανται, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και τις εξής συνέπειες:

1) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - 
Ε.Β.Π. επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενι-
κής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο 
της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του/της 
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Κατά τον χρόνο ανα-
στολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και 
το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέ-
πεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού δι-
αγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος 
επιβολής του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της 
αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια απόφαση 
του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

2) Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και 86 του ν. 4547/2018 
αντίστοιχα, καθώς και στους προσωρινούς αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας της παρ. 1 του άρ-
θρου 111 του ν. 4821/2021, στην περίπτωση που παρα-
βαίνουν την υποχρέωση διενέργειας και επίδειξης βεβαί-
ωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, 
το χρονικό διάστημα της μη παροχής εργασίας λόγω 
αδυναμίας εισόδου στη σχολική μονάδα ανάγεται στη 
σφαίρα ευθύνης του εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ - ΕΒΠ 
και το Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια 
Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαί-
δευσης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την εκ μέρους 
τους παροχή εργασίας (διδακτικού και υποστηρικτικού 
έργου) και απαλλάσσεται για το χρονικό διάστημα μη 
παροχής εργασίας από την υποχρέωση καταβολής 
αποδοχών. Το παραπάνω χρονικό διάστημα μη παρο-
χής εργασίας από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς και μέλη 
ΕΕΠ - ΕΒΠ δεν λογίζεται ως ασφαλιστικός χρόνος για κάθε 
νόμιμη συνέπεια. Εφόσον, στη συνέχεια επιδεικνύεται 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και 
κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος μη παροχής εργασίας 
από τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. κατά τα 
παραπάνω οριζόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο ως εργο-
δότης, όπως εκπροσωπείται από τον/την Διευθυντή/
ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια 
Εκπαίδευσης αποδέχεται εφεξής την παροχή εργασίας 
και καταβάλλει τις ανάλογες αποδοχές.

Δ. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19
1. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπι-

κού με συμπτώματα περιστατικών COVID-19
α) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώ-

ματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 
COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο 
σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη 
σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευ-
θύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/
της μαθητή/τριας.
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- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορι-
σμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από 
τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής 
μάσκας.

- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγι-
εινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που 
το φροντίζουν.

- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το 
προσωπικό (μάσκα, γάντια, και -σε περίπτωση κινδύνου 
εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρί-
σεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με 
γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απο-
λυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της 
μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστα-
σίας.

- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γο-
νέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια 
χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς 
να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση πρέπει να γίνει δι-
αγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια αυτοδια-
γνωστικού ελέγχου (self test).

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια πα-
ραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, εφόσον κρίνεται από 
τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 
νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική 
μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με 
τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι 
δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19,τότε ο/η 
μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν 
τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα 
από COVID-19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο 
σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η 
μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα διενεργείται δια-
γνωστικό τεστ για COVID-19. Στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιήθηκε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει 
να προσέλθει στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την 
έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπλη-
ρωθεί τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικού και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. 
Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστη-
ματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

β) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος 
του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που 
μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 
εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό 
συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο 
του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους 
και υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο 
(rapid test ή PCR test).

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παρα-
μένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται από 

τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε 
νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχο-
λείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

2. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπι-
κού στην περίπτωση θετικού διαγνωστικού εργαστηρι-
ακού ελέγχου

Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο εκπαι-
δευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προ-
σωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης 
COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλε-
σμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:
1. επικοινωνεί: α) με τις οικογένειες των παιδιών του 

τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια, β) με την 
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γ) με τη Διεύθυνση Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας και

2. αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης στη 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας: α) επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην 
επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν 
αυτή χρειαστεί αλλά και για ενημέρωση και

β) γνωμοδοτεί στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τμήματος της σχο-
λικής μονάδας, στην περίπτωση που τα θετικά κρούσμα-
τα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% 
συν ένα του συνόλου των μαθητών/τριών του σχολικού 
τμήματος.

3. Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19
Ο/Η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού που 

είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να 
απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε 
απομόνωση για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Κατά τη 
διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος 
του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να 
απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. 
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).

4. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη 
νόσο COVID-19:

Ο μαθητής/τρια ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει 
στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) 
ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πά-
ροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υπο-
χώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και 
τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Στην περίπτω-
ση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή 
μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των 
συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφω-
να με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Για την επάνο-
δο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 
απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραί-
τητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. 
Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει νέο τεστ που έχει 
θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το παιδί 
να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρέλευσης δέκα (10) ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών (3) 
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εικοσιτεραώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων 
συμπτωμάτων.

5. Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμω-
ξης COVID-19 θεωρούνται:

α) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μα-
θητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το σα-
ρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του 
ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν.

β) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμή-
μα από μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μα-
θήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, 
ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την 
έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες 
μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθη-
μάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, 
έστω και όχι συνεχόμενα.

γ) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαι-
δευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συ-
μπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από 
αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμή-
μα με μαθητή/τρια, που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη 
των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά 
από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον 
δύο (2) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

δ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοι-
πού προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο 
με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρα-
νταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή 
έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση 
μικρότερη του 1,5 μέτρου, για χρονικό διάστημα δε-
καπέντε (15) λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση 
μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ μέρους και 
των δύο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, 
περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήμα-
τος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.

ε) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού 
προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) 
κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.

στ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή λοι-
πού προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή 
άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος 
COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο 
μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 
μέτρα προφύλαξης.

ζ) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού ή 
λοιπού προσωπικού που κατά το σαρανταοκτάωρο πριν 
την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από 
το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο 
σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό 
μεταφορικό μέσο.

6. Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορι-
σμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού 
COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν 
και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχο-
λείου θα πρέπει:

Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην 
τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση:

α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή 
μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή άτομα 
χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλ-
λονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο 
(2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων 
ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των 
μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην 
περίπτωση των μελών του προσωπικού), σε εργαστηρι-
ακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε 
δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο 
(2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την 
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διευκρι-
νίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ειδικότερα:
Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επα-

φής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 
καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρό-
σθετα του συστηματικού ελέγχου rapid test. Τις ημέρες 
3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλ-
λονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι 
δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού 
προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους ερ-
γαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών 
για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγ-
χου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά 
δεν προσμετρώνται απουσίες. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευ-
τικοί καθώς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που προσέρχονται σε 
δομές για την διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης με 
τον υπεύθυνο/η COVID-19 της σχολικής μονάδας δεν 
θεωρούνται αδικαιολογήτως απόντες/απούσες. Στην 
περίπτωση αυτή, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εκπαι-
δευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μεταβαίνουν στις δομές για 
τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επι-
δεικνύοντας βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια 
της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομί-
ζονται κάθε φορά και θα καταγράφονται από τον υπεύ-
θυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα 
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστημα-
τικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, 
εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, 
επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (2 αυτοδιαγνω-
στικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και 
2 εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για 
τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., ενώ για τα 
λοιπά μέλη του προσωπικού εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά 
ισχύει για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα).
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β) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νο-
σήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τρι-
ες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, 
υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα 0 
έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με 
το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιό-
δου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 
τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των 
στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά 
και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν 
πραγματοποιηθεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν πε-
ραιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού 
διαγνωστικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγο-
ρίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανί-
χνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο 
αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό 
COVID-19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδι-
κασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο (self test), θα πρέπει να ακολουθεί επιβεβαίωση 
με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 
ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).

γ) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νό-
σησης το τελευταίο εξάμηνο που:

- ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19,

- ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολού-
θησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα 
(π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά 
την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρα-
νταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως 
και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή 
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια 
(1) διδακτική ώρα,

- μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό με-
ταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν σε 
κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρα-
νίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο 
(εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του 1,5 
μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της 
μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιω-
μένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει 
να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 
7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και 
σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των 
rapid test.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή, δε θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπό-
μενα υπό το στοιχείο 6.

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή 
άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, 
που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος 
ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, 
λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, 
θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης 
απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα 

και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την εντέκα-
τη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία 
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη 
δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση 
της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν 
αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρα-
κολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων 
μέχρι και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων ημερών. 
Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτό-
κολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 
χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Ε. Διαχείριση περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστα-
τικών COVID-19

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιω-
μένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός 
διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται 
όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονω-
μένου κρούσματος.

Σε περίπτωση εμφάνισης συρροών κρουσμάτων (μια 
συρροή κρουσμάτων περιλαμβάνει εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα με τεκμηριωμένη επιδημιολογική 
συσχέτιση και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης, που 
διαπιστώθηκαν σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών, 
χωρίς ενδείξεις επιδημιολογικής συσχέτισης με κρούσμα 
σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας) σε τμήμα, τμήματα 
ή το σχολείο συνολικά, εάν κριθεί απαραίτητο, γίνεται 
επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου από 
τον ΕΟΔΥ, με συνεκτίμηση των τοπικών επιδημιολογικών 
και ιολογικών δεδομένων καθώς και των εκάστοτε μέ-
τρων που λαμβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο.

α) Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ 
των κρουσμάτων συνεχίζονται οι καθημερινές σχολικές 
δραστηριότητες με συνεπή και συστηματική εφαρμογή 
των μέτρων προφύλαξης.

β) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των 
κρουσμάτων και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης το 
κύριο κριτήριο για την απόφαση αναστολής λειτουργί-
ας τμήματος της σχολικής μονάδας είναι ο αριθμός των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να υπερβαίνει τον αριθ-
μό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των 
μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα 
της σχολικής μονάδας.

ΣΤ. Εξαίρεση από τον συστηματικό προληπτικό δια-
γνωστικό έλεγχο

Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είναι 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 
εξαιρείται της υποχρέωσης του συστηματικού προλη-
πτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εάν πρόκειται για μα-
θητή/τρια ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου εάν 
πρόκειται για ανεμβολίαστο μέλος του προσωπικού, για 
διάστημα έξι (6) μηνών από τη διάγνωση. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που μπορεί 
να εμφανιστούν σε νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια 
του διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνω-
στικός εργαστηριακός έλεγχος με ταχύ τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε 
δομή υγείας.
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Ζ. Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων 
Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης καθώς και για εκπαιδευτικούς

Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μο-
νάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των 
βαθμίδων, καθώς και εκείνους που φοιτούν σε σχολικές 
μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδια-
γνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το 
είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανά-
γκης του/της μαθητή/τριας. Συστήνεται στους εκπαιδευ-
τικούς της οικείας σχολικής μονάδας να ενημερώνουν 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για τη διε-
νέργεια του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με τον 
τρόπο που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Β του άρθρου 3.

Η. Σχολική κάρτα για COVID - 19 για ανήλικους αιτού-
ντες άσυλο

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/νη της σχο-
λικής μονάδας ή ο/η Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης 
Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς 
taxisnet, δύναται να εισέλθει στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης 
των γονέων/νομίμων κηδεμόνων, οι οποίοι την υποβάλ-
λουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με 
την οποία εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια, Προ-
ϊστάμενο/νη του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια 
Εκπαίδευσης να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους προ-
σωπικούς κωδικούς του/της, προκειμένου να εκδώσει τη 
σχολική κάρτα για COVID - 19, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 2.

2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης (Κ.Υ.Τ.) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό 
των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί 
να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαί-
ωση για τους/τις ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους/
ες ανηλίκους/ες αιτούντες άσυλο σύμφωνα με το υπό-
δειγμα του Παραρτήματος Ι και με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 2. Όπου στο ως άνω Παράρτημα 
γίνεται μνεία στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Α.Μ.Κ.Α.) εννοείται και ο Προσωρινός Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), καθώς 
και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομι-
κής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο αυτοδια-
γνωστικός έλεγχος του άρθρου 2 διενεργείται ενώπιον 
του προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Θ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3 η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 

(Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» 
ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφότεροι οφείλουν 
να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις δι-
ατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται 
από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ 
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και ορ-
γανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία 
αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί 
κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατη-
γορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων 
μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλι-
κους μαθητές/τριες, Δ) εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), του διοικητικού και 
του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτο-
διαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται οριστικά 
μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.

5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 
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δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών από κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνω-
στικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα 
άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 του 
ν. 4792/2021.

Άρθρο 4
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, 
σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, 
σχολικές εκδηλώσεις και τελετές

1. Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε 
και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν 
κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επι-
σκέψεις, σχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις 
με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής 
υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης δι-
αφορετικών ομάδων.

2. Ομοίως, επιτρέπονται μαθητικά συνέδρια, μαθητι-
κοί διαγωνισμοί. Η συμμετοχή σε αυτά λαμβάνει χώρα 
με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης 
νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βε-
βαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου 
τύπου διαγνωστικού ελέγχου(rapid test ή PCR test) έως 
και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η οποία υπογράφεται 
από τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, αν είναι ενή-
λικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του/της, αν πρόκειται για 
ανήλικο/η, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας 
(υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη 
δυνατή απόσταση, τήρηση κανόνων υγιεινής).

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή το μάθημα της κολύμβη-
σης, που διεξάγεται σε κολυμβητικές δεξαμενές καθώς 
και οι σχολικοί αγώνες, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και οι πανελλήνιοι αγώνες λυκείων μέσω των οποίων μο-
ριοδοτούνται οι μαθητές/τριες για την εισαγωγή τους στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις 
οδηγίες της αρμόδιας υγειονομικής επιστημονικής επι-
τροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως εκά-
στοτε ισχύουν. Ομοίως, με βάση τις οδηγίες της ως άνω 
επιτροπής διενεργούνται και τα σχολικά πρωταθλήματα.

4. Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών 
και εκπαιδευτικών. Για τις χερσαίες και θαλάσσιες με-
ταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, 
εσωτερικού και εξωτερικού, των ημεδαπών/αλλοδα-
πών μαθητών/τριών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, 
οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιβίβασης του συνόλου των επιβατών ημεδαπών και 
αλλοδαπών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις προ-
ϋποθέσεις εισόδου στην Χώρα, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για την μετακίνηση είναι 
όλοι/ες ημεδαποί/ές και αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες, 
οι οποίοι/ες συμμορφώνονται κατά την υποδοχή τους 
και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στην 
Χώρα υποδοχής.

5. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεω-
τική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε 
αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρη-
ση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω 
της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

6. Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώ-
σεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προ-
σέλευση γονεών/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές εκδηλώ-
σεις, εορτές αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα 
καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές 
διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, 
που λαμβάνουν χώρα.

Άρθρο 5
Ολοήμερο πρόγραμμα

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με 
τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα 
με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής 
μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτι-
κών. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας 
του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται κα-
λός αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των 
επιφανειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. 
Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, οι 
οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο 
Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι υπο-
χρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα 
πρωινής ζώνης, όπου αυτά λειτουργούν.

Άρθρο 6
Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης -
κυρώσεις

1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες 
των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύο-
νται με οδηγίες του ΕΟΔΥ και κοινοποιούνται με εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε 
κάθε περίπτωση:

α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμό-
ζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, 
απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό 
και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και 
εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά 
τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επι-
φανειών).

β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρ-
μόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της με-
τάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε 
περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων 
συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας 
σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους).

γ) Η χρήση γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή 
προϊόντων) είναι υποχρεωτική.

δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο 
τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοι-
μαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε 
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ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλ-
ληλο υλικό.

ε) Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες 
αποστάσεις κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το 
κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προ-
βλεπόμενες αποστάσεις).

στ) Συστήνεται οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συ-
ναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. 
Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το 
οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες.

2. Η σίτιση μαθητών/τριών, όπου αυτή προβλέπεται, 
γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις 
συστάσεις των από 8-9-2021 εισηγήσεων της Εθνικής 
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, όπως επικαιροποιείται και εξειδικεύεται με 
οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε κάθε 
περίπτωση με μέριμνα για την αποφυγή ανάμειξης και 
αλληλεπίδρασης μαθητών διαφορετικών τμημάτων 
κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, 
προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε άλλο χώρο (π.χ. 
στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο προαύλιο 
τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κ.λπ.).

3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
4. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις 

κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/03-09-2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυ-
πουργού στο Πρωθυπουργό (Β’ 4054), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

Άρθρο 7
Γενικά μέτρα προστασίας

1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς 
χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση 
των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των 
προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, 
λοιπού προσωπικού και επισκεπτών/τριών.

2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών/
τριών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων 
πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η 
καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των 
σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων 
αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών/
τριών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη 
συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 
άρθρου 2.

3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθε-
ρές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο 
συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και δια-
λειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημερίων δύναται 
να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης 
νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη 
σχετικού πρακτικού και την κοινοποίηση του στην οικεία 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής 
των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρ-
μογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθα-
ριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού 
σε επιφάνειες.

5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστι-
κής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιού-
νται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των 
γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστι-
κής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί 
κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέ-
πεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, 
ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο 
παιχνίδια από το σπίτι.

6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται 
κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του πο-
ντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης 
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός 
μετά από κάθε χρήση.

7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμο-
ποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκε-
κριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι 
πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. 
Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση 
αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα 
Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσο-
λάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και 
σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξο-
πλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλ-
θουν οι μαθητές.

8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώ-
νουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον 
κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και 
εκπαιδευτικών.

9. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμέ-
νου/ης κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτρο-
πής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται 
σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώ-
σιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό 
μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) 
γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το 
δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός 
καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, 
των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστη-
ριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνα-
τές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το 
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πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη 
του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέ-
πει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο 
(1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος 
αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση 
αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλο-
γία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.:

i. Στην περίπτωση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. που κατά 
τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και του 
εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων απαι-
τείται στενή επαφή (π.χ. επαφή με το πρόσωπο) εφαρ-
μόζονται τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν εκδοθεί από 
τους κλαδικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες 
αναφορικά με τα επαγγέλματα αυτά (αισθητικοί, οδο-
ντοτεχνίτες κ.λπ.).

ii. Όλα τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν και για τα Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).

11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλό-
γου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας 
υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, 
λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύ-
θυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη 
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων 
λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημε-
ρώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη 
εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν 
τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορι-
σμού ή κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύπο-
πτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής 
μονάδας.

12. Ειδικότερα για τη χρήση-διδασκαλία πνευστών ορ-
γάνων και τη λειτουργία χορωδιών, σε μουσικά σχολεία 
και μη, ισχύουν τα εξής επιπλέον μέτρα προστασίας:

α) Δύο (2) μέτρα απόσταση σε όλο τον περίγυρο κάθε 
μουσικού ή του εξεταζομένου μαθητή/τριας είτε αφο-
ρούν μικρά ή μεγάλα σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες, 
είτε ιδιαίτερο μάθημα) είτε τελική εξέταση μαθητών/
τριών, παρουσία ή όχι ακροατηρίου. Διευκρινίζεται ότι 
η απόσταση των δύο (2) μέτρων αφορά και τον/την δι-
δάσκοντα/ουσα και το ακροατήριο.

β) Συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, δι-
άρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών, έστω και αν δι-
ακόπτεται το μάθημα ή η πρόβα συναυλίας με μικρό ή 
μεγάλο αριθμό οργάνων. Γενικά όμως είναι σκοπιμότερο 
η διεξαγωγή των μαθημάτων ή των συναυλιών να γίνεται 
σε ανοικτό χώρο, εάν και εφόσον είναι δυνατό.

γ) Για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύε-
ται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού 
υφάσματος τύπου «tightly woven silk» ή «transparent 
protective material» που καλύπτει την καμπάνα (bell). 
Για τον καθαρισμό των παραπάνω οργάνων απαιτείται 
δοχείο συλλογής ή ειδικό απορροφητικό χαρτί. Για τα 
ξύλινα πνευστά (π.χ. φλάουτο, όμποε, φαγκότο, φλογέ-
ρα) ισχύουν οι γενικές οδηγίες προφύλαξης. Επιπλέον 
επισημαίνεται ότι ο καθαρισμός των πνευστών οργάνων 
απαιτεί ειδική αίθουσα.

δ) Στα μαθήματα, όπως και στις συναυλίες και καθ’ όλη 
την διάρκεια αυτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
(χειρουργικές μάσκες ή μάσκες N95 χωρίς βαλβίδα ή 
μάσκες FFP2 χωρίς βαλβίδα) τόσο από τον/την μαθητή/
τρια όσο και από τον/την διδάσκοντα/ουσα, όχι τύπου 
προσωπίδας.

ε) Την προηγουμένη της επίσημης παράστασης, για τα 
πνευστά της ορχήστρας ή τον εξεταζομένο μαθητή/τρια 
στα όργανα αυτά, εφόσον υπάρχει ακροατήριο συστήνε-
ται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR Test).

στ) Σχετικά με τις χορωδίες, συστήνονται μάσκες τύ-
που Ν95 ή FFP2, τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο 
(2) μέτρων μεταξύ των χορωδών και χρησιμοποίηση με-
γάλων χώρων (π.χ. αμφιθέατρα κ.λπ.). Τα ίδια ακριβώς 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και στις πρόβες με διακο-
πή για αερισμό ανά δεκαπεντάλεπτο.

ζ) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δασκάλους 
μουσικής και για τον/την Διευθυντή/ντρια της ορχή-
στρας, οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκες (όχι προσω-
πίδες).

Άρθρο 8
Εφαρμογή και παρακολούθηση
τήρησης των μέτρων

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής 
μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυ-
νοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που 
περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 
εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργεί-
ου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας και ο 
Σύλλογος Διδασκόντων, προβαίνουν σε όλες τις ανα-
γκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται 
στα ωρολόγια προγράμματα.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις αποχής
από την δια ζώσης διδασκαλία
και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης είναι δυνατή στις εξής περιπτώσεις:

α) σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) 
ετών που πάσχουν από τα κάτωθι σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, και εφόσον προσκομισθούν στην σχολική 
μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία 
έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας, που τα απο-
δεικνύουν:

1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδι-
οπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια

2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως 
κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά 
με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη 
γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου

3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56138 Τεύχος B’ 4187/10.09.2021

4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθή-
σεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.)

5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική 
ανεπάρκεια

6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή 
(συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500

7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (pred-
nisolone>20mg/μέρα)

8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοή-
θεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από 
την ολοκλήρωσή της

9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποι-
ητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 
μήνες

10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργά-
νου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες

11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό 
εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα 
παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες

β) σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποί-
οι/ες ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες υποκείμενων 
νοσημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμά-
τευση του θεράποντος ιατρού. Τα παραπάνω αιτήματα 
εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του πα-
ρόντος άρθρου και

γ) σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα 
που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδη-
γεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:

1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που 
λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρ-
μακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το 
τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανο-
σοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεο-
πλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 
4) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε 
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική 
νόσος σταδίου) 5) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βα-
ριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με 
CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις 
κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επι-
τροπή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2021-2022 οι απουσί-
ες των μαθητριών που κυοφορούν και δεν κάνουν χρήση 
του άρθρου 26 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2005), καταγράφονται αλλά 
δεν προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτη-
σης, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης 
από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ει-
δικότητας. Στις μαθήτριες αυτές παρέχεται σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστημα βρίσκεται σε 
ισχύ η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-9-2020 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3882) και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

3.α. H ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 
μαθητών/τριών των περ. β και γ της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από 
τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντί-
στοιχους αναπληρωματικούς αυτών.

β. Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: 
1. Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογί-
ας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υπο-
πτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού 
Πολεμικής Αεροπορίας 3. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολό-
γος- Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία Τσολιά, 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 
5. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, 
Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας 
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - Λοι-
μωξιολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Ανωτάτης 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 3. Σωτή-
ριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», 
Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία Λουρίδα, Παιδί-
ατρο - Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ - Α’ Παιδιατρική 
Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 5. Θεοκλή Ζαούτη, 
Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας - University 
of Pennsylvania - School of Medicine.

γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο 
χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου για το 
οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβά-
νουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Για 
τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να 
συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται 
η Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με αναπληρώτρια 
την Βασιλική Τσιαμπαλή, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Υγείας.

δ. Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημε-
ρώνουν τους παραπάνω μαθητές/τριες για τη συμμετοχή 
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την έκδοση 
της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτρο-
πής. Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/
τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής 
μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 
οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μαζί με την ως άνω 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμε-
νοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνω-
μάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο 
των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που 
αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται 
εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δή-
λωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της 
οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί 
στην επεξεργασία των φακέλων τους. Για λόγους προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών 
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οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλ-
λονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην ως 
άνω Επιτροπή, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της 
οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση 
των υπό κρίση περιπτώσεων, να διαπιστώσει ότι παρα-
λαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρο-
νται ανωτέρω, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, και κατόπιν 
να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρί-
ση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β και γ της 
παρ. 1. Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοι-
κητική προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 
ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επι-
τροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή 
της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν τεθεί 
υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με 
ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυν-
σης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας 
με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, προκειμένου 
εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο 
της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμέ-
νος φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και 
μόνο τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Δι-
ευθυντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει 
την απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά που τη 
συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/
της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του 
οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσοντας 
προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

στ. Οι παραπάνω μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση 
των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής, 
εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 10
Λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελμάτων και Κολλεγίων

Κατά τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, του Μεταλυκειακού Έτους  - Τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, των δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων και των Κολλεγίων εφαρμόζονται τα μέ-
τρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται 
οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται 
και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και 
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 11
Υποχρεωτική χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργι-
κής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμε-
νους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, 
το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για 
τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών 
δομών,

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής 

υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους ίδιους ή από 
τον θεράποντα ιατρό για καταρτιζόμενους/εκπαιδευό-
μενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές με υποκείμενα 
νοσήματα.

3. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μά-
σκας εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/
μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές, 
το εκπαιδευτικό και το διδακτικό προσωπικό που συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά 
μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μα-
θημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη 
χρήση προστατευτικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς 
και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυ-
ται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα 
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικής δυσχέρει-
ας). Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται 
με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων 
δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκ-
παιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και 
των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. Για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής 
συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό 
και συμβατό με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Για το 
προσωπικό είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτι-
κής μάσκας ή διάφανης ολοπρόσωπης προστατευτικής 
προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές 
πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περιπτώ-
σεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του ειδικού 
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμε-
νος/μαθητευόμενος/σπουδαστής δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή 
προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη 
αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.

6. Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και 
λοιπό προσωπικό, καθώς και επισκέπτες των εκπαιδευ-
τικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς 
την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπε-
ται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις εκπαιδευτικές 
δομές.


