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-----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία 12-4-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1441), και είναι σε ισχύ από
την Δευτέρα 12-4-2021 και ώρα 06:00 έως την Δευτέρα 19-4-2021 και ώρα 06:00 σε ότι
αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι
ισχύουν τα εξής:
1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα Γυμνάσια, τα Δημοτικά Σχολεία και τα
Νηπιαγωγεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας.
2. Δια ζώσης εκπαίδευση για τα Λύκεια (και Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίων).
3. Δια ζώσης συνεχίζουν να λειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων των προαναφερόμενων περιοχών.
Επίσης, αναφορικά με τα SELF TEST, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/2021
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1440), ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω
δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες,
τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των ημερησίων και
εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) καθώς και των
Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος
νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης, εκάστης
σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να
διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική
μονάδα.
Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των
Σχολείων και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής
αγωγής. Κατ’ εξαίρεση, η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που δεν είναι
συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (όπως Πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης) παραμένουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία.
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