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Έναρξη του νέου διδακτικού
έτους με όλους τους μαθητές
και με αυξημένα μέτρα
πρόληψης και προφύλαξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το παρόν σχέδιο λειτουργίας
βασίζεται στην εισήγηση και
τις οδηγίες της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, η οποία
έλαβε υπόψιν τα τελευταία
επιδημιολογικά και
επιστημονικά δεδομένα

Κάθε βήμα θα αξιολογείται
και θα επικαιροποιείται –αν
χρειαστεί– στη βάση της
εξέλιξης της πανδημίας, σε
τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο



Έτοιμοι για τη 

νέα σχολική χρονιά

Έτοιμοι για τη 

νέα σχολική χρονιά



Προσλήψεις και τοποθετήσεις
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
νωρίτερα από όλα τα τελευταία
χρόνιαΟΜΑΛΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Απλοποίηση διαδικασιών με ανάληψη
υπηρεσίας εντός σχολείου

Παράδοση βιβλίων στην ώρα τους



Διορισμός για πρώτη φορά στη
χώρα 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης και
ειδικού εκπαιδευτικού και
βοηθητικού προσωπικού

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Νέοι προσωρινοί πίνακες στη Γενική
Εκπαίδευση – βάση για τους 10.500 

μόνιμους διορισμούς που βαίνουν προς
ολοκλήρωση



• Υποχρεωτική χρήση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση
από Νηπιαγωγείο έως και Γ’ Δημοτικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ16 Μέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

1.

• Μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

2.

3.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Έτοιμες επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥΗ Κυβέρνηση διαθέτει
δωρεάν μάσκες σε

όλους τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς

δημοσίων και
ιδιωτικών σχολείων

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• Επιπλέον πιστώσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

16 Μέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

• Περιορισμός συγχρωτισμού μαθητικών ομάδων

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

5.

• Ειδική πρόβλεψη από Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με τις
οδηγίες της Επιτροπής

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

6.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΟΔΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

7.

• Σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης

• Εντός κάθε σχολικού τμήματος

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ8.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

16 Μέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης • Με υποχρεωτική μάσκα και τήρηση λοιπών μέτρων

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ9.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ10.

• Επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, δημόσια κτήρια) ανά τμήμα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ11.

• Μικρές, σταθερές ομάδες για τα ομαδικά παιχνίδια
• Μη πραγματοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων

ΑΘΛΗΜΑΤΑ12.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

16 Μέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

• Σταθερές ομάδες συνεργασίας και
• Καθαρισμός υλικών / εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ13.

• Καθαρισμός πληκτρολογίου και ποντικιού
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ14.

• Ειδικά σε περίπτωση πνευστών οργάνων: 3 μ. απόσταση

• Καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ15.

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΟΥΡΙ / ΝΕΡΟ16.• Παροχή ενός παγουριού σε κάθε μαθητή Δημοτικού, 

δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δωρεά Ιδρ. Αθ. 

Λασκαρίδη)



Κατηγορίες
μαθητών που
εξαιρούνται από
την υποχρεωτική
χρήση μάσκας

1. Γενικά:

• Παιδιά́ με γνωσιακή, αναπτυξιακή ή ψυχική διαταραχή
ή διαταραχή συμπεριφοράς

• Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό́ ή άλλο νόσημα
που τα εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους

2. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: 
χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Απουσίες
Μαθητών και
Εκπαιδευτικών

• Νοσεί από COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής/εκπαιδευτικός ή κάποιος
που κατοικεί στο σπίτι του
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης

• Ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως ορίζεται
από την Επιτροπή
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας

• Ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει
οριστεί από το ΥΠΕΣ – Στην περίπτωση αυτή παρέχει τηλεκπαίδευση
σε μαθητές που παραμένουν σπίτι
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Ομάδες
Μαθητών
Αυξημένου
Κινδύνου

1. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από
ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της

2. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες

3. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν
παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες

4. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία

5. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και
CD4<500)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Ομάδες
Μαθητών
Αυξημένου
Κινδύνου

6. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

7. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια

8. Μαθητές με αιμοδυναμική σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή
γνωστή μυοκαρδιοπάθεια

9. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ιόντωση
με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο
άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου

10. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Ομάδες
Εκπαιδευτικών
Αυξημένου
Κινδύνου

• Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι ίδιες, όπως έχουν
οριστεί από το ΥΠΕΣ (ΚΥΑ, 15 Μαΐου 2020).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Απουσίες
Εκπαιδευτικών
και Μαθητών

Σύγχρονη διδασκαλία και
παρακολούθηση μαθήματος
εξ αποστάσεως για όσους
εκπαιδευτικούς και μαθητές έχουν
ειδικό λόγο απουσίας από το σχολείο

Επιπλέον πιστώσεις για αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς για την παροχή δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Άδειες
εργαζόμενων
γονέων
(δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα)

• Ειδική πρόβλεψη για άδεια ειδικού σκοπού εφόσον έχουν
παιδί που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και πρέπει
να απουσιάσει από το σχολείο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Σε περίπτωση κρούσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ: Κλείσιμο
τμήματος και ιχνηλάτηση

Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος
εντός κάθε σχολικής μονάδας



Σε περίπτωση αναστολής
λειτουργίας τμήματος / 

σχολείου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ Τηλεκπαίδευση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ανάληψη υπηρεσίας από
εκπαιδευτικούς

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Έναρξη μαθημάτων

• Σημαντικός παράγοντας να δώσουμε ικανό χρονικό διάστημα από την επιστροφή
των εκδρομέων και να περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασυμπτωματικών

• Στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό τμήμα του πληθυσμού δεν έχει ακόμη
επιστρέψει

• Παράκληση προς τους εκδρομείς να επιστρέψουν άμεσα με τις οικογένειές τους



• Σημαντική επέκταση Ολοήμερων Σχολείων: Επιπλέον κονδύλι άνω των 100 εκ. ευρώ για την
επέκταση των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, ώστε να μένουν
περισσότερα παιδιά στο σχολείο έως τις 4μμ, να απασχοληθούν με μελέτη και δημιουργικές
δράσεις καλλιτεχνικής παιδείας, φυσικής αγωγής, πληροφορικής και ξένων γλωσσών, καθώς
και να περιοριστεί η επαφή των παιδιών με πρόσωπα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου

• Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών

• για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών που
αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και

• για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων («διαδικτυακά τμήματα»)

‘Ολα τα παραπάνω επιπλέον των 4.500 μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και των 10.500 διορισμών στη γενική εκπαίδευση που βαίνουν
προς ολοκλήρωση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

• Αναβάθμιση δημόσιων πλατφορμών (e-class, e-me) μέσα από την ενίσχυση των
δικτύων και του ανθρώπινου δυναμικού τους – ενισχυμένο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο

• Εξοπλισμός σχολείων: ενισχύουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων με πάνω
από 70.000 φορητές συσκευές (laptop, tablet) 

• Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

• Εκπαιδευτική τηλεόραση: δημιουργία εκ του μηδενός «βιβλιοθήκης» μαθημάτων
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση – δυνατότητα για επέκταση

• ΑΕΙ: ενίσχυση εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διενέργεια μαθημάτων σε
ολιγομελείς ομάδες



- Λειτουργία σχολικών
κυλικείων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

- Προσωπικό
καθαριότητας

- Υλικά (π.χ. μάσκες, 
αντισηπτικά, σαπούνια, 

καθαριστικά, απολυμαντικά) 

Σημαντικός ρόλος
του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δήμων



Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, T: +302103443505 F: +302103442887 minister@minedu.gov.gr


