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1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής 
Μακεδονίας (δια των ΔΔΕ) 
 

1. Οργανωτικούς Συντονιστές 
και Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
Θέμα: «Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης» 

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 8709/ΓΔ4/26-01-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επανέναρξη της δια ζώσης λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων για την 

τήρηση των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, καλούνται οι 

Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν προκειμένου να ενημερωθούν 

με κάθε πρόσφορο μέσο οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών σχετικά με την 

επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του 

συγχρωτισμού των μαθητών/τριών και η διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου 

προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

119640/ΓΔ4/11-09-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Συστήνεται, επίσης, την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων και κατά τις 

πρώτες δύο (2) ώρες του ωρολογίου προγράμματος να γίνει υπενθύμιση όλων των μέτρων 

πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις 

σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και στις 

οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

 

  

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
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Πληροφορίες: Γ. Σωτηράκη 
Τηλέφωνο: 2310 474813 
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Ειδικότερα, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να λάβουν 

μέριμνα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία τους όσο και για τη λήψη και απαρέγκλιτη 

τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780 τ. Β΄), Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810 

τ. Β’) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 969/07-01-2021 (ΦΕΚ 23 τ. Β’) Κ.Υ.Α. όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, 

η χρήση αντισηπτικών, η τήρηση των γενικών κανόνων καθαριότητας, οι τακτικοί αερισμοί 

των χώρων, η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, 

ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών, τα διαφορετικά 

διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες 

δραστηριότητες, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, ο τρόπος 

χρήσης των εργαστηρίων πληροφορικής, ο καθαρισμός των μουσικών οργάνων μετά από 

κάθε χρήση, οι σχολικοί εορτασμοί εντός του κάθε τμήματος κ.α. 

Επίσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση 

περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες, παρακαλούνται οι Διευθυντές 

Εκπ/σης και οι υπεύθυνοι COVID-19 των σχολικών μονάδων να εφαρμόζουν πιστά τις 

οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ με θέμα «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή 

επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες», όπου 

περιγράφεται η διαδικασία διαχείρισης περιστατικών λοίμωξης COVID-19 (είτε για 

περιπτώσεις με συμπτώματα συμβατά με εκείνα του κορωνοϊού, είτε για επιβεβαιωμένα 

κρούσματα) καθώς και η διαδικασία λήψης απόφασης από τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης για τη διακοπή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους 

λόγω κρουσμάτων COVID-19.  

Εφιστάται η προσοχή όλων στην εφαρμογή της υπ΄αριθ. 774/14-01-2021 εγκυκλίου 

της υπηρεσίας μας και ειδικότερα όσον αφορά στην άμεση ενημέρωση των Δ/νσεων 

Εκπ/σης για περιστατικά λοίμωξης COVID-19, την έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων που 

αφορούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμήματος/τμημάτων στην πλατφόρμα 

myschool καθώς και στην  έκδοση των αποφάσεων προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

τμήματος/τμημάτων ή σχολικών μονάδων, αυθημερόν, σύμφωνα πάντα με τη σχετική 

γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. 

Επιπλέον, και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 

(Β΄ 3882) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και οι 

Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν την άμεση υλοποίηση σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης τόσο στην περίπτωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

τμήματος/τμημάτων ή και ολόκληρων σχολικών μονάδων και για όσο χρονικό διάστημα 
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παραμένουν σε αυτό το καθεστώς όσο και στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που είτε 

συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19, είτε νοσούν οι ίδιοι/ες από 

κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό 

COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.  

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπως ενημερώσουν 

άμεσα τους εκπαιδευτικούς, τους ενήλικους μαθητές και τους κηδεμόνες των ανήλικων 

μαθητών άνω των 16 ετών για τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19, που 

εξασφάλισαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9223/ΓΔ4/27-01-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να 

εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου 

COVID-19 https://edu.testing.gov.gr/. 

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες άνω των 16 ετών επιθυμούν να 

υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να καταθέσουν αίτηση στην ανωτέρω 

πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των 

αιτούντων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε 

αναλόγως των διαθέσιμων τεστ ημερησίως. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του 

ηλεκτρονικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα 

ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία 

ελέγχου σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία 

περιλαμβάνονται στην εν λόγω πλατφόρμα. Ειδικά για τους ανήλικους μαθητές άνω των 16 

ετών θα απαιτείται και η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία. Η συναίνεση μπορεί να διασφαλίζεται με την παρουσία του γονέα στη 

διαδικασία ή/και με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι επιθυμεί το παιδί του να 

συμμετάσχει στον έλεγχο για COVID-19.  

Βασικός μας στόχος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με τη συμβολή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια για πρόληψη και 

προστασία από την πανδημία στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Αλέξανδρος Κόπτσης 
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