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Διευκρινίσεις σχετικά με τα 
μέτρα προστασίας και το 
πρωτόκολλο λειτουργίας των 
σχολείων. 
Eρωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας και το πρωτόκολλο λειτουργίας των 
σχολείων για το έτος 2021-2022 

 

Με τι δικαιολογητικά θα προσέρχονται οι 
μαθητές στις σχολικές μονάδες; 

Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της 
τάξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή τη 
σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος 
που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-
testing.gov.gr. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος για τους/τις μαθητές/τριες όλων των 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από όσους 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (εφόσον 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο 
εμβολιασμός) ή έχουν ιστορικό νόσησης εντός 
τελευταίου εξαμήνου, διενεργείται δύο φορές την 
εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες 
πριν από την προσέλευση στο σχολείο. 

 

Τι γίνεται όταν μαθητής ή μέλος του 
προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί 
να οφείλονται σε λοίμωξη COVID-19; 

 

 

Εάν ένας μαθητής ή μέλος του προσωπικού 
εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα εκτός του χώρου 
του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται 
το σχολείο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όταν 
βρίσκονται στο σχολείο, απομονώνονται, ο 
υπεύθυνος COVID-19 επικοινωνεί με την οικογένεια 
για παραλαβή του παιδιού στην περίπτωση μαθητή, 
και ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση. Εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος για 
τον COVID-19. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το 
ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση, ενώ το 
σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 
 

Τι συμβαίνει αν μαθητής ή μέλος του 
προσωπικού διαγνωστεί θετικό σε COVID-19; 

Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του 
προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο 
διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και 
τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για το θετικό 
αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο 
υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου, 
μεταξύ άλλων: επικοινωνεί με τις οικογένειες των 
παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής, 
με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με την 
αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, και φροντίζει να γίνει ενδελεχής 
καθαρισμός και τοπική εφαρμογή 
απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων του 
σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. Η Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή 
στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση 
κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί. Επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το 
σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για 
τουλάχιστον 10 ημέρες, απέχοντας και από όλες τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, 
ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε 
άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του 
οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή παιχνίδι 
έξω, συναντήσεις κλπ.) Επίσης, πρέπει να 
αποφεύγεται κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα και να 
λαμβάνονται συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά 
την επαφή του με τα άτομα που διαμένουν μαζί του 
στην ίδια κατοικία. 



Πότε και με ποιους όρους επιστρέφει στο 
σχολείο μαθητής ή μέλος του προσωπικού των 
σχολείων, εφόσον βρεθεί θετικό; 

Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είναι 

εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-

19 επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη 

των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων 

από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη 

λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων 

συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με πολύ 

σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το 

απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των 

συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα 

με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Για την 

επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων 

περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου 

τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο 

σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Αυτό ισχύει γιατί ο ιός 

μπορεί να ανιχνεύεται με μοριακό έλεγχο για αρκετό 

χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το 

άτομο δεν είναι μεταδοτικό. 

Τι συμβαίνει όταν μαθητής ή εκπαιδευτικός 
που είχε χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19 
διαγνωστεί αρνητικός στον κορωνοϊό; 

Το παιδί ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από 
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων 
του - καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις 
συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Για 
την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. 

 
Τι συμβαίνει έως την έκδοση του 

αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ μαθητή ή 
μέλους του προσωπικού που εμφανίζει 
συμπτώματα; 

Έως την έκδοση του αποτελέσματος του 
διαγνωστικού τεστ, το άτομο που εμφανίζει 
συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν στο 
πλαίσιο της COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ 
οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό 
ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία). Η 
περαιτέρω διαχείριση γίνεται ανάλογα με το  

αποτέλεσμα. Οι στενές επαφές του ύποπτου 
περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με 
οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους 
και το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο δίδαξε 
εκπαιδευτικός) λειτουργεί κανονικά. 

 
 

 Πώς ορίζεται η στενή επαφή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος COVID-19 στη σχολική μονάδα; 

Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος 
λοίμωξης COVID-19 περιγράφονται αναλυτικά στο 
πρωτόκολλο «Αρχές Διαχείρισης Ύποπτων ή 
Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID-19 
σε σχολικές μονάδες» και περιλαμβάνουν, υπό 
προϋποθέσεις, μαθητές που ανήκουν στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό τμήμα με μαθητή που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν 
μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την 
έναρξη των συμπτωμάτων του, μαθητές που στο 
τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, 
εκπαιδευτικούς που δίδαξαν συστηματικά σε τμήμα 
με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19, άτομα που είχαν επαφή πρόσωπο-με-
πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή 
άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19, καθώς και μαθητές ή μέλη του 
προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη 
των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το 
σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο 
σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο 
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 
 

Τι προβλέπεται για τις στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στις 
σχολικές μονάδες; 

Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό 
«στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού 
COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν 
και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του 
σχολείου θα πρέπει να συνεχίσουν τις  



δραστηριότητές τους και να μην τεθούν σε κατ’ 
οίκον απομόνωση (καραντίνα), αλλά θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επιπλέον διαγνωστικούς 
ελέγχους στο διάστημα των 7 ημερών μετά την 
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν.  

 
Ειδικότερα: 
 
Aνεμβολίαστοι χωρίς ιστορικό νόσησης το 
τελευταίο εξάμηνο: δύο επιπλέον διαγνωστικοί 
εργαστηριακοί έλεγχοι με ταχεία δοκιμασία 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) δωρεάν στα 
Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ, 
πέρα από τους προληπτικούς συστηματικούς 
ελέγχους που πραγματοποιούν ανά εβδομάδα για 
να προσέλθουν στη σχολική μονάδα. Εάν αυτοί 
κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο 
από το κρούσμα, τότε επιπλέον των δύο ανωτέρω 
rapid test και των δύο self test για την προσέλευση 
στο σχολείο, θα πρέπει την εβδομάδα εκείνη να 
κάνουν και 3 επιπλέον self-test τα οποία θα τους 
προμηθεύσει το σχολείο (τα σχολεία θα έχουν 
απόθεμα self-test για τον σκοπό αυτό). Δηλ. οι 
μαθητές αυτοί θα υποβληθούν σε καθημερινό 
έλεγχο για 7 ημέρες από την τελευταία επαφή με το 
κρούσμα. 
Εμβολιασμένοι ή άτομα με ιστορικό νόσησης το 
τελευταίο εξάμηνο: δύο αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι 
(self test) στο διάστημα των 7 ημερών μετά την 
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

 
Τι προβλέπεται σε περίπτωση συγκατοίκησης 

με κρούσμα επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-
19;  

Μαθητές ή μέλη του προσωπικού, οι οποίοι ούτε 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι ούτε έχουν ιστορικό 
νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, και οι οποίοι είναι 
στενές επαφές επιβεβαιωμένου  

κρούσματος με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια 
στέγη, θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα για 10 
ημέρες ύστερα από την τελευταία επαφή τους με το 
κρούσμα, και να επιστρέφουν στις σχολικές 
δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον παραμένουν 
ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα 
εργαστηριακού ελέγχου [ταχεία δοκιμασία 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακό τεστ (RT-
PCR)] τη 10η ημέρα. 
- Εάν το τεστ είναι αρνητικό: άρση της καραντίνας, 
αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα 
μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν 
την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και 
την ολοκλήρωση των 14 ημερών 
.-Εάν το τεστ είναι θετικό: ακολουθείται το ισχύον 
πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων 
COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ. 

 
Πότε θα κλείνει ένα τμήμα ή ένα σχολείο; 

Ένα σχολικό τμήμα, γενικής εκπαίδευσης ή 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θα αναστέλλει τη 
δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται 
μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν 
ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε 
παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του. 
 
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H πλατφόρμα eLearning της 
PALSO  
Mε τη συμμετοχή δεκάδων συναδέλφων από όλη 
την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το πρώτο webinar 
για την πλατφόρμα eLearning της PALSO από την 
επιτροπή υλοποίησης της.  
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε η 
σημαντικότητα της προσαρμογής των ΚΞΓ στα νέα 
δεδομένα και η «στροφή» προς την υβριδική 
μάθηση μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων 
τεχνολογιών με σκοπό να βελτιωθεί η 
εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερη μάθηση 
παρέχοντάς τους μεγαλύτερη αυτονομία, ευελιξία 
και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. 
 

Η πλατφόρμα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης της PALSO 
σχεδιάστηκε από ιδιοκτήτες ΚΞΓ για 
ιδιοκτήτες ΚΞΓ!  
 
 

Κάντε την εγγραφή σας! 
Εύκολα…απλά…γρήγορα! 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της PALSO στο 

www.palso.gr ή ακολουθείστε τον παρακάτω 

σύνδεσμο ώστε να κάνετε την εγγραφή σας 

          www.palso.gr/e-learning 
 
 
 

 
 
Στη χαμηλότερη τιμή! 

 
 
 
 
 

 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Webinar 
παρουσιάστηκαν τα οικονομικά πακέτα  Prime, 2+1 
και one καθώς και οι τρόποι πληρωμής. 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3kKGRCZ 

Παρακολουθήστε το 

webinar στο YouTube 

Επίλεξε το πακέτο που 

ανταποκρίνεται στις  

ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

Στην πιο 

ανταγωνιστική τιμή 

της αγοράς 

*σε σύγκριση με παρόχους σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης! 



«Σύγχρονη» εκπαίδευση με ένα 
από τα δυνατότερα εκπαιδευτικά 
εργαλεία! 

 
 
 
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που 
σας δίνει η «Aσύγχρονη» 
εκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας eLearning της 
PALSO! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Στο τρίτο μέρος του Webinar παρουσιάστηκε η 
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και οι 
άπειρες δυνατότητες που προσφέρει στη 
δημιουργία μαθημάτων που θα διατίθενται στους 
μαθητές! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποκτάς την δική σου 
(υπο)πλατφόρμα με την 
επωνυμία σου! 
H Ομοσπονδία θα προσφέρει την πλατφόρμα της σε 
κάθε ένα κέντρο ξένων γλωσσών το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα κάτω από την πλατφόρμα e-learning της 
Palso, να έχει την δική του πλατφόρμα (subPlatform)   
 

 
την οποία θα διαχειρίζεται αυτοβούλως και θα 
διαθέτει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές αίθουσες για τη 
σύγχρονη εκπαίδευση (Βig Βlue Βutton), καθώς για 
την πλατφόρμα της Moodle ώστε να αναπτύσσει εκεί 
τα μαθήματα της ασύγχρονης εκπαίδευσης που 
αφορά μόνο το δικό του κέντρο ξένων γλωσσών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palso-online.gr 

 

Στην πλατφόρμα eLearning της 

PALSO σας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ όλα 

τα εργαλεία που χρειάζεστε για την 

δημιουργία μαθημάτων, tests, 

video, δραστηριοτήτων και δεκάδες 

άλλες δυνατότητες! 

 

Γιατί η PALSO μπορεί να σας 

προσφέρει Σύγχρονη + Ασύγχρονη 

πλατφόρμα σε μια ενιαία τιμή!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δύο εύκολοι τρόποι  να 
θολώσετε πρόσωπα και 
αντικείμενα στα βίντεο σας 
 
Η καταγραφή σύντομων βίντεο κλιπ και η ανάρτησή 
τους στην ιστοσελίδα της τάξης ή του σχολείου σας 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθουν οι 
γονείς και τα άλλα μέλη της κοινότητας τα σπουδαία 
πράγματα που συμβαίνουν στην τάξη και το σχολείο 
σας. Όταν το κάνετε αυτό, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι 
δεν μοιράζεστε κατά λάθος κάτι που δεν πρέπει να 
είναι δημόσιο ή δείχνετε το πρόσωπο κάποιου που 
δεν θέλει να είναι σε δημόσιο βίντεο. Ευτυχώς, είναι 
εύκολο να θολώσετε πρόσωπα και αντικείμενα στα 
βίντεο σας πριν τα δημοσιεύσετε για να τα δει 
ολόκληρος ο κόσμος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για χρόνια, ο ενσωματωμένος επεξεργαστής του 
YouTube περιλαμβάνει ένα εργαλείο για το θάμπωμα 
προσώπων και αντικειμένων στα βίντεο σας. Ο 
επεξεργαστής έχει δύο επιλογές θολώματος.  
 
Η πρώτη επιλογή είναι "αυτόματη θόλωση 
προσώπου", η οποία εντοπίζει αυτόματα πρόσωπα 
και τα θολώνει. Το μειονέκτημα της χρήσης αυτής της 
επιλογής είναι ότι θα θολώσει όλα τα πρόσωπα για 
όλο το μήκος του βίντεο. Αυτό είναι καλό, εκτός εάν 
θέλετε να θολώσετε επιλεκτικά πρόσωπα ή θέλετε να 
θολώσετε κάτι εκτός από ένα πρόσωπο.  
 

Η άλλη επιλογή θολώματος στο πρόγραμμα 
επεξεργασίας YouTube είναι η επιλεκτική θόλωση. 
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε μη 
αυτόματα ένα θολό πλαίσιο ή ένα οβάλ πάνω σε ένα 
τμήμα του βίντεό σας.  
 

Ο πρόσφατα ενημερωμένος δωρεάν επεξεργαστής 
βίντεο του Screencastify προσφέρει επίσης έναν 
εύκολο τρόπο θολώματος προσώπων και 
αντικειμένων στα βίντεο σας. Στο πρόγραμμα 
επεξεργασίας βίντεο του Screencastify, μπορείτε να 
επιλέξετε να θολώσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
αντικείμενο για όσο χρονικό διάστημα θέλετε στα 
βίντεο σας. Μπορείτε επίσης να έχετε πολλές 
θολώσεις που εκτελούνται ταυτόχρονα στο βίντεό 
σας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή 
δικαιολογητικών επιστρεπτέων 
προκαταβολών  
 

 

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η επανένταξη 
πληγέντων από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις 
των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, 
των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 
και του ν. 4469/2017, που 
απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος από 1.3.2020 
έως και 31.7.2021. 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 

 

 
Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η 
εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 
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