Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών
εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους
2020 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους
31 Οκτώβριος 2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/2020
(ΦΕΚ Β' 4810/31-10-2020)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104).
2. Τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 167).
3. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
4. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222).
5. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Α’ 192).
8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
9. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’
180).
11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών» (Α’ 151).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’
123).
15. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).
16. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).
17. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5-8-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).
18. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19-7-2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει.
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της

Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2020 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊου COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3780).
21. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να
αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 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 20202021.
22. Τις από 20-8-2020, 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού
COVID-19.
23. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 69542/30-10-2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί
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 Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες των
από 3-9-2020 και 26-10-2020 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
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα Νηπιαγωγεία
ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109),

σύμφωνα με τις από 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για τη
λειτουργία Νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως
αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι
οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
3. Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας (περ.
β’), καθώς και της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (περ. δ’) της
παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), μέσω τηλεκπαίδευσης.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι
υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς
και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών
μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ΄
Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση
με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής 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,
δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο Νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό
συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού
και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.
2. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των
παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να
μιλούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά διαστήματα να δίνουν τη
δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» 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
αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις,
παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα φορούν μάσκα.

Δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, οπότε
πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση μάσκας δεν
πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά
έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε επίσης πρέπει να τηρούνται οι
απαραίτητες αποστάσεις.
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 Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),
προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική
υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος
για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η
χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών στα
ΚΕΣΥ φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική 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 υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής
(χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς
οργάνου),
β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο,
γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα
παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,
ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.
5. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι
ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο
σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή
συμπεριφοράς,
β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους
εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.
6. Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
και στους μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση
μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος
της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
7. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την

ενδεδειγμένη χρήση μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
8. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την
υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν
του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ,
εφόσον είναι ανήλικος, 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
ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του
Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των
γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα
της χρήσης μάσκας.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές
βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και
τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά
συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.
Διδακτικές επισκέψεις, περίπατοι, ολιγόωρες εκπαιδευτικές επισκέψεις
(της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα,
με υποχρεωτική χρήση μάσκας
2. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας
από όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό
προσωπικό) και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών,
λόγω της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.
3. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας
και την τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.
4. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
5. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να
πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών,
ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του
διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές
αποστάσεις.
Άρθρο 4
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 εκπαιδευτικών. Πριν και μετά τη χρήση των
αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται
καλός αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και
του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Η χρήση μάσκας από τους
μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο
Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι υποχρεωτική. Οι ίδιοι
κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου αυτά
λειτουργούν.
Άρθρο 5
Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης κυρώσεις
1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των από 3-9-2020
και 26-10-2020 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες
επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ και
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει 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 επιφανειών).
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά
μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης 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 διάρκεια 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 ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την
ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από
κατάλληλο υλικό.
ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5)
μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται
σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).
στ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό

διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή 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.
2. Η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις των από 3-9-2020 και 26-10-2020
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 ακόλουθες κυρώσεις:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις
(ΚΑΔ)

Υπηρεσίες που παρέχονται
από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (ΚΑΔ
56.29.20.04)

Παράβαση ανά
περίπτωση

Μη τήρηση
αποστάσεων και
κανόνων υγιεινής

Κυρώσεις
1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες

Άρθρο 6
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,
εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών 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 στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη
συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου
2.
3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών,
προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη
διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και
διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημέριων δύναται να
αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με
ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 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 εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές
και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών,
καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε
επιφάνειες.
5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών
επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από
σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα
γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά
αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται 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 ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο
καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι
δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο 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 μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και
σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου

εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι
μαθητές.
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και
άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την
προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες.
9. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής
επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται
σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών
(αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 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 εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι
μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το
πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου
εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει 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’αναλογία 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 απαιτείται στενή επαφή (π.χ. επαφή με το πρόσωπο)
εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν εκδοθεί από τους
κλαδικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες αναφορικά με τα
επαγγέλματα αυτά (αισθητικοί, οδοντοτεχνίτες κ.λπ.).
ii. Όλα τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν και για τα Ενιαία Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓY-Λ).
11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου 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
υπεύθυνος 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, ενημερώνει 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 ορισμού η κωλύματος χρέη υπεύθυνου
διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής
μονάδας.
Άρθρο 7
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος
Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των
μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των
κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών,
εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής
μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των
μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 8
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19
καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που
κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν
οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης
από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι
ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από
ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει
λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων,
εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν
παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και
CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg /μέρα).
νii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή
γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με
αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο
άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον
κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του
αποτελέσματος.
2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες,
προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
3. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι απουσίες 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 φοίτησης, με
απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Στις μαθήτριες αυτές παρέχεται
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστημα βρίσκεται σε
ισχύ η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργική απόφαση (Β’
3882) και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Άρθρο 9
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών
1. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί,
νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής
διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει
υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση
σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτικός που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με
την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856), όπως εκάστοτε ισχύει,
παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από
τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 10
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, (Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομές Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων)
Κατά τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
(Δ.Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε.,
Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων) και των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καθώς και
των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου Ι και II εφαρμόζονται τα
μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην
παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 3-9-2020 και
26-10-2020 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 μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, για τους
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους, τους εκπαιδευτές,
το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες
των εκπαιδευτικών δομών στις ακόλουθες 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/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους με υποκείμενα
νοσήματα.
3. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι
καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών
μαθημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη
ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η
χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών
προβλημάτων). Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται με τη
χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων
μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/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 μη ιατρικής μάσκας ή διάφανης ολοπρόσωπης προστατευτικής
προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές πρόσθιο τμήμα
στο μέρος του στόματος για τις περί πτώσεις που απαιτείται να φαίνεται
το στόμα του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή
προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα
διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.
Άρθρο 12
Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Μαθητεία
1. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών
μαθημάτων των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. πραγματοποιούνται με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών και
σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός
καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων
εργασίας και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων.
2. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων των
καταρτιζομένων/μαθητευομένων έως την έναρξη του επόμενου
εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει 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.
3. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με
καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο

καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. και οι μαθητευόμενοι του
Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που υλοποιούν την πρακτική
άσκηση ή μαθητεία σε χώρο εργασίας, τηρούν τις οδηγίες των από 3-92020 και 26-10-2020 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους
εργαζόμενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας.
Άρθρο 13
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και
τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και εκπαιδευτικές
επισκέψεις, συνέδρια και πρωταθλήματα
καταρτιζόμενων/εκπαιδευομένων/μαθητευομένων, εκπαιδευτών και
εκπαιδευτικού προσωπικού. Διδακτικές επισκέψεις δύνανται να
διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την
τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.
3. Οι εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
4. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να
πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο
καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, εκπαιδευτών και
εκπαιδευτικού προσωπικού, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των
τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι
απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.
Άρθρο 14
Λειτουργία κυλικείων
Για τη λειτουργία των κυλικείων εφαρμόζεται το άρθρο 5 της παρούσας.
Άρθρο 15
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της
εκπαιδευτικής δομής συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών
αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευομένων, εκπαιδευτών,

εκπαιδευτικού προσωπικού, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα των τμημάτων προκειμένου
να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
3. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων δύναται να αναπροσαρμόζεται
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη της διοίκησης της
εκπαιδευτικής δομής.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο
με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, από
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους και εκπαιδευτές/
εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών,
καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε
επιφάνειες.
5. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι
δυνατό, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα
καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, 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 μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και
σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι
καταρτιζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι.
6. Προβλέπεται αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με COVID-19, για την προστασία
καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, εκπαιδευτών,
εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και λοιπού προσωπικού που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες.
7. Με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής επιβάλλεται
σχολαστικός καθαρισμός και παροχή αναλώσιμων υλικών, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΔΥ.
Άρθρο 16
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη για την ορθή και

ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για
την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων, εκπαιδευτών,
εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΔΥ.
2. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των
μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 17
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων σχετικά
με τον κορωνοϊό COVID-19 κατάγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο
καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ή κάποιος που κατοικεί
στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ανήκει σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Εσωτερικών (Β’1856), όπως εκάστοτε ισχύει, με απαραίτητη
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό
της σχετικής ειδικότητας.
γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊο
COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους που
απουσιάζουν, προβλέπεται η χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για τα μαθήματα που διεξάγονται στις εκπαιδευτικές δομές.
Άρθρο 18
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού που ο ίδιος ή
κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19
ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον
κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια
απουσίας, με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει σε ομάδα

αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β’ 4011) κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ
αποστάσεως εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον
θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και άλλοι συναφείς φορείς και
δομές
Άρθρο 19
Λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών
1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της
παρούσας. Ιδίως:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής) μάσκας από τους
μαθητές και εκπαιδευτικούς στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των μαθητών και
μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε
χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1
φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Σε κάθε αντίστοιχο φορέα
ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων,
λοίμωξης COVID -19. Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση
κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του
ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα αρμόδια

στελέχη εκπαίδευσης.
3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει για τον
ιδιοκτήτη τις κυρώσεις των περιπτώσεων του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’
4709), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 20
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφείς δομές
1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών εξετάσεων, σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών,
φορείς παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές διεξάγονται σύμφωνα με τα
γενικά μέτρα που προβλέπουν οι από 20-8-2020, 3-9-2020 και 26-102020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους
μαθητές/καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους και
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των
μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ
αυτών και των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε
χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ. Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται κανονικά,
με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε
χρήση.
2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω
εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με

ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις
οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.
Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση
των περιπτώσεων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β’4709), όπως εκάστοτε ισχύει επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται
συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά,
αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού
αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
[διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και ένα (1) μέρος
χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ
των χρήσεων.
γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των
μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά
μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης
δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση, η
οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα
ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις.
2. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης
που έχουν καθίσματα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων
αναλόγως των μέτρων του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη
χρήση μη ιατρικής μάσκας, δεν γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον
συνοδό η επιβίβαση του στο όχημα.
4. Συστήνεται, για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση των αρμοδίων
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων
που μεταφέρουν μαθητές με αναπηρία λόγω της δυσκολίας αυτών στη
χρήση μάσκας, καθώς και να εγκρίνεται νέο δρομολόγιο κατά απόλυτη
προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τον οδηγό ή τον
συνοδό του οχήματος εφαρμόζεται αναλόγως η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’
4709), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους
Άρθρο 22
Λειτουργία Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους
1. Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος (Ε.Β.Ε) και τα αναγνωστήρια των Γενικών Αρχείων του
Κράτους λειτουργούν κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας από
όλους και τήρηση απόστάσης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των χρηστών,
ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή
απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.
2. Η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας επισύρει την
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όπως
αυτό καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε
ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 23
Επιβολή κυρώσεων-Αρμόδια όργανα
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’
4709), όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται αναλογικά ως προς τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων
και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή στη βεβαίωση και την
είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των κυρώσεων και την αρχή
ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 24
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2020
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