
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για το 
άνοιγμα των σχολείων: Αποστάσεις, μάσκες, 
διαφορετικά διαλείμματα 
 

Τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση της μάσκας,  συχνή και ορθή εφαρμογή 
υγιεινής των χεριών, διαφορετικά διαλείμματα και σταθερές ομάδες μαθητών είναι 
μερικά από τα γενικά μέτρα προστασίας προς τους διευθυντές και τους 
εκπαιδευτικούς ενόψει της λειτουργίας των σχολείων 

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνονται στη νέα κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε 
το μεσημέρι της Τετάρτης, με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι τρόποι 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλης της χώρας. 

Ειδικότερα: 
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 
εφημεριών 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 κοινοποίησή 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. 

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. 


