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Θεσσαλονίκη, 08-01-2021 
Αριθμ. Πρωτ.:  194 
 
 
 
 
Προς: 

 
 
 

1. Οργανωτικούς Συντονιστές 
και Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου Κεντρικής Μακεδονίας 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
3. Δ/νσεις Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 
4. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 
(δια των ΔΠΕ) 
5. Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 
(δια των ΔΠΕ και ΔΔΕ) 

 

Θέμα: «Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης και σχολικών μονάδων 

Ειδκής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» 

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 797/ΓΔ4/05-01-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ και προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ομαλή επανέναρξη της δια ζώσης λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και 

σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, σας υπενθυμίζουμε την 

υποχρέωση όλων για την τήρηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘ, του Υπουργείου Υγείας και του 

ΕΟΔΥ, όπως τηρούνται έως σήμερα.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

στις σχολικές μονάδες κρίνεται αναγκαία η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων και 

γενικών μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 

3780 τ. Β΄) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810 τ. Β’) Κ.Υ.Α. όπως η υποχρεωτική 

χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας, η τήρηση των μέγιστων δυνατών 

αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού 

προσωπικού και επισκεπτών, η σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και η τήρηση 

των γενικών κανόνων καθαριότητας. Επιπλέον συνιστάται η υιοθέτηση πρακτικών 
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ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών (όπως σταδιακή και με σειρά είσοδος και 

έξοδος στο προαύλιο, εποπτεία στα διαλείμματα, τα οποία θα είναι διαφορετικά με 

σταθερές ομάδες μαθητών, διαφορετικοί χώροι για κάθε υποτμήμα στο προαύλιο και 

αξιοποίηση όλων των θυρών εισόδου/εξόδου των σχολικών μονάδων) καθώς και η 

αναδιοργάνωση του ωρολογίου προγράμματος, όπου χρειάζεται και η εξέταση της 

δυνατότητας διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, όπου 

αυτό κρίνεται σκόπιμο και εφικτό ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η υγεία μαθητών 

και εκπαιδευτικών. 

Επίσης 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» ώστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τον ΕΟΔΥ και τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να επιτυγχάνεται 

η αποτελεσματικότερη και άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών. 

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 

120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κ.Υ.Α., οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης θα πρέπει να 

προγραμματίζουν και 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 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.  

Επιπρόσθετα, προκειμένου να αποτυπώνεται με ακρίβεια η λειτουργία της σχολικής 

μονάδας είναι αναγκαία η άμεση καταχώριση στην πλατφόρμα myschool, όταν υφίστανται 

μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού 

προσωπικού, ακόμα και σχολικής μονάδας).  

Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, βρίσκεται ήδη σε 

λειτουργία η πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς 

https://edu.testing.gov.gr/. Η σύμπραξη των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, με την οποία εξασφαλίστηκε η 
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δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19 στοχεύει στην ευρύτερη 

παρακολούθηση της πορείας του κορωνοϊού στη χώρα και την εκτίμηση της 

επιδημιολογικής κατάστασης  στο σχολικό περιβάλλον.  

Εν όψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων 

και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων αυτών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να 

καταθέσουν αίτηση στην πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σημειώνεται 

ότι η επιλογή των εθελοντών θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και 

γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων ημερησίως τεστ. 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. 

Στόχος όλων μας και βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή 

επανέναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε κάθε επίπεδο, καταβάλλοντας 

ταυτόχρονα κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της υγείας των μαθητών και όλης 

της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 

 

 

 

  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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