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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΕΒΡΟΤ 

   

Σαχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19 ΠΡΟ: Σουσ Διευκυντζσ και τισ 
Διευκφντριεσ των ςχολικϊν 
μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ. 

Πόλθ : 681 31  Αλεξανδροφπολθ   

Γραφείο : Διευκυντι  
Πλθροφορίεσ : Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ  

Σθλζφωνο : 25513-55370   
Fax : 25510-88987   
Email : mail@dide.evr.sch.gr   
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

 

ΘΕΜΑ: «Συγκεντρωτικζσ οδηγίεσ για την επαναλειτουργία των ςχολικών μονάδων τησ ΔΙΔΕ 
ΕΒΡΟΥ». 

 

Προκειμζνου να ςυνδράμουμε το ζργο των Διευκυντϊν/ντριων των ςχολικϊν μονάδων τθσ 
περιοχισ ευκφνθσ μασ, ωσ προσ τθν επαναλειτουργία τουσ, παρακζτουμε ςυγκεντρωτικά τισ 
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί μζχρι ςτιγμισ από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ. 

 

ΜΑΘΗΣΕ 

Α. Δημιουργία υπο-τμημάτων  (Ενθμζρωςθ γονζων – κθδεμόνων και μακθτϊν) 

Με βάςθ τθν υπ’ αρικ.. 51888/ΓΔ4/06.05.2020 (ΦΕΚ Σεφχοσ B’ 1739/06.05.2020), με κζμα: 
«Σρόποσ επαναλειτουργίασ ςχολικών μονάδων μετά τη λήξη τησ προςωρινήσ απαγόρευςησ λειτουργίασ 
τουσ». «Κάκε τμιμα ι ςχολικι τάξθ ςχολικών μονάδων, με περιςςότερουσ από δεκαπζντε (15) μακθτζσ, 
χωρίηεται ςε δφο ιςοδφναμα υποτμιματα (α΄ υποτμιμα και β΄ υποτμιμα) κατά αλφαβθτικι ςειρά, με 
μζριμνα του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ….»  

Ωσ εκ τοφτου ο/θ Διευκυντισ/ντρια ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ  (και τουσ γονείσ – κθδεμόνεσ τουσ) 
ςε ποιο τμιμα εντάςςονται, κακϊσ και τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ που κα παρακολουκοφν τα 
μακιματα. (Τπενκυμίηουμε, κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα ζναρξθσ λειτουργίασ, οι μακθτζσ του αϋ 
υποτμιματοσ προςζρχονται και παρακολουκοφν μακιματα τισ θμζρεσ Δευτζρα, Σετάρτθ και 
Παραςκευι, ενϊ οι μακθτζσ του βϋ υποτμιματοσ τισ θμζρεσ Σρίτθ και Πζμπτθ. Ακολοφκωσ, τθν 
επόμενθ εβδομάδα, οι μακθτζσ του αϋ υποτμιματοσ προςζρχονται και παρακολουκοφν 
μακιματα τισ θμζρεσ Σρίτθ και Πζμπτθ, ενϊ του βϋ υποτμιματοσ τισ θμζρεσ Δευτζρα, Σετάρτθ και 
Παραςκευι. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγι θμερϊν παρακολοφκθςθσ ανά εβδομάδα για κάκε 
υποτμιμα, ςυνεχίηουν να λειτουργοφν οι ςχολικζσ μονάδεσ και για τισ επόμενεσ εβδομάδεσ, 
μζχρι τθ λιξθ των μακθμάτων. 
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Β. Προςζλευςη ςτη ςχολική μονάδα 

 Μετακίνθςθ μακθτϊν με μεταφορικά μζςα, αναλυτικζσ οδθγίεσ (ΦΕΚ Β1757/2020) 
«Μζτρα τιρθςθσ αποςτάςεων κατά τισ μετακινιςεισ των μακθτών δθμοςίων και ιδιωτικών 
ςχολείων και τροποποίθςθ των μζτρων προςταςίασ ςε επιβατθγά οχιματα δθμόςιασ και ιδιωτικισ 

χριςθσ» 

 Εγκφκλιοσ υπ’ αρικ. πρωτ.: 51958/ΓΔ4/07.05.2020 του ΤΠΑΙΘ,  
(https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-

kai-i-sxetiki-egkyklios-2) με κζμα: «Επαναλειτουργία των ςχολείων Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ». 
«Περιορίηεται ο ςυνωςτιςμόσ κατά τθν προςζλευςθ - αποχϊρθςθ ςτθ ςχολικι μονάδα 
φροντίηοντασ να τθροφνται αποςτάςεισ μεταξφ των μακθτϊν. Δεν πραγματοποιείται θ 
ςυγκζντρωςθ μακθτϊν ςτον προαφλιο χϊρο πριν τθν ζναρξθ του ωρολογίου 
προγράμματοσ και θ κακιερωμζνθ διαδικαςία πραγματοποιείται εντόσ των αικουςϊν ..» 

 

Γ. Διαρρφθμιςη των αιθουςών  

 φμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Δθμόςιασ Τγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19 
ζνα από τα βαςικά μζτρα που πρζπει να εφαρμοςτοφν πριν τθν επανζναρξθ λειτουργίασ των 
ςχολείων είναι θ διαρρφκμιςθ των αικουςϊν. 

Ειδικότερα:  

 Οι ςχολικζσ αίθουςεσ πρζπει να διαμορφωκοφν ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ απόςταςθ μεταξφ 
των μακθτϊν ςτο πλαίςιο του εφικτοφ, δθλαδι ζνασ μακθτισ ανά κρανίο. Μζγιςτοσ 
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι αίκουςα ορίηεται ςτουσ (15). Σάξεισ ι τμιματα 
τάξεων με περιςςότερουσ των (15 μακθτϊν, χωρίηονται ςε υποτμιματα ίςθσ δυναμικισ και 
εφαρμόηουν εκ περιτροπισ διδαςκαλία, κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 5188/ΓΔ4/06-05-2020 
ΚΤΑ. Η απόςταςθ μεταξφ των μακθτϊν πρζπει να είναι ίςθ με 1,5 μζτρο μικοσ. Εάν κάποια 
ςχολικι αίκουςα δεν επαρκεί για τθν τιρθςθ αυτισ τθσ απόςταςθσ, τότε το τμιμα, ανεξαρτιτωσ 
αρικμοφ μακθτϊν, χωρίηεται ςε υποτμιματα κατά τα παραπάνω. Προτείνεται τα κρανία να ζχουν 
κοινό προςανατολιςμό, ϊςτε να μειϊνεται κατά το μζγιςτο δυνατό θ ζκκεςθ των μακθτϊν ςε 
ςταγονίδια από βιχα ι φτζρνιςμα, ιδιαίτερα ςε αίκουςεσ με περιοριςμζνο χϊρο. 

 Ακολουκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ και διάγραμμα. Εγκφκλιοσ υπ’ αρικ. πρωτ.: 
51958/ΓΔ4/07.05.2020 του ΤΠΑΙΘ,  (https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-

apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2)  με κζμα: «Επαναλειτουργία των 
ςχολείων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ». 

 

 

Δ. Προτεινόμενα Ωράρια Διαλειμμάτων  

 Προκειμζνου να περιοριςτεί θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των τμθμάτων/υποτμθμάτων είναι 
ςθμαντικό να υιοκετθκοφν πρακτικζσ ςυςτθματικοφ διαχωριςμοφ των μακθτϊν και κατά 
τα διαλείμματα. Προτείνεται θ υιοκζτθςθ του ακόλουκου ωραρίου διαλειμμάτων για 
κάκε υποτμιμα εκάςτου τμιματοσ. Ακολουκεί ςτθν εγκφκλιο ενδεικτικό πρόγραμμα 
διαλειμμάτων. Εγκφκλιοσ υπ’ αρικ. πρωτ.: 51958/ΓΔ4/07.05.2020 του ΤΠΑΙΘ,  
(https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-

kai-i-sxetiki-egkyklios-2)  με κζμα: «Επαναλειτουργία των ςχολείων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ». 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtagILmm4IzSqZvZ5FWzTEqcbz1XxbFH1grChIPfpCjVo
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2


ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ελίδα 3 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

 Επιςθμαίνεται ότι εκτόσ από τθ διαρρφκμιςθ των ςχολικϊν αικουςϊν, ςημαντική είναι η 
αποςυμφόρηςη και του γραφείου των εκπαιδευτικών. Εγκφκλιοσ υπ’ αρικ. πρωτ.: 
51958/ΓΔ4/07.05.2020 του ΤΠΑΙΘ,  (https://www.minedu.gov.gr/news/44845-07-05-20-i-
koini-ypourgiki-apofasi-gia-tin-epanenarksi-sxoleion-kai-i-sxetiki-egkyklios-2)  με κζμα: 
«Επαναλειτουργία των ςχολείων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ». 

 

υνεδριάςεισ υλλόγου Διδαςκόντων  

 Οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων ζχουν τθ δυνατότθτα να καλοφν τα μζλθ του 
υλλόγου Διδαςκόντων ςε ςυνεδρίαςθ ςε χϊρο που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 
προβλεπόμενθσ απόςταςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ακόμθ και αν αυτό απαιτεί τθ 
μετακίνθςθ τθσ υνεδρίαςθσ του υλλόγου ςε άλλο χϊρο από εκείνο που ςυνικωσ 
χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό. 

 

Άδειεσ εκπαιδευτικών βάςει ρυθμίςεων για την αντιμετώπιςη τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ 

Σο υπ’ αρ. Πρωτ. 51887/Ε3/06.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΖ346ΜΣΛΗ-ΚΚΣ) ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ, με κζμα: 
«Ενημζρωςη για άδειεσ εκπαιδευτικών βάςει ρυθμίςεων για την αντιμετώπιςη τησ ανάγκησ 
περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του κορωνοϊοφ» 
 
χετικά: 
1. Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΣΛ-87Χ) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ,  
2. H αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΟ46ΜΣΛ6-6Ι1) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ,  
3. Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΣΛ6-8ΞΩ) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ,  
4. Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Τ46ΜΣΛ6-ΖΕΒ) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ,  
5. Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΣΛ6-ΟΩΧ) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ,  
6. Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ: 6Μ046ΜΣΛ6-Ο14) εγκφκλιοσ του ΤΠΕ.  

 
 
 Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (γονείσ)  
(ςχετ.: 1θ ςχετικι εγκφκλιοσ του ΤΠΕ (Κεφάλαιο Αϋ), 3θ ςχετικι εγκφκλιοσ (Κεφάλαια Βϋ και Γϋ), 
4θ ςχετικι εγκφκλιοσ (Κεφάλαια Δϋ και Σϋ) και 6θ ςχετικι εγκφκλιοσ (Κεφάλαια Βϋ και Γϋ)) 
 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείσ ομάδεσ)  

(στετ.: 1η στετική εγκύκλιος τοσ ΥΠΔΣ (Κευάλαιο Β΄), 2η στετική εγκύκλιος (Κευάλαιο Γ΄), και – 

κσρίως –3η στετική εγκύκλιος (Κευάλαιο Α΄)) 

 

Γ. ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (κατ’ οίκον)  

(ςχετ.: 4θ ανωτζρω ςχετικι εγκφκλιοσ του ΤΠΕ (Κεφάλαιο Γϋ)) 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΛΗΨΗ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Αντιμετώπιςη Εκτάκτων υμβάντων Δημόςιασ Τγείασ από λοιμογόνουσ παράγοντεσ. 

 Πατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ειςζρχεςκε ςτον ιςτότοπο του ΤΠΑΙΘ, από όπου 
μπορείτε να ενθμερωκείτε για όλεσ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ που αφοροφν ςτθ λειτουργία 
των ςχολικϊν μονάδων και τθ λιψθ των ςχετικϊν μζτρων. 

https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki/298-uncategorised/44822  

 08-05-2020 Εγκφκλιοσ-Διαβίβαςη οδηγιών επιτροπήσ για διαχείριςη υπόπτου 
κροφςματοσ ςτην εκπαιδευτική μονάδα 

https://www.minedu.gov.gr/news/44866-08-05-2020-egkyklios-diavivasi-odigion-epitropis-
gia-diaxeirisi-ypoptou-kroysmatos-stin-ekpaideftiki-monada  

 

 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

09-05-2020 ΤΑ που αφοροφν ςτθ λιξθ διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020, ςτθν προαγωγι και απόλυςθ 
μακθτϊν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ρφκμιςθ απουςιϊν και ΚΤΑ που αφορά ςτθν εγγραφι νθπίων. 

https://www.minedu.gov.gr/news/44876-09-05-2020-ya-pou-aforoyn-sti-liksi-didaktikoy-etous-
2019-2020-stin-proagogi-kai-apolysi-mathiton-gel-kai-epal-kai-kya-pou-afora-stin-eggrafi-nipion  

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
Θράκθσ (pdeamthr@amaked-thrak.pde.sch.gr)  
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