
Δόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι παρακάτω «Ερωτήσεις-απαντήσεις» για τη λειτουργία των σχολείων (10/01/2022) 

❖ Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό. 

❖ Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ειδικών, το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων επικαιροποιείται, 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας φάσης της πανδημίας. Επιγραμματικά, προβλέπονται τρεις 

βασικές αλλαγές: 

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων για 

όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα 

διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους 

εκπαιδευτικούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να 

προμηθευτούν ένα σελφ τεστ επιπλέον των δύο τακτικών τους ράπιντ τεστ. 

2. Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη 

εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς.  

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν 

τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε 

διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 

ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων 

σελφ τεστ, δηλαδή συνολικά τρία σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.  

❖ Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ράπιντ τεστ ή σελφ μαθητών που 

φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr 

(από όπου εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα) ενώ οι δηλώσεις σελφ τεστ μαθητών που φοιτούν σε 

ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

❖ Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι 

εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. 

❖ Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της Σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού 

αποτελέσματος, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς. 

❖ Αν μαθητής δεν επιδείξει τη Σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή από 

τον Διευθυντή προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα edupass.gov.gr, τότε δεν γίνεται δεκτός στην τάξη, αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, 

λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα με τον γονέα του. 

❖ Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες 

τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, 

ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και (β) με αρνητικό 

σελφ τεστ. Εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα 

παρατείνεται. 

❖ Και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε 2 δωρεάν σελφ τεστ την εβδομάδα. 

❖ Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες 

τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, 

ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και (β) με αρνητικό 

σελφ τεστ για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή PCR) 

για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται ή υπάρχει θετικό σελφ ή 

ράπιντ τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 

διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες 

❖ Σε περίπτωση που μαθητές ή εκπαιδευτικοί είναι στενές επαφές κρούσματος COVID-19 εκτός 

σχολείου: 

1. Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι με 2 

δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, 

προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό 



τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες από την έκθεση.  

2. Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία 

δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, παραμένουν 

σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 

5η ημέρα μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημέρα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες. 

3. Αν πρόκειται για εμβολιασμένους μαθητές, τότε προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και 

κάνουν τρία σελφ τεστ τις ημέρες 0-1, 3 και 5-7. 

4. Αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους μαθητές, τότε παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, 

και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα μετά την έκθεση. 

❖ Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν 

το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. 

❖ Τηλεκπαίδευση θα γίνεται κατ’ εξαίρεση αν σε ένα σχολικό τμήμα εντοπιστούν ταυτόχρονα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του. 

 

ΠΗΓΕΣ: https://www.minedu.gov.gr/news/51109-05-01-22-erotiseis-apantiseis-gia-ti-leitourgia-ton-sxoleion 
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             https://www.minedu.gov.gr/news/51104-05-01-22-diathesi-self-test-gia-mathites-kai-emvoliasmenous-     

ekpaideftikoys-apo-ta-farmakeia 
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