
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908 
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ει-

δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 

κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης 

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δη-

μόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φρο-

ντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 

παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιο-

τήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων 

και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνι-

κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρ-

χείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολι-

κού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λει-

τουργία τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 42 του ν. 4950/2022 «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 128). 

2. Τις περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου τρια-
κοστού έκτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού 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).

3. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 188).

5. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016 Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» 
(Α’ 222).

6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

7. Το άρθρο 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήμα-
τα» (Α’ 48), όπως παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο 
πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).

8. Το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134) και ιδίως οι διατάξεις των παρ. 1 και 8.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

13. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

20. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

21. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

22. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

23. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

24. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.07.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ-
ξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και 
Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό, όπως εκάστοτε ισχύει 
(Β’ 3891), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49655/31.08.2022 (Β’ 4604) κοινή 
υπουργική απόφαση.

26. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

27. Τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 137).

28. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020 
Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟ-ΛΟΔ) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας 
από Λοιμογόνους Παράγοντες».

29. Το από 30.08.2022 πρακτικό της 291ης Συνεδρία-
σης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

30. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.50907/07.09.2022 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

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

Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα απο-
φυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζο-
νται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούν το από 
30.08.2022 πρακτικό της 291ης Συνεδρίασης της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 2 
Χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργι-
κής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, 
τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και 
για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 

2. 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 Κέ-
ντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συστήνεται η διαφανής 
ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφα-
σμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος 
του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις 
περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκ-
παίδευσης και επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών/τριών 
στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτι-
κής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) συστήνεται να φέρουν 
προστατευτική μάσκα.

Άρθρο 3 
Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) 
των μη εμβολιασμένων και μη νοσήσαντων 
εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. και 
διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού COVID-19

Α. Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνω-
στικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) των μη εμβολια-
σμένων και μη νοσήσαντων εκπαιδευτικών και μελών 
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.
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1. Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., καθώς και 
το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των 
παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαθέτουν 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital 
COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) 
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό 
ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση 
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα Κέντρα 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου 
υπηρετούν με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού 
ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπά-
νω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστά-
μενος/η της σχολικής μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του 
Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.

2. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., καθώς και 
το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των 
παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν επιδεικνύ-
ουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital 
COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) 
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό 
ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση 
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό δι-
αγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 
(rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο 
π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμα-
κεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνω-
στικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά 
σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα 
οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολι-
κή μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα 
Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, 
τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργα-
στηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτι-
κός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του 
για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, με την 
επίδειξη της εν λόγω βεβαίωσης. Εάν το αποτέλεσμα 
του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, 
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

3. Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού/νόσησης ή της βεβαίωσης αρνητι-
κού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο/η Διευθυντής/
ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, ο/η Προ-
ϊστάμενος/η Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς 
και ο/η Προϊστάμενος/η των Κέντρων Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση μη επίδειξης του πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού/νόσησης ή μη διενέργειας εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου και επίδειξης της αντίστοιχης 
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - 
Ε.Β.Π. δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία 
τους. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υπο-
χρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η 
της σχολικής μονάδας, ή ο/η Προϊστάμενος/η Κέντρων 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο-
στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και ο/η Προϊστάμενος/η 
των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ο/η οποίος/α, εφόσον συντρέχει 
η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ενημερώνει 
εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τον/την αρμόδιο/α Δι-
ευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/
ντρια Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν σε όλες τις 
προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. υφίστανται, σύμ-
φωνα με την παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 
και τις εξής συνέπειες:

α. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - 
Ε.Β.Π. επιβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενι-
κής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο 
της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του/της 
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Κατά τον χρόνο ανα-
στολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και 
το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέ-
πεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού δι-
αγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος 
επιβολής του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της 
αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια απόφαση 
του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

β. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., όπως αυτοί ορίζονται στις διατά-
ξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 
86 του ν. 4547/2018 αντίστοιχα, στην περίπτωση που 
παραβαίνουν την υποχρέωση διενέργειας και επίδειξης 
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου, το χρονικό διάστημα της μη παροχής εργασί-
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ας λόγω αδυναμίας εισόδου στη σχολική μονάδα ανά-
γεται στη σφαίρα ευθύνης του εκπαιδευτικού ή μέλους 
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την αρμόδιο/α Δι-
ευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/
ντρια Εκπαίδευσης, υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την 
εκ μέρους τους παροχή εργασίας (διδακτικού και υπο-
στηρικτικού έργου) και απαλλάσσεται για το χρονικό 
διάστημα μη παροχής εργασίας από την υποχρέωση 
καταβολής αποδοχών. Το παραπάνω χρονικό διάστημα 
μη παροχής εργασίας από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς 
και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν λογίζεται ως ασφαλιστικός 
χρόνος για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον, στη συνέχεια 
επιδεικνύεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, 
νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος μη παροχής 
εργασίας από τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. 
κατά τα παραπάνω οριζόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο ως 
εργοδότης, όπως εκπροσωπείται από τον/την Διευθυ-
ντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια 
Εκπαίδευσης, αποδέχεται εφεξής την παροχή εργασίας 
και καταβάλλει τις ανάλογες αποδοχές.

5. Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημό-
σιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων εφαρμόζεται 
ό,τι κάθε φορά ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
αντιστοίχως.

Β. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19
1. Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και 

μέλους του προσωπικού με συμπτώματα περιστατικών 
COVID-19

Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώμα-
τα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 
COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο 
σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη 
σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευ-
θύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/
της μαθητή/τριας.

- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορι-
σμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από 
τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής 
μάσκας.

- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγι-
εινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που 
το φροντίζουν.

- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το 
προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου 
εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρί-
σεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με 
γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απο-
λυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/
της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προ-
στασίας.

- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γο-
νέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια 
χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνε-

ται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ 
COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 
(PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια 
παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ η σχολική μο-
νάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με 
τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι 
δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η 
μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα 
συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από 
COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μα-
θητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διενέρ-
γεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 
(rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

2. Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος 
του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που 
μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 
εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό 
συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο 
του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους. 
Συστήνεται η υποβολή του σε εργαστηριακό διαγνωστι-
κό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μορι-
ακού ελέγχου (PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμέ-
νουν σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ το σχολείο συνεχίζει 
κανονικά τη λειτουργία του.

Γ. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπι-
κού στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστι-
κού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μορι-
ακού ελέγχου (PCR) 

Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η 
εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού 
προσωπικού ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης 
COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλε-
σμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

Ο/Η μαθητής/τρια και το μέλος του προσωπικού που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απο-
μακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομό-
νωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια 
της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προ-
σωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέ-
χει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. 
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 
0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής 
διάγνωσης.

Δ. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη 
νόσο COVID-19

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέ-
ψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών 
απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συ-
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μπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρή-
ση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται 
η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι 
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστρο-
φή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 
απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνω-
στικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε 
περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματο-
ποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και 
είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο 
μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών 
με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το 
παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των 
συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη 
του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα 
μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή 
στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) 
ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα 
λήξης της απομόνωσης. 

Ε. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με αρνητικό εργα-
στηριακό διαγνωστικό έλεγχο 

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος που χαρακτηρίσθηκε 
ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργα-
στηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα 
επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση 
του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υπο-
χώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο 
στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βε-
βαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ. 

ΣΤ. Απουσία εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π 
από την εργασία τους λόγω νόσησης από κορωνοϊό 
COVID-19

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π που είναι 
επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε 
κατ’οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, προ-
κειμένου να δικαιολογήσουν την πενθήμερη απουσία 
από την εργασία τους λόγω νόσησης από τον κορωνοιό 
COVID-19, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(gov.gr - EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκ-
δίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. 
Ακολούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας 
ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμε-
νό/ή τους την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην 
περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π 
νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόση-
σης από κορωνοιό COVID-19, η απουσία του δικαιολο-
γείται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της 
με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτό-

χρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια -Προϊστάμενό/ή των 
σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου. 

Ζ. Απουσίες μαθητών/τριων λόγω νόσησης από κο-
ρωνοϊό COVID-19

Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών/
τριων που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και 
τίθενται σε κατ’οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, 
οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή ίδιοι αν είναι 
ενήλικοι/ες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(gov.gr - EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκδί-
δουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Ακο-
λούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτό-
χρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια -Προϊστάμενό/ή τους 
την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση 
που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε 
νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 οι 
απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται 
για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της, με την 
υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα 
στον/στην Διευθυντή/ντρια - Προϊστάμενό/ή των σχετι-
κών εγγράφων του νοσοκομείου. 

Άρθρο 4
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης 
των μέτρων

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής 
μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι 
για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περι-
γράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλλη-
λων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών/τριων, 
εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργεί-
ου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας και ο 
Σύλλογος Διδασκόντων, προβαίνουν σε όλες τις ανα-
γκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται 
στα ωρολόγια προγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 5
Λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. 
και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελμάτων και Κολλεγίων

Κατά τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, του Μεταλυκειακού Έτους  - Τάξης 
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Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, των δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων και των Κολλεγίων εφαρμόζονται τα μέ-
τρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται 
οι οδηγίες του από 30.08.2022 πρακτικού της 291ης 
συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως 
αυτή επικαιροποιείται και εξειδικεύεται με τις σχετικές 
οδηγίες του ΕΟΔΥ και κοινοποιείται με εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6
Χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργι-
κής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
προαιρετική, για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμε-
νους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές 
και τα μέλη του εκπαιδευτικού, διδακτικού και λοιπού 
προσωπικού, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαι-
δευτικών δομών. 

2. Η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστα-
σίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας μπορεί να 
προκριθεί από τους ίδιους ή από τον θεράποντα ιατρό 
για καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμε-
νους/σπο υδαστές με υποκείμενα νοσήματα.

3. 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 συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας 
ή διάφανης ολοπρόσωπης προστατευτικής προσωπί-
δας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές πρόσθιο 
τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περιπτώσεις που 
απαιτείται να φαίνεται το στόμα του ειδικού εκπαιδευ-
τικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Άρθρο 7
Εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος 
για εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και διδακτικό, 
διοικητικό και λοιπό προσωπικό και διαχείριση 
μεμονωμένου κρούσματος κορωνοϊoύ COVID-19

Α. Χρόνος διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και διδακτικό προ-
σωπικό καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι 
οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό 
την έννοια των παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
διαθέτουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU 
Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου 
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 
(Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμ-
βολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή 

βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βε-
βαίωση τρίτης χώρας, εισέρχονται στις εκπαιδευτικές 
δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, όπου υπηρετούν με την επίδειξη του εν 
λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου 
τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια της εκπαιδευτικής δομής.

2. Οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και διδακτικό προ-
σωπικό καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι 
οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες 
υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρ-
θρου 9 όπως υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 
(Β’ 3891) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και δεν επιδεικνύουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και 
του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α’ 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του 
όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κο-
ρωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 
του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο μία 
(1) φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέ-
θοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με 
δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά-
ξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134). 
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος 
νόσησης διενεργείται μία (1) φορά, ανά εβδομάδα, πριν 
από την Τρίτη έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 
προσέλευση στις εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Υπεύθυ-
νος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι 
ο/η Διευθυντής/ντρια της εκπαιδευτικής δομής.

Β. Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστι-
κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από 
τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και διδακτικό προ-
σωπικό καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό 
που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
βεβαίωση νόσησης:

α) Οι εκπαιδευτές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού 
και διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να συμμετέ-
χουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητικό, εργα-
στηριακό ή μικτό μάθημα) ή να προβούν στην παροχή 
διδακτικού έργου στην εκπαιδευτική δομή αντίστοιχα, 
υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης.

β) Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαί-
ωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο/η 
Διευθυντής/ντρια της εκπαιδευτικής δομής.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκ-
δίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47697Τεύχος B’ 4695/07.09.2022

διαγνωστικού ελέγχου και ο εκπαιδευτής και το μέλος 
του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού προσέρ-
χεται στην εκπαιδευτική δομή.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του 
Ε.Ο.Δ.Υ.

γ) Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού δι-
αγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR test) ή μη επίδειξης 
της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου από τους εκπαιδευτές και τα μέλη 
του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού δεν τους 
επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους. Υπεύθυνος 
ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η 
Διευθυντής/ντρια της εκπαιδευτικής δομής. Εφόσον συ-
ντρέχει η περίπτωση του πρώτου εδαφίου ενημερώνει 
εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια Διεύθυν-
ση της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., προκειμένου 
να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο 
ενέργειες.

Περαιτέρω, οι εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτι-
κού και διοικητικού προσωπικού υφίστανται, σύμφωνα 
με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και 
τις εξής συνέπειες:

i. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς επιβάλλεται, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το 
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για 
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου. 
Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων δεν καταβάλ-
λονται αποδοχές και το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 
για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστο-
ποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητι-
κού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή 
PCR test) και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος επιβολής 
του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστο-
λής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια απόφαση του 
αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.

ii. Για τους εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτι-
κού και διδακτικού προσωπικού που απασχολούνται 
με σύμβαση μίσθωσης έργου η μη συμμόρφωση με 
την παραπάνω υποχρέωσή τους συνιστά λόγο καταγ-
γελίας της σύμβασης από το κατά περίπτωση αρμόδιο 
όργανο.

iii. Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαι-
δευτικών δομών εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως.

Γ. Εάν καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμε-
νος, καθώς και εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού 
και διδακτικού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που 
μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 
εκτός του χώρου της εκπαιδευτικής δομής, παραμένει 
στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η Διοίκηση της 
εκπαιδευτικής δομής. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στην 
εκπαιδευτική δομή, αποχωρεί από το χώρο της, μετά 
από συνεννόηση με τη Διοίκηση και συστήνεται η υπο-
βολή σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία 
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακή 
μέθοδο (RT-PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμέ-
νουν σε απομόνωση κατ’ οίκον, για πέντε (5) ημέρες από 
την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου.

Δ. Επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων 
με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19: Ο καταρτιζόμενος/
εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος, καθώς και εκπαιδευ-
τής ή μέλος του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσω-
πικού μπορεί να επιστρέψει στην εκπαιδευτική δομή 
μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, 
εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά 
το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. 
Αν ο πυρετός επιμένει ή τα συμπτώματα δεν υποχωρούν 
εμφανώς η απομόνωση παρατείνεται. Οι καταρτιζόμε-
νοι/εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι, καθώς και οι εκ-
παιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού και διδακτικού 
προσωπικού όταν επιστρέφουν στην εκπαιδευτική δομή 
ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) 
ή διπλής μάσκας έως και την δέκατη (10) ημέρα από την 
ημέρα λήψης του θετικού τεστ. Ως ημέρα 0 θεωρείται η 
ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης. 
Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανο-
σοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από 
την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) 
ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 8
Εφαρμογή και παρακολούθηση 
τήρησης των μέτρων 

Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη 
για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που πε-
ριγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλ-
ληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης καταρτιζό-
μενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων/σπουδαστών, 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπού 
προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών 
και άλλοι συναφείς φορείς και δομές

Άρθρο 9
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 πιστοποίη-
σης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 
και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με 
τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 
παρούσας.

2. Οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων και των κέ-
ντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 
2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 όπως υπό στοιχεία 
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Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν επιδει-
κνύουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU 
Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου 
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 
(Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμ-
βολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, 
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά 
σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την 
εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊoύ COVID-19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μορια-
κού ελέγχου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, 
όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές 
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική 
τους δαπάνη.

Για το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων 
ξένων γλωσσών εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον 
ιδιωτικό τομέα αντιστοίχως.

3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου 
επισύρει για τον ιδιοκτήτη τις κυρώσεις των περι-
πτώσεων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
43107/22.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
(Β’ 3891), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10
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

Οι κάθε είδους εξετάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς 
παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστο-
ποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευ-
σης και πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και 
ιδιωτικές διεξάγονται ως εξής:

α) Η είσοδος των εξεταζόμενων στο εξεταστικό κέντρο 
προκειμένου να συμμετέχουν σε κάθε είδους εξετάσεις 
επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητι-
κού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή βεβαίωσης/
δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ή εργαστη-
ριακού διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή 
PCR test).

β) Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά 
κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια 
των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της 
υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, 
το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
βεβαίωση νόσησης, εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR) μία (1) φορά την εβδομάδα. 
Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου 
του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν 
προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11
Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα

Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22-07-2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας 
και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’  3891), όπως 
εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται αναλογικά ως προς τις 
αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη δι-
αδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την 
επιβολή στη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη 
γνωστοποίηση των κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης 
του κοινού.

Άρθρο 12 
Διάρκεια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 30.6.2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Παιδείας και
και Επενδύσεων Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Υφυπουργός Παιδείας  Εργασίας και
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΚΡΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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