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πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη 
του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέ-
πει 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’ αναλο-
γία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.:

i. Στην περίπτωση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. που κατά 
τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και του 
εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων απαι-
τείται στενή επαφή (π.χ. επαφή με το πρόσωπο) εφαρ-
μόζονται τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν εκδοθεί από 
τους κλαδικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες 
αναφορικά με τα επαγγέλματα αυτά (αισθητικοί, οδο-
ντοτεχνίτες κ.λπ.).

ii. Όλα τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν και για τα Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).

11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλό-
γου 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 υπεύ-
θυνος 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, ενημε-
ρώνει 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 ορι-
σμού ή κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύπο-
πτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής 
μονάδας.

12. Ειδικότερα για τη χρήση-διδασκαλία πνευστών ορ-
γάνων και τη λειτουργία χορωδιών, σε μουσικά σχολεία 
και μη, ισχύουν τα εξής επιπλέον μέτρα προστασίας:

α) Δύο (2) μέτρα απόσταση σε όλο τον περίγυρο κάθε 
μουσικού ή του εξεταζομένου μαθητή/τριας είτε αφο-
ρούν μικρά ή μεγάλα σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες, 
είτε ιδιαίτερο μάθημα) είτε τελική εξέταση μαθητών/
τριών, παρουσία ή όχι ακροατηρίου. Διευκρινίζεται ότι 
η απόσταση των δύο (2) μέτρων αφορά και τον/την δι-
δάσκοντα/ουσα και το ακροατήριο.

β) Συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, δι-
άρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών, έστω και αν δι-
ακόπτεται το μάθημα ή η πρόβα συναυλίας με μικρό ή 
μεγάλο αριθμό οργάνων. Γενικά όμως είναι σκοπιμότερο 
η διεξαγωγή των μαθημάτων ή των συναυλιών να γίνεται 
σε ανοικτό χώρο, εάν και εφόσον είναι δυνατό.

γ) Για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύε-
ται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού 
υφάσματος τύπου «tightly woven silk» ή «transparent 
protective material» που καλύπτει την καμπάνα (bell). 
Για τον καθαρισμό των παραπάνω οργάνων απαιτείται 
δοχείο συλλογής ή ειδικό απορροφητικό χαρτί. Για τα 
ξύλινα πνευστά (π.χ. φλάουτο, όμποε, φαγκότο, φλογέ-
ρα) ισχύουν οι γενικές οδηγίες προφύλαξης. Επιπλέον 
επισημαίνεται ότι ο καθαρισμός των πνευστών οργάνων 
απαιτεί ειδική αίθουσα.

δ) Στα μαθήματα, όπως και στις συναυλίες και καθ’ όλη 
την διάρκεια αυτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
(χειρουργικές μάσκες ή μάσκες N95 χωρίς βαλβίδα ή 
μάσκες FFP2 χωρίς βαλβίδα) τόσο από τον/την μαθητή/
τρια όσο και από τον/την διδάσκοντα/ουσα, όχι τύπου 
προσωπίδας.

ε) Την προηγουμένη της επίσημης παράστασης, για τα 
πνευστά της ορχήστρας ή τον εξεταζομένο μαθητή/τρια 
στα όργανα αυτά, εφόσον υπάρχει ακροατήριο συστήνε-
ται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR Test).

στ) Σχετικά με τις χορωδίες, συστήνονται μάσκες τύ-
που Ν95 ή FFP2, τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο 
(2) μέτρων μεταξύ των χορωδών και χρησιμοποίηση με-
γάλων χώρων (π.χ. αμφιθέατρα κ.λπ.). Τα ίδια ακριβώς 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και στις πρόβες με διακο-
πή για αερισμό ανά δεκαπεντάλεπτο.

ζ) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δασκάλους 
μουσικής και για τον/την Διευθυντή/ντρια της ορχή-
στρας, οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκες (όχι προσω-
πίδες).

Άρθρο 8
Εφαρμογή και παρακολούθηση
τήρησης των μέτρων

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής 
μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυ-
νοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που 
περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 
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.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις αποχής
από την διά ζώσης διδασκαλία
και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης είναι δυνατή στις εξής περιπτώσεις:

α) σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) 
ετών που πάσχουν από τα κάτωθι σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, και εφόσον προσκομισθούν στην σχολική 
μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία 
έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας, που τα απο-
δεικνύουν:

1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδι-
οπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια

2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως 
κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά 
με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη 
γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου

3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα
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4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθή-
σεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.)

5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική 
ανεπάρκεια

6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή 
(συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500

7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (pred-
nisolone>20mg/μέρα)

8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοή-
θεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από 
την ολοκλήρωσή της

9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποι-
ητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 
μήνες

10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργά-
νου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες

11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό 
εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα 
παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες

β) σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποί-
οι/ες ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες υποκείμενων 
νοσημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμά-
τευση του θεράποντος ιατρού. Τα παραπάνω αιτήματα 
εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του πα-
ρόντος άρθρου και

γ) σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα 
που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδη-
γεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:

1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που 
λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρ-
μακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το 
τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανο-
σοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεο-
πλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 
4) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε 
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική 
νόσος σταδίου) 5) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βα-
ριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με 
CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις 
κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επι-
τροπή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2021-2022 οι απουσί-
ες των μαθητριών που κυοφορούν και δεν κάνουν χρήση 
του άρθρου 26 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2005), καταγράφονται αλλά 
δεν προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτη-
σης, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης 
από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ει-
δικότητας. Στις μαθήτριες αυτές παρέχεται σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστημα βρίσκεται σε 
ισχύ η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-9-2020 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3882) και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

3.α. H ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 
μαθητών/τριών των περ. β και γ της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από 
τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντί-
στοιχους αναπληρωματικούς αυτών.

β. Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: 
1. Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογί-
ας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υπο-
πτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού 
Πολεμικής Αεροπορίας 3. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολό-
γος- Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία Τσολιά, 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 
5. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, 
Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας 
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - Λοι-
μωξιολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Ανωτάτης 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 3. Σωτή-
ριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», 
Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία Λουρίδα, Παιδί-
ατρο - Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ - Α’ Παιδιατρική 
Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 5. Θεοκλή Ζαούτη, 
Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας - University 
of Pennsylvania - School of Medicine.

γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο 
χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου για το 
οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβά-
νουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Για 
τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να 
συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται 
η Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με αναπληρώτρια 
την Βασιλική Τσιαμπαλή, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Υγείας.

δ. Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημε-
ρώνουν τους παραπάνω μαθητές/τριες για τη συμμετοχή 
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την έκδοση 
της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτρο-
πής. Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/
τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής 
μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 
οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μαζί με την ως άνω 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμε-
νοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνω-
μάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο 
των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που 
αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται 
εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δή-
λωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της 
οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί 
στην επεξεργασία των φακέλων τους. Για λόγους προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών 

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Underline

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Underline

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Underline

ckonstantopoulos
Underline

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Highlight

ckonstantopoulos
Underline



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56139Τεύχος B’ 4187/10.09.2021

οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλ-
λονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην ως 
άνω Επιτροπή, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της 
οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση 
των υπό κρίση περιπτώσεων, να διαπιστώσει ότι παρα-
λαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρο-
νται ανωτέρω, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, και κατόπιν 
να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρί-
ση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β και γ της 
παρ. 1. Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοι-
κητική προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 
ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επι-
τροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή 
της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν τεθεί 
υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με 
ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυν-
σης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας 
με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, προκειμένου 
εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο 
της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμέ-
νος φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και 
μόνο τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Δι-
ευθυντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει 
την απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά που τη 
συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/
της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του 
οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσοντας 
προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

στ. Οι παραπάνω μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση 
των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής, 
εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.

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

Άρθρο 10
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 
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 των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται 
και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και 
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 11
Υποχρεωτική χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργι-
κής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμε-
νους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, 
το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για 
τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών 
δομών,

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής 

υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους ίδιους ή από 
τον θεράποντα ιατρό για καταρτιζόμενους/εκπαιδευό-
μενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές με υποκείμενα 
νοσήματα.

3. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μά-
σκας εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/
μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές, 
το εκπαιδευτικό και το διδακτικό προσωπικό που συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά 
μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μα-
θημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη 
χρήση προστατευτικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς 
και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυ-
ται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα 
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικής δυσχέρει-
ας). Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται 
με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων 
δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκ-
παιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και 
των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. 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 είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτι-
κής μάσκας ή διάφανης ολοπρόσωπης προστατευτικής 
προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές 
πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περιπτώ-
σεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του ειδικού 
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμε-
νος/μαθητευόμενος/σπουδαστής δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή 
προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη 
αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.

6. Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και 
λοιπό προσωπικό, καθώς και επισκέπτες των εκπαιδευ-
τικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς 
την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπε-
ται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις εκπαιδευτικές 
δομές.
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