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(7) Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
(8) Νομοθεσία – Πηγές
(9) Παράρτημα
o

Διαδικασία Διαχείρισης κρούσματος
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(2) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Προς τον President
Προς τον Συνδιευθυντή των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.
Προς τους Διευθυντές των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.
Προς τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι.
Προς γονείς και μαθητές Ε.Ε.Ι.
Προς τους εργαζομένους του Ε.Ε.Ι.
Ψυχικό, 28 Μαΐου 2020

Αγαπητοί,
Το τελευταίο διάστημα η παγκόσμια κοινότητα, η χώρα μας, το Σχολείο μας, ο καθένας
από εμάς ξεχωριστά, βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή
κατάσταση που έχει θέσει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.
Ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες της Πολιτείας και στις κανονιστικές διατάξεις που έθεσαν
τα αρμόδια Υπουργεία και ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών, κληθήκαμε να
προσαρμόσουμε τη λειτουργία του Σωματείου μας και των Σχολείων του σε ένα νέο
περιβάλλον, πρωτίστως διαδικτυακό, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και προστασία
των ανθρώπων που απαρτίζουν το Κολλέγιο, μαθητές, γονείς, εργαζομένους, διοίκηση
του Σχολείου. Με αυτό το κριτήριο λειτουργήσαμε και λειτουργούμε όλοι και η
συνεργασία των Υπηρεσιών μας και των ανθρώπων μας, απέδειξε την εγρήγορση και
ευσυνειδησία όλων μας, για το καλό του Σχολείου και της κολλεγιακής κοινότητας.
Κυρίως όμως η ατομική ευθύνη του καθενός λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και
έναρξης για τη συνέχεια και αντιμετώπιση του επιδημικού φαινομένου, το οποίο έχει
αβέβαιο προς ώρας χρόνο λήξης.
Με τη σταδιακή επαναλειτουργία μας, θεωρήσαμε απαραίτητο να συντάξουμε το παρόν
«Τεύχος», το οποίο συγκεντρώνει τις εκδοθείσες νομοθετικές πράξεις, οδηγίες,
εγκυκλίους, μέτρα πρόληψης και κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας.
Το «Τεύχος» θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
Σχολείου. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του (βάσει επικαιροποιήσεων, οδηγιών και
νομοθεσίας) θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο με την ημερομηνία τροποποίησης.

Μένουμε ασφαλείς,

Λεωνίδας Χατζηδάκης
Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
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(3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα μέτρα / οδηγίες που αναλύονται στο παρόν έχουν καταγραφεί βάσει σχετικών
νομοθετικών ρυθμίσεων, οδηγιών και εγκυκλίων των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και
Παιδείας και αποτελούν υποχρεωτικά ή και προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να
ακολουθηθούν από το Ε.Ε.Ι. σχετικά με τους εργαζομένους (εκπαιδευτικό προσωπικό,
διοικητικό προσωπικό και εργατοτεχνίτες).

Αξιολόγηση των κινδύνων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό
Εργασίας βάσει του ‘εντύπου αυτοαξιολόγησης επιχείρησης’.
Τήρηση διαδικασίας Αυτό-αξιολόγησης σύμφωνα με το ενδεδειγμένο έντυπο
Α. Οργανωτικά μέτρα
• Τήρηση των απαιτήσεων απόστασης (1,5 μέτρο μεταξύ εργαζομένων και μεταξύ
εκπαιδευτικών-μαθητών) και αποφυγή συγκέντρωσης σε κλειστούς χώρους,
μέσω της λήψης οργανωτικών μέτρων (όπως διαρρύθμιση γραφείων /
θρανίων, αποσυμφόρηση γραφείων εκπαιδευτικών, γραμματείας)
• Εξέταση της εφαρμογής σταδιακής προσέλευσης και αποχώρησης των
εργαζομένων
• Υιοθέτηση
εναλλακτικών
μεθόδων
οργάνωσης
της
εργασίας
συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εργασίας. Αναδιοργάνωση
θέσεων εργασίας ή λήψη τεχνικών μέτρων όπου οι θέσεις εργασίας γειτνιάζουν
μεταξύ τους
• Πραγματοποίηση συνεργασιών και εκδηλώσεων με εναλλακτικούς τρόπους
(τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης). Σε περιπτώσεις συνεδριάσεων που δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν με άλλα μέσα, πραγματοποίηση σε χώρο
όπου πληρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και επαρκής
αερισμός χώρου και χρήση μάσκας (προτεινόμενο μέτρο).
• Αποφυγή επισκέψεων μεταξύ των γραφείων
• Ρύθμιση της πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για αποφυγή
συνωστισμού και τήρηση ασφαλούς απόστασης
• Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών στους χώρους του σχολείου (βλ. οδηγίες για
Φύλακες)
• Σύσταση για χρήση κλιμάκων και αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων (χρήση μόνο
σε ειδικές περιπτώσεις, πχ. ΑΜΕΑ)
• Έλεγχος της εισόδου στις τουαλέτες με υπεύθυνο χώρου
• Απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων και βιβλιοθηκών

Β. Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας
•

•

Ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή προστατευτικού υλικού στους
εργαζόμενους σε εξωτερικές εργασίες (οδηγοί, εξωτ. ταχυδρόμος). Ιδία όσον
αφορά τους οδηγούς, δεν επιτρέπεται πλέον των 2 επιβατών πέρα του οδηγού
στο όχημα και είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και για τον οδηγό και για τους
επιβάτες.
Ενημέρωση προσωπικού (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, εργατοτεχνίτες) για τα
μέτρα που εφαρμόζονται
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•
•

•

•

Παροχή στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) ,
Διανομή του ενημερωτικού υλικού του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας καθώς
και των αφισών και οδηγιών του σχολείου
o Παρουσίαση του ενημερωτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς στους
μαθητές
o Ανάρτηση αφισών και οδηγιών σε εμφανή σημεία
o Αποστολή ενημερωτικού υλικού με mail
o Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού στο site του σχολείου
Ενημερωτική συνάντηση με τους Συλλόγους των εργαζομένων και κοινοποίηση
των υποχρεώσεων των εργαζομένων :
o Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό και χρήση αντισηπτικού
με αλκοόλη.
o Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή
φταρνίσματος με χαρτομάντιλο εναλλακτικά στο μέσα μέρος του
αγκώνα
o Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων
που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας,
σε σκεπαστό κάδο, σύμφωνα με οδηγίες της επιχείρησης
o Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής και
ανταλλαγής αντικειμένων ή χρήσης κοινόχρηστων αντικειμένων. Ιδία
πρέπει να γίνει ενημέρωση από εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές για τη
σημασία να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους ή με τον εκπαιδευτικό
αντικείμενα.
o Σε περίπτωση που απαιτείται να γίνει χρήση κοινόχρηστου αντικειμένου,
επιμελής καθαρισμός αυτού προ της χρήσης. Επίσης (αφορά
εκπαιδευτικούς) στο μάθημα πληροφορικής πρέπει να καλύπτεται το
πληκτρολόγιο με μεμβράνη, η οποία να αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε
χρήστη
o Τήρηση απόστασης από τους συναδέλφους τους ή τρίτους, χρήση
μάσκας και τήρηση τυχόν άλλων μέτρων βάσει των εκάστοτε κα κατά
περίπτωση σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων (πχ. σε
περίπτωση επίσκεψης στο ιατρείο ή παράλληλης στήριξης μαθητών,
είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας)
o Αερισμός αιθουσών / γραφείων
o Ενημέρωση εργοδότη σε περίπτωση συμπτωματολογίας συμβατής με
λοίμωξη COVID-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Στις
περιπτώσεις αυτές ο εργαζόμενος πρέπει να αναμείνει σε χώρο που δε
θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα και θα ακολουθηθεί η διαδικασία
που προβλέπει ο εργοδότης και ο ΕΟΔΥ.
o Ενημέρωση εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, για τις καταστάσεις που μπορεί να
θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την
ασφάλεια και την υγεία, καθώς και για ελλείψεις που διαπιστώνουν οι ίδιοι
(πχ. σε απολυμαντικά ή μάσκες).
Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και κοινοποίηση του σχεδίου
αντιμετώπισης κρούσματος
o

Σχεδιασμός διαδικασίας για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος (είτε
αφορά εργαζόμενο είτε μαθητή) στο χώρο εργασίας που περιλαμβάνει
την ενημέρωση του εργοδότη, τη διαδικασία απομόνωσης σε ειδικό
χώρο που έχει προβλεφθεί, τη διαδικασία επικοινωνίας με ιατρό / ΕΟΔΥ.
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o

o

Προκειμένου να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η προστασία της
υγείας των εργαζομένων, ο εργοδότης λαμβάνει αυξημένα μέτρα
προστασίας για τους εργαζόμενους που, σύμφωνα με τις οδηγίες και
κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ έχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη
COVID-19 (ευπαθείς ομάδες, ως ορίζονται και στην υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Απόφαση καθορισμού ομάδων αυξημένου
κινδύνου), καθώς και τους εργαζόμενους που νοσηλεύτηκαν για
λοίμωξη COVID-19. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η
χωροταξική διευθέτηση, η αλλαγή θέσης εργασίας, η εξ αποστάσεως
εργασία και κάθε άλλη, σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τις κατά
περίπτωση ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, δυνατότητα.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης θα πρέπει να
διαχειρίζεται τα εν λόγω θέματα με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα,
διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα.
Μέριμνα θα πρέπει επίσης να ληφθεί από τον εργοδότη για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων εργασιακού άγχους και ψυχικής υγείας
που ενδέχεται να προκύψουν σε εργαζόμενους, λόγω της παρούσας
συγκυρίας. Συνεργασία με ψυχολόγους Σχολείου.
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(4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από την έξαρση της πανδημίας και την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
η Συνδιεύθυνση των Σχολείων του Ε.Ε.Ι., οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, η Ιατρική
Υπηρεσία, o President και το Διοικητικό Συμβούλιο (αναφορικά με οικονομικά δεδομένα
– ζητήματα) ήταν σε τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και
τους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση αναφορικά με τα υπό κρίση θέματα. Και
εξακολουθεί την επικοινωνία αυτή.
Α. Γενικές Υποχρεώσεις
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τα
μέτρα που θα
εφαρμοστούν
Παρουσίαση ενημερωτικού υλικού της Ιατρικής Υπηρεσίας, του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου Παιδείας από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές
Διανομή του ενημερωτικού υλικού του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας
Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά
τη προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών τόσο με ίδιο μέσον όσο και με τα
σχολικά λεωφορεία. (βλ. και οδηγίες προς Γραφείο Κίνησης)
Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
Ενημέρωση Συλλόγων Γονέων
Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών (και γονέων) στους χώρους του σχολείου
Οδηγίες για αντιμετώπιση αναγκών μαθητών και των οικογενειών τους και
εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ως αυτός ορίζεται)
και αντιμετώπιση υποκείμενων ιατρικών καταστάσεων των μαθητών. Τα
αιτήματα γονέων καθώς και οι δηλώσεις για απουσία μαθητών λόγω ευπαθούς
ομάδας του, πρέπει να διαχειρίζονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου και να
τηρούνται οι όροι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των ευαίσθητων
αυτών πληροφοριών.
Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος (Παράρτημα
Α Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος)
Αναθεωρημένη διαδικασία παραπομπής στο ιατρείο, άνευ παραπεμπτικού.
Αναθεωρημένη διαδικασία για την άδεια εξόδου, χωρίς τη χρήση εντύπου.
Πρόβλεψη νέας διαδικασίας για τη συλλογή των προσωπικών αντικειμένων του
μαθητή που πρόκειται να εξέλθει, τα οποία βρίσκονται στην τάξη ή αλλού.
Απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων
Απαγόρευση λειτουργίας βιβλιοθήκης
Απαγόρευση εκδρομών, επισκέψεων, περιπάτων, εκδηλώσεων, μαθητικών
αγώνων, προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών
Μη λειτουργία ιερού ναού για πραγματοποίηση εκκλησιασμού με μαθητές
Φυσική αγωγή: Πραγματοποίηση άσκησης ως προβλέπεται από τις σχετικές
οδηγίες του Υπουργείου και του ΕΟΔΥ (με προσοχή στα αντικείμενα και τα μέσα
άθλησης)
Ματαίωση μαθητικών εκδηλώσεων, πανηγυριού, εκθέσεων (πραγματοποιούνται διαδικτυακές εκθέσεις καλλιτεχνικών έργων των μαθητών)
Commencement: εξετάζονται τρόποι διενέργειας της εκδήλωσης ώστε να
πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις (βλ. και απόφαση υπ’αριθμ. 72350/ΓΔ4
ΦΕΚ Β’ 2254/11.6.2020) *
Σχολικές γιορτές λήξης σχολικής χρονιάς: εξετάζονται τρόποι διενέργειας των
εκδηλώσεων ώστε να πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις (βλ. και απόφαση
υπ’αριθμ. 72350/ΓΔ4 ΦΕΚ Β’ 2254/11.6.2020) *
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Β. Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών -Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Κατόπιν της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το Σχολείο (σε όλες τις
βαθμίδες) ανταποκρίθηκε άμεσα και για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
χρησιμοποίησε μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Αναφορικά με την
ασύγχρονη διδασκαλία μέσω των πλατφόρμων που έχει το ΕΕΙ και στις οποίες
εισέρχονται οι μαθητές με ειδικούς κωδικούς, αναρτήθηκε (και αναρτάται) εκπαιδευτικό
υλικό προς ενημέρωση και εργασίες των παιδιών, με δυνατότητα διάδρασης των
παιδιών, ανάρτησης δηλαδή των εργασιών τους στην πλατφόρμα προς αποστολή
στον καθηγητή.
Αναφορικά με την σύγχρονη εκπαίδευση (είτε αποκλειστικά εξ αποστάσεως είτε με
απευθείας μετάδοση του μαθήματος από τις τάξεις – για τις μονάδες που λειτουργούν),
το Σχολείο «μεταφέρθηκε» σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον προκειμένου να παρασχεθεί εξ
αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές. Ακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές
ρυθμίσεις, οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ,
το Σχολείο χρησιμοποίησε την εφαρμογή MS Teams. Ειδικότερα το Σχολείο
πραγματοποίησε ενημέρωση των υποκειμένων, έλαβε τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλισης της ιδιωτικότητας των μαθητών και
εκπαιδευτικών. Η δήλωση ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων
κατά τη χρήση της εφαρμογής MS Teams ευρίσκεται εδώ
Επιπλέον η διαδικτυακή εφαρμογή MS Teams χρησιμοποιείται για:
-

Συναντήσεις (διαδικτυακά) με ψυχολόγους σχολείου
Πραγματοποίηση διαδικτυακά μαθημάτων ειδικών προγραμμάτων (οράτε
κατωτέρω υπό 4)
Λειτουργία School project με μαθητές του Home Project
Τηλεφωνική επικοινωνία γονέων με εκπαιδευτικούς για ενημέρωση προόδου
μαθητών

Γ. Οργανωτικά Μέτρα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναδιαμόρφωση τάξεων
Δημιουργία σταθερών ομάδων μαθητών με διαφορετικά ωράρια ώστε
να μην συγχρωτίζονται μεταξύ τους
Περιορισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τάξεων – τμημάτων
Αποφυγή συγκέντρωσης μαθητών σε κοινόχρηστους χώρους
Τροποποίηση ωραρίου διαλειμμάτων ώστε να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμός.
Αύξηση της απόστασης μεταξύ των θρανίων σε 1.5μ
1 μαθητής σε κάθε θρανίο
Μέχρι 15 μαθητές στην τάξη
Τοποθέτηση των θρανίων με τον ίδιο προσανατολισμό
Αποφυγή εναλλαγής θέσεων στη διάρκεια της ημέρας
Αερισμός της αίθουσας με φυσικό τρόπο
Αντισηπτικά διαλύματα στην είσοδο κάθε τάξης
Αναδιαμόρφωση γραφείου εκπαιδευτικών
Συνεδριάσεις σε χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις αποστάσεων
και ειδικού αερισμού
Διεξαγωγή εξετάσεων τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ως
ορίζεται στην υπ’αριθμ. 55591/ΓΔ4 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
(ΦΕΚ Β/1846/13.5.2020)
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•

Διεξαγωγή Πανελληνίων ως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και τον
ΕΟΔΥ (βλ. ιδία οδηγίες 14.6.2020 Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση
κρούσματος Κορωνοϊού στις Πανελλαδικές *)

Δ. Μέτρα Ατομικής Υγιεινής και Προστασίας
Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα ατομικής υγιεινής
•
•
•
•
•
•

Πλύσιμο χεριών
Χρήση αντισηπτικού διαλύματος
Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη, μάτια
Χρήση μάσκας
Σύσταση για χρήση κλιμάκων και αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων (η
χρήση των οποίων σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται για τους μαθητές
Αυτοπαρακολούθηση υγείας με ανάρτηση αφισών με τα πιθανά
συμπτώματα της νόσου

Επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων υγιεινής
Ενημέρωση των μαθητών για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος της Φυσικής
Αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ως
ορίζεται από τα αρμόδια υπουργεία (βλ. και απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.29110)
Ε. Περιβαλλοντικά Μέτρα
Επαρκής αερισμός χώρων
Χρήση μεμβράνης οικιακής χρήσης στα πληκτρολόγια για το μάθημα «Εργαστήρια
Πληροφορικής» και αντικατάστασή της για κάθε νέο χρήστη
Στ. Παρακολούθηση Υγείας Μαθητών και Εκπαιδευτικών
Παρακολούθηση αριθμού μαθητών που απουσιάζουν και ενημέρωση Διευθυντή
Σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων αυξάνεται
•

•
•
•
•

Χώροι υγιεινής:
o Καθορισμός μέγιστου αριθμού ατόμων που εισέρχονται ταυτόχρονα
ανάλογα με το μέγεθος του χώρου
Ανάρτηση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σε εμφανή
σημεία (είσοδο κτιρίου, πίνακα ανακοινώσεων, είσοδο κάθε τάξης)
Διάθεση αντισηπτικών διαλυμάτων στις τάξεις
Οδηγία για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός του σχολείου
προσωπικού και μαθητών
Ψυχολογική ενίσχυση μαθητών και εκπαιδευτικών με τη συμβολή ειδικών
επαγγελματικών όπου κριθεί αναγκαίο

Z. Λειτουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων (οδηγίες Ιατρικής Υπηρεσίας)
Ενημέρωση όλων των υπευθύνων αθλητικών:
Να τηρήσουν απαρέγκλιτα όλες τις οδηγίες όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές
ΚΥΑ και εγκυκλίους, με ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:
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-

Θα γίνονται μόνο ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση, στις
οποίες θα συμμετέχουν αθλητές ηλικίας 13 και άνω
Θα τηρείται ο μέγιστος αριθμός αθλούμενων ανά εγκατάσταση και θα
εξασφαλίζεται επαρκής απόσταση μεταξύ των αθλουμένων.
Η χρήση μπάλας και λοιπών οργάνων θα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο
ατομικής προπόνησης.
Ο προ-αγωνιστικός έλεγχος (με σχετικό ιστορικό και ιατρική βεβαίωση) είναι
υποχρεωτικός για όλους τους αθλητές.
Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα είναι ελεγχόμενη με καταγραφή των
αθλουμένων στο έντυπο εισερχομένων - εξερχομένων.
Διάρκεια προπόνησης μία ώρα (στην αρχή) σε σταθερές ομάδες.
Να λάβουν υπόψη ότι τα αποδυτήρια, ντους, λουτρά, καθώς και το κυλικείο θα
είναι κλειστά.
Τέλος, θα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τις Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης
της ΓΓΑ και το Ειδικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αθλήματος της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας κάθε αθλήματος.
θα πρέπει να προβλεφθεί ένας χώρος απομόνωσης για πιθανό κρούσμα.
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(5) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ο Συντονισμός των μέτρων που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών/μαθητριών του Ε.Ε.Ι. από και προς το Σχολείο γίνεται από το Γραφείο
Κίνησης του Ε.Ε.Ι.
Α. Γενικές Υποχρεώσεις
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Ενημέρωση Μεταφορέων και προσωπικού (οδηγών – συνοδών) για την
υποχρέωση συμμόρφωσης με νομοθετικές προβλέψεις και οδηγίες των
αρμόδιων υπουργείων
Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες
αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη
και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε
συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη
μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού
αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
(διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ακολουθεί
φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί,
εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν
καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των σχετικών
μέτρων .
Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με επιβατηγά οχήματα
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222)], η χρήση μη ιατρικής μάσκας
προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική.
Τοποθέτηση αντισηπτικού διαλύματος στην είσοδο του λεωφορείου
Τοποθέτηση ποδοκίνητου κάδου με καπάκι στην είσοδο του σχολείου για
απόρριψη της μάσκας
Φυσικός αερισμός μέσω παραθύρων και εάν δεν είναι εφικτό αποφυγή χρήσης
ανακύκλωσης αέρα στον κλιματισμό
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(6) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΕΕ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΣΗ – ΘΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

▪

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΩΔΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: Έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους. Σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατό πραγματοποιήθηκαν
μαθήματα εξ αποστάσεως και εξετάσεις ως προβλέπονται από τους αρμόδιους
υγειονομικούς φορείς και των φορέων που διεξάγουν τις εξετάσεις (*).

▪

ΠΕΕ: δεν πραγματοποιούνται μαθήματα (μόνο κάποια εξ αυτών διαδικτυακά).

▪

ΑΣΚΗΣΗ-ΑΘΛΗΣΗ: Στις 15.6.2020 ξεκινούν τα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλλεϋ και beach βόλλεϋ, καθώς επίσης και ατομικές προπονήσεις
στίβου. Ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων φορέων *

▪

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ε.Ι. δεν θα διεξαχθούν τα
θερινά προγράμματα 2020. *

Σημειώνεται ότι την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν καθημερινές εξελίξεις αναφορικά με την
πορεία της νόσου και οι αρμόδιοι φορείς προβαίνουν στη λήψη σχετικών αποφάσεων
και εκδίδουν τις προβλεπόμενες νομοθετικές πράξεις. Το Ε.Ε.Ι. παρακολουθεί και τηρεί τις
οδηγίες και εκδοθείσες πράξεις και ανάλογα θα ληφθούν και οι αντίστοιχες αποφάσεις
για τις ανωτέρω δράσεις/τομείς δραστηριοτήτων.
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(7) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
συνεργάζονται με όλες τις Υπηρεσίες του Ε.Ε.Ι. και τις Διευθύνσεις των Σχολικών
Μονάδων για εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων, οδηγιών, κανόνων και μέτρων
που απαιτούνται να ληφθούν για αντιμετώπιση και πρόληψη του COVID19.
(7.1) Ιατρική Υπηρεσία
-

Αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Σταθμών Πρώτων Βοηθειών
«Ιατρείων» με βάση τα δεδομένα της πανδημίας
Διαχείριση έκτακτων περιστατικών εμφάνισης κρούσματος
Εκπαίδευση προσωπικού ιατρικής υπηρεσίας σε νέες διαδικασίες
Συνεργασία με Διευθύνσεις Σχολείων και υπηρεσίες Ε.Ε.Ι. για εφαρμογή και
υλοποίηση μέτρων και οδηγιών
Συνεργασία με το Γραφείο Προσωπικού για την ανάπτυξη συστάσεων για μέτρα
πρόληψης στο χώρο εργασίας.
Έγκριση μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και προσωπικού
Εκπαίδευση μαθητών και εργαζομένων στην υγιεινή των χεριών και τη χρήση
μασκών, γαντιών και έτερων μέσων ατομικής προστασίας, μέσω έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού

(7.2) Τεχνικός Ασφαλείας
-

Αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις και
οι προϋποθέσεις που έχουν ορίσει οι αρμόδιοι φορείς
o Σήμανση για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων
o Απόσταση θέσεων εργασίας
o Τοποθέτηση διαχωριστικών
o Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους (υγιεινής,
αποδυτηρίων κ.λ.)
o Συντήρηση κλιματιστικών σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο και οδηγίες
(οράτε νομοθεσία – πηγές)
o Έλεγχο του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να
αποκαθίσταται άμεσα τυχόν βλάβες
o Εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης
και διαχείρισης των απορριμμάτων
o Ελεγχόμενη διακίνηση υλικών/αντικειμένων/προϊόντων μέσα στους
χώρους του σχολείου
o Σύσταση για τη χρήση κλιμάκων και αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων
(τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στους ανελκυστήρες)
o Ανεύρεση χώρων σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία (και
ενημέρωση / έγκριση από τις Διευθύνσεις Σχολείων) πλησίον των
ιατρείων με δυνατότητα επαρκούς αερισμού, οι οποίοι θα μπορεί να
δεσμευθούν περιστασιακά σε περίπτωση ανάγκης απομόνωσης
κρούσματος (ή/και ύπαρξης περισσότερων του ενός ύποπτων
περιστατικών
o Αερισμός χώρων
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(7.3) Πύλες
Επιστολή προς του φύλακες του Ε.Ε.Ι. και τη συνεργαζόμενη εταιρία φύλαξης αναφορικά
με οδηγίες για:
-

-

-

-

Διαχείριση επισκεπτών (έλεγχος εισερχομένων και επικοινωνία με αρμόδιο
γραφείο, υπηρεσία, μονάδα προς έλεγχο αν υπάρχει προγραμματισμένο
ραντεβού). Ο έλεγχος αφορά και τους επισκέπτες του ΣΑΚΑ (πρέπει να
πραγματοποιείται επικοινωνία με τη Λέσχη για έλεγχο προγραμματισμένου
ραντεβού)
Διαχείριση παραλαβής δεμάτων, φακέλων κ.λ. (όταν τα δέματα είναι μεγάλα τα
παραλαμβάνουν οι φύλακες στην πύλη, για μεγάλα δέματα ειδοποιείται ο
παραλήπτης).
Είσοδο προμηθευτών (έλεγχος στην είσοδο και επικοινωνία με τμήμα που αφορά
η παραγγελία. Αν εισέλθει προμηθευτής σε σχολικό κτίριο προς παράδοση
δέματος, πρέπει να φέρει μάσκα και γάντια και να συνοδεύεται από φύλακα του
Ε.Ε.Ι.)
Χρήση προστατευτικών μέσων (μάσκες, γάντια, τήρηση αποστάσεων, πλύσιμο
χεριών)

(7.4) Προμήθειες
Σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας και τις εταιρίες καθαρισμού, πρέπει να
ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για εξοπλισμό που απαιτείται να έχει το
Σχολείο ως μέσα αντιμετώπισης/πρόληψης.
-

-

Προμήθεια σκεπαστών κάδων απορριμμάτων για την απόρριψη ΜΑΠ στους
χώρους που θα υποδείξει ο Τεχνικός Ασφαλείας
Προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων καθαρισμού και απολύμανσης:
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, κρεμοσάπουνα, χειροπετσέτες, καθαριστικά και
απολυμαντικά σε συνεννόηση με τον Ιατρό εργασίας και τον Ιατρό του σχολείου
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που πρέπει να φέρουν /διαθέτουν τα υλικά
αυτά. Επιπλέον να γίνονται υποδείξεις για τη χρηστή, λελογισμένη κατανάλωση
των διαθέσιμων πόρων (πχ. αντισηπτικά) δεδομένου ότι προφανώς δεν είναι
ανεξάντλητοι και σε πολλές περιπτώσεις, λόγω πιθανών ελλείψεων, υπάρχει
δυσκολία στην άμεση προμήθειά τους.
Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείων όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος

(7.5) Θέατρο
Η λειτουργία των θεάτρων και χώρων θεαμάτων έχει ανασταλεί δυνάμει της υπ’αριθμ.
ΔΙα/ΓΠ.οικ. 17733, ως αυτή έχει παραταθεί ως προς τη διάρκεια της αναστολής.
Σε κάθε περίπτωση και καθώς το θέατρο ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.
και ακολουθείται η οδηγία για τις σχολικές μονάδες της αποφυγής συνωστισμού,
μεγάλης συγκέντρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων σε κάποιο χώρο (ιδία
κλειστό), δεν διενεργούνται μαθητικές / σχολικές δράσεων (μηδέ ιδιωτικές) στο χώρο του
θεάτρου.
(7.6) Κυλικεία
Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών κυλικείων (αφορά όλα τα κυλικεία στο campus
του Σχολείου και στο Γυμναστήριο).
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(7.7) ΣΑΚΑ
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ) έχει έδρα εντός του campus του
Σχολείου, κατόπιν παραχώρησης του χώρου της Λέσχης από το Ε.Ε.Ι. στο ΣΑΚΑ. Καθώς
ευρίσκεται εντός του σχολικού campus πρέπει να ακολουθηθούν οι
κανόνες/οδηγίες/μέτρα που λαμβάνει και το Ε.Ε.Ι., ήτοι μεταξύ άλλων αποφυγή
συναθροίσεων, εκδηλώσεων, επισκέψεων.
Για προγραμματισμένα ραντεβού, ο φύλακας στις πύλες θα ειδοποιεί το ΣΑΚΑ προς
επιβεβαίωση της εισόδου του επισκέπτη, ο οποίος πρέπει να φέρει μάσκα κατά την
είσοδο στο campus. Αντίστοιχα σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις πρέπει να έχει
ειδοποιηθεί η πύλη για τα στοιχεία των εισερχομένων, προκειμένου να εισέλθουν στο
campus *.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΑΚΑ φροντίζει για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων και
πλήρωση των υγειονομικών προϋποθέσεων που αφορούν τις αποστάσεις μεταξύ
ανθρώπων (σε συναντήσεις ή συναθροίσεις), τις αποστάσεις και μέτρα που οφείλουν
να τηρούνται στον εργασιακό χώρο και αντίστοιχα τις απαιτήσεις του νόμου σχετικά με
λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων *.
Αναφορικά με τις προπονήσεις των αθλητών του ΣΑΚΑ στο στίβο και την αγωνιστική
κολύμβηση, ο ΣΑΚΑ απέστειλε ειδική επιστολή προς τους αθλούμενους, για τις
προϋποθέσεις και κανόνες διενέργειας προπονήσεων. Έχει συμφωνηθεί με το Κολλέγιο
ότι ο ΣΑΚΑ φέρει πλήρη ευθύνη για την τήρηση των νομοθετικών προβλέψεων και έλεγχο
ιατρικών δικαιολογητικών των αθλούμενων, καθώς και για τον έλεγχο εισόδου-εξόδου
των αθλητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις. [Οράτε σχετικά τις από 22.5.2020 και
5.6.2020 ανακοινώσεις του Σωματείου *]
Αναφορικά με το εσωτερικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αποφοίτων ΣΑΚΑ Liga, ο ΣΑΚΑ
εξέδωσε την από 10.6.2020 ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής του εσωτερικού
πρωταθλήματος. *
(7.8) Εκκλησία
Οι όροι λειτουργίας ιερών ναών και τέλεσης λειτουργιών και λατρευτικών
συνάξεων/μυστηρίων ορίζονται στο ΦΕΚ Β’1816/12.5.2020 για την περίοδο 17.5.2020
έως 5.6.2020 και στο ΦΕΚ Β’ 2111/2.5.2020 για την περίοδο 6.6.2020-9.7.2020 (*).
Ειδικότερα μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται εντός
του χώρου λατρείας είναι ένα άτομο ανά 10τμ, με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ
των παρευρισκομένων. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι
τηρείται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός, ότι ευρίσκονται αντισηπτικά στις εισόδους
του ναού, τηρείται η χρήση μάσκας (συνιστώμενο μέτρο), καθαρίζονται και
απολυμαίνονται οι επιφάνειες που αγγίζονται, στις εξόδους έχει κάδους απορριμμάτων,
ο χώρος αερίζεται φυσικά, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, πρέπει να
απομακρύνεται ο ασθενής. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και τήρηση των ανωτέρω είναι το
Ε.Ε.Ι.
Καθώς ο ιερός ναός ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. και ακολουθείται η
οδηγία για τις σχολικές μονάδες της αποφυγής συνωστισμού, μεγάλης συγκέντρωσης
μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων σε κάποιο χώρο (ιδία κλειστό), δεν συστήνεται η
διενέργεια λειτουργιών με τους μαθητές.
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(7.9) Καθαριότητα
Στενή επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας. Άμεση
αποστολή στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων των σχετικών οδηγιών και
προμήθεια των απαραίτητων μέσων.
Ειδικότερα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του ΕΟΔΥ
(Δ1/Γ.Π.οικ.28953/7.5.2020, Οδηγίες ΕΟΔΥ για περιβαλλοντικό καθαρισμό 2.5.2020,
Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 Υπουργείο Υγείας για μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης, έντυπο
ΕΟΔΥ καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό στα
σχολεία), να δοθούν στις εταιρίες καθαρισμού και να τεθεί πρόγραμμα εφαρμογής του
καθαρισμού (Κατάρτιση προγράμματος και αποστολή στις εταιρίες καθαρισμού)
Το πρόγραμμα (θα) περιλαμβάνει:
-

Τι πρέπει να καθαριστεί / απολυμανθεί και πόσο συχνά
Πώς θα γίνει η απολύμανση με βάσει την επιφάνεια και του πόσο συχνά αγγίζεται
Ποιοι είναι οι πόροι και ο εξοπλισμός που απαιτείται
Μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού καθαρισμού
Αρμόδιος ελέγχου του καθαρισμού και τήρησης του προγράμματος
Τρόπος διενέργειας απολύμανσης σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος
Αναθεώρηση προγράμματος

Βασική μέριμνα του Σχολείου είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους,
βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων (Αίθουσες,
διάδρομοι, γραφεία εκπαιδευτικών και οι χώροι που επισκέπτονται μαθητές) και η
καθημερινή και τακτική κατά τη διάρκεια της ημέρας καθαριότητα και απολύμανση των
αποχωρητηρίων καθώς και οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη κατά την διάρκεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
(7.10) Λοιπά ζητήματα
Δανεισμός υπολογιστών: Προς διευκόλυνση γονέων και οικογενειών που δεν είχαν
συσκευές για να συνδεθούν μαθητές προκειμένου να εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, το Ε.Ε.Ι. προχώρησε στο μέτρο του δανεισμού συσκευών του Ε.Ε.Ι. σε γονείς,
κατόπιν γραπτού αιτήματός τους και με τη βάση του χρησιδανείου
Δίδακτρα: Ακολουθήθηκαν οι αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με τη
χρέωση διδάκτρων, βασικών υπηρεσιών, μεταφοράς και σίτισης και ενημερώθηκαν
σχετικά οι γονείς. Η 3η δόση καταβολής διδάκτρων για το σχολικό έτος 2019-2020
καθυστέρησε περί τον 1 μήνα.
Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης: Προς διευκόλυνση γονέων που έχουν πληγεί από τον
Covid19, προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης οικονομικής ενίσχυσης έναντι
της 3ης δόσης των διδάκτρων του σχολικού έτους 2019-2020 (ως περιγράφεται εδώ)
Εγγραφές για σχολικό έτος 2020-2021: Αποφασίστηκε η μη καταβολή προκαταβολής,
που ήταν προϋπόθεση, για την εγγραφή μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος. Η
προκαταβολή θα ενταχθεί στις δόσεις του επόμενου σχολικού έτους. Η πραγματοποίηση
των εγγραφών για τις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου 2020.
Πραγματοποιούνται (όπως και τα τελευταία έτη) ηλεκτρονικά (συνεπώς αποφεύγεται η
έλευση γονέων στο Σχολείο).
Προσωπικά δεδομένα: Με συνεργασία με την Υπηρεσία προσωπικών δεδομένων του
Ε.Ε.Ι., τoυ τμήματος ΙΤ του Ε.Ε.Ι., της Συνδιεύθυνσης και των σχολικών μονάδων, εισήχθη
η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθητών μέσω της εφαρμογής MS Teams.
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Τηρήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις εκ του ΓΚΠΔ, των κατευθυντήριων γραμμών της
ΑΠΔΠΧ, και των κανονιστικών κειμένων των Υπουργείων, περί ενημέρωσης των
υποκειμένων, λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διασφάλισης της
ιδιωτικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών. Πλέον των μαθητών, οι υπηρεσίες του
Ε.Ε.Ι. χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές εφαρμογές για πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων
ή/και online σεμιναρίων. Η δήλωση ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών
δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής MS Teams ευρίσκεται εδώ.
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(8) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ
* Η καταγραφή ακολουθεί χρονολογική σειρά έκδοσης νομοθετημάτων – οδηγιών
(ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο)
* Τα πεδία που αφορούν επικαιροποιήσεις του τεύχους φέρουν την ένδειξη «*»
1. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
36857, ΦΕΚ Β’2277/14.6.2020). *
2. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
34781, ΦΕΚ Β’ 2168/14.6.2020) *
3. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος
Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους» (απόφαση 72350/ΓΔ4 ΦΕΚ Β’ 2254/11.6.2020)*
4. Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020 (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060, ΦΕΚ Β’
2111/2.6.2020) *
5. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
33465, ΦΕΚ Β’ 2087/31.5.2020) *
6. Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους (63314/ΓΔ4,ΦΕΚΒ’ 2026/27.5.2020)
7. Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (63543/ΓΔ427.5.2020 Υπουργείο Παιδείας)
8. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID19) – Οδηγίες για Δημοτικά
Σχολεία (ΕΟΔΥ 23.5.2020)
9. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID19) – Οδηγίες για
Νηπιαγωγεία, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΕΟΔΥ 23.5.2020)
10. Οδηγίες για επαναλειτουργία γυμναστηρίων (ΕΟΔΥ 22.5.2020)
11. Οδηγίες για ομαδικά αθλήματα (ΕΟΔΥ 22.5.2020)
12. Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή
προφορικών (Φ.251/60473/Α5/2020, ΦΕΚ 1967/Β/21-5-2020)
13. Συμπληρωματική ενημέρωση για τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη COVID19 άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού (58146/Ε3/18.5.2020
Υπουργείο Παιδείας)
14. Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.
30608/2020, ΦΕΚ Β’1868/17.5.2020)
15. Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719, ΦΕΚ Β’1867/16.5.2020)
16. Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (ΦΕΚ
Β’ 1856/15.5.2020)
17. Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΦΕΚ Β’1859/15.5.2020)
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18. Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και απολύμανση μη υγειονομικών
μονάδων που πιθανόν έχουν εκτεθεί στον ιό sars-cov-2 (Οδηγίες ΕΟΔΥ
14.5.2020) *
19. Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων και δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία (ΦΕΚ Β/ 1846/13.5.2020)
20. Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020 (ΦΕΚ Β’1816/12.5.2020)
21. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, άρθρο 63 ν.4686/2020
22. Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 (ΦΕΚ Β’ 18251/10.5.2020)
23. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 (ΦΕΚ Β’ 1780/10.5.2020)
24. Επαναλειτουργία των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης (51958/ΓΔ4/7.5.2020
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
25. Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής
απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και
στους
φορείς
που
προσφέρουν
εκπαιδευτικές
υπηρεσίες
(Δ1/Γ.Π.Οικ.28953/7.5.2020 Υπουργείο Υγείας)
26. Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημόσιων και
ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά
οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (ΦΕΚ Β’ 1757/7.5.2020)
27. Τρόπος επαναλειτουργία σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους (ΦΕΚ Β’ 1739/6.5.2020)
28. Παράταση ισχύος της υπ’αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β’1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και
επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών (ΦΕΚ Β’
1699/5.5.2020)
29. Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες (51380/Δ2/5.5.2020
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
30. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID19) – Οδηγίες για
εκπαιδευτικές μονάδες (5.5.2020 ΕΟΔΥ Υπουργείο Υγείας)
31. Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2
κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων (17312/Δ9.506/4.5.2020 Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
32. Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ
Β’ 1647/3.5.2020)
33. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID19) – Οδηγίες για τον
περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που πιθανόν έχουν
εκτεθεί στον ιό SARS-COV-2 (οδηγίες ΕΟΔΥ)
34. Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων (Δ(δ)/ΓΠοικ.26635/23.4.2020
Υπουργείο Υγείας)
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35. Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδω στις Μονάδες υγείας
(Δ1(γ)/ΓΠοικ.19957/20.3.2020)
36. Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειας κατά την εξέλιξη
της πανδημίας του SARS-CoV-2 (Δ1γ/Γ.Π/οικ19954 Υπουργείου Υγείας)
37. Κατευθυντήριες Οδηγίες Κορωνοϊός (SARS-CoV-2). Οδηγίες και μέτρα πρόληψης
σε εργασιακούς χώρους (ΕΛΙΝΥΑΕ: Ελληνικό Ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκδοση
14.3.2020)
Ενημερωτικό υλικό ΕΟΔΥ, αρμόδιων φορέων:
- Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς (ΕΟΔΥ)
- Οδηγίες για τους μαθητές (ΕΟΔΥ)
- Οδηγίες για τους γονείς και κηδεμόνες (ΕΟΔΥ)
- Διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και
εξοπλισμό στα σχολεία (Τμήμα μικροβιακής αντοχής και λοιμώξεων που
συνδέονται με φροντίδα υγείας – ΕΟΔΥ)
- Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των
εφήβων
- Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ ΠΕ και ΔΕ *
- Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα μικροβιακής αντοχής και λοιμώξεων που
συνδέονται με φροντίδα υγείας – ΕΟΔΥ)
- Οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας
- Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το Σχολείο μου
(ΕΟΔΥ)
- Σενάρια για άσκηση. Πώς διαχειριζόμαστε στο Σχολείο το COVID19 (Τμήμα
μικροβιακής αντοχής και λοιμώξεων που συνδέονται με φροντίδα υγείας – ΕΟΔΥ)
- Αφίσες ΕΟΔΥ
- Οδηγίες για τη χρήση κλιματιστικών από Federation of European Heating,
Ventilation and Air Conditioning Association
- Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας)
Έγγραφα – οδηγίες Σχολείου:
- Μέτρα πρόληψης στο χώρο εργασίας (Επιστολή Ανθρωπίνου Δυναμικού
15.5.2020)
- Αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές (Ιατρική Υπηρεσία)
- Ο Δεκάλογος του Μαθητή (Ιατρική Υπηρεσία)
- Χρήσιμα videos και links – λίστα (Ιατρική Υπηρεσία)
- How to hand rub, how to hand wash, World Health Organization
- How to use a mask, World Health Organization
- Χρήση γαντιών και υγιεινή των χεριών (Ιατρική Υπηρεσία 15.5.2020)
- Επιστολή ΣΑΚΑ 15.5.2020 για προπονήσεις Στίβου στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Ε.Ε.Ι.
- Οδηγίες προς φύλακες και εταιρία φύλαξης (Επιστολή Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)
- Δήλωση ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη
χρήση της εφαρμογής MS Teams (Privacy Statement EEI)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
A. Διαδικασία Διαχείρισης Κρούσματος Οδηγίες Ιατρικής Υπηρεσίας και ΕΟΔΥ
Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει οριστεί από τη Διεύθυνση ένας υπεύθυνος για τη
διαχείριση ύποπτου κρούσματος, καθώς και ο αναπληρωτής του. Ο υπεύθυνος
ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση του ύποπτου κρούσματος και τη
διαδικασία που ακολουθείται.
Αν οποιοδήποτε άτομο μέσα στο σχολικό κτίριο, παραπονεθεί για συμπτώματα
συμβατά με COVID-19 (πυρετός, πονόλαιμος, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή,
διάρροιες, απώλεια γεύσης ή όσφρησης) φοράει μάσκα και οδηγείται άμεσα σε χώρο
απομόνωσης που έχει προβλεφθεί ειδικά για την περίπτωση αυτή, όπου και παραμένει
μέχρι τη μεταφορά του εκτός σχολείου. Στη συνέχεια ακολουθείται το σχετικό
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ (βλ. σχετικό). Υπεύθυνη για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου
είναι η νοσηλεύτρια κάθε σχολικής μονάδας, η οποία λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ατομικής προστασίας και ενεργεί υπό τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ιατρό
του Κολλεγίου. Στο χώρο απομόνωσης, που βρίσκεται πλησίον του Σταθμού Πρώτων
Βοηθειών «Ιατρείο» ή εντός αυτού, υπάρχουν διαθέσιμες χειρουργικές μάσκες, γάντια και
αλκοολούχο αντισηπτικό.

β. Διαδικασία Διαχείρισης Κρούσματος - Οδηγίες ΕΟΔΥ
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