Οδηγίεσ και μζτρα για την επανζναρξη λειτουργίασ των ςχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Οι οδθγίεσ αυτζσ απευκφνονται ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
όλθσ τθσ χϊρασ κακϊσ και ςτουσ Διευκυντζσ/ντριεσ ςχολικϊν μονάδων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Τα ςχολεία εφαρμόηοντασ τα ςυνιςτϊμενα μζτρα δθμόςιασ υγείασ μποροφν να
λειτουργιςουν με αςφάλεια με κφριο ςτόχο τθν επανζνταξθ του μακθτι ςτθν
μακθςιακι διαδικαςία και τθν προςταςία ευάλωτων μακθτϊν και προςωπικοφ. Στα
ςχολεία δραςτθριοποιοφνται μακθτζσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ από όλθ τθν
κοινότθτα. Όλοι αυτοί οι άνκρωποι ζχουν ςτενι επαφι ςτο ςχολείο και ςυχνά
μοιράηονται χϊρουσ και εξοπλιςμό.

Η μετάδοςθ του ιοφ από άτομο ςε άτομο γίνεται κυρίωσ μζςω αναπνευςτικϊν
ςταγονιδίων, που παράγονται όταν ζνα μολυςμζνο άτομο βιχει, φτερνίηεται ι
μιλάει. Πρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν ότι τα άτομα που ζχουν μολυνκεί αλλά δεν
ζχουν ςυμπτϊματα πικανότατα ςυντελοφν ςτθν εξάπλωςθ του COVID-19.Οι
πλθροφορίεσ ςχετικά με COVID-19 ςτα παιδιά είναι περιοριςμζνεσ, με τα διακζςιμα
δεδομζνα να καταδεικνφουν ότι τα παιδιά με επιβεβαιωμζνο COVID-19 εμφανίηουν
γενικά ιπια ςυμπτϊματα. Ο ρόλοσ των παιδιϊν ςτθν μετάδοςθ τθσ νόςου ςτον
γενικό πλθκυςμό είναι ακόμθ υπό διερεφνθςθ.

Οι θλικιωμζνοι και οι ενιλικεσ που ζχουν ςοβαρζσ υποκείμενεσ ιατρικζσ πακιςεισ
διατρζχουν τον υψθλότερο κίνδυνο για ςοβαρι νόςθςθ από COVID-19. Παρά τον
χαμθλότερο κίνδυνο ςοβαρισ νόςου ςτα περιςςότερα παιδιά, τα παιδιά με
ςυμπτϊματα ςυμβατά με COVID-19 πρζπει να αποφεφγουν τθν επαφι με άλλα
άτομα που ενδζχεται να διατρζχουν υψθλό κίνδυνο ςοβαρισ νόςθςθσ, μια
πρακτικι που αφορά και τουσ υπόλοιπουσ αναπνευςτικοφσ ιοφσ, όπωσ θ γρίπθ.
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Αναγκαία μζτρα για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του COVID 19
ςτο ςχολικό περιβάλλον
Τα ςχολεία κα πρζπει να είναι προετοιμαςμζνα για εμφάνιςθ κρουςμάτων COVID19 ςτισ μονάδεσ τουσ, ανεξάρτθτα από το επίπεδο μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθν
κοινότθτα.
1. Βαςικά μζτρα που πρζπει να εφαρμοςτοφν πριν τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ
των ςχολείων
1.1.

Η ςυνεργαςία των ςχολικϊν μονάδων με τισ αντίςτοιχεσ Διευθφνςεισ
Εκπαίδευςησ, τισ Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςησμε τον ΕΟΔΥ είναι
κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ομαλι λειτουργία των ςχολείων.

1.2.

Σε κάκε ςχολείο ο Δ/ντισ ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων κα
αςχολείται ςυςτθματικά με τθ διαχείριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ, θ
οποία περιλαμβάνει:


τθν κακθμερινι εποπτείατθσ κατάςταςθσ υγείασ μακθτϊν και
εκπαιδευτικϊνγια

τθν

ζγκαιρθ

αναγνϊριςθ

παιδιϊν

και

εκπαιδευτικϊν με ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ νζα νόςο.


τθν κακθμερινι επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων υγιεινισ.
Σε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν ςτθ ςχολικι μονάδα αποκλίςεισ
από τα μζτρα υγιεινισ που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, ο Δ/ντισ τθσ
ςχολικισ μονάδασ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο τρόπο τθν αρμόδια
Δ/νςθ

Δ.Ε.

Η

Διεφκυνςθ

Δ.Ε.

ενθμερϊνει

ακολοφκωσ

τθν

Περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθ και αυτι με τθ ςειρά τθστον
ΕΟΔΥ προκειμζνου να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα


τθν ψυχολογικι ενίςχυςθ των μακθτϊνκαι εκπαιδευτικϊνμε τθν
ςυμβολι ειδικϊν επαγγελματιϊν όπου κρικεί απαραίτθτο.
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Για τθν αντιμετϊπιςθ φποπτων και οξζων ςυμβάντων, όπωσ τθν ανίχνευςθ κετικοφ
περιςτατικοφ για το νζο ιό και τθν επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ
ακολουκείται

το

πρωτόκολλο

διαχείριςθσ

φποπτου

κροφςματοσ

του

ΕΟΔΥ(αναμζνεται)

Το ςχετικό ενθμερωτικό υλικό κα αποςταλεί ςτα ςχολεία πριν τθν επανζναρξθ των
μακθμάτων, προκειμζνου να ενθμερωκεί εγκαίρωσ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα.
1.3.

Σε κάκε ςχολικι μονάδα κακορίηεταιζνασειδικόσ χϊροσ ςτον οποίο ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ κα πρζπει να οδθγθκεί και να παραμείνει εκεί μζχρι τθν
μεταφορά του οποιοδιποτε ατόμου εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με
COVID-19 μζςα ςτο ςχολικό κτίριο. Στον ςυγκεκριμζνο χϊρο κα πρζπει να
υπάρχουν χειρουργικζσ μάςκεσ, γάντια και αλκοολοφχο αντιςθπτικό.

1.4.

Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που κα πρζπει να δοκεί ςτθν κακαριότθτα
του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ είναι ςθμαντικό το προςωπικό κακαριότθτασ
των ςχολείων πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων να λάβει τισ ςχετικζσ οδθγίεσ
και να ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα που κα χρειαςτεί (βλζπε
οδθγίεσ για τθν ενδελεχικακαριότθτατου ςχολικοφ περιβάλλοντοσ).

1.5.

Κάκε ςχολικι μονάδα για τθν προςταςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν είναι
απαραίτθτο να εφοδιαςτεί κατά προτεραιότθτα με τα παρακάτω:


Αντιςθπτικά αλκοολοφχα διαλφματα για κάκε τάξθ



Υγρά κρεμοςάπουνα για τισ τουαλζτεσ



Χειροπετςζτεσ για τισ τουαλζτεσ όπου αυτό είναι εφικτό



Κοινά

κακαριςτικά

και

απολυμαντικά

κατάλλθλα

για

τον

κακαριςμόεπιφανειϊν με δράςθ κατά του ιοφ (οικιακι χλωρίνθ και
αλκοολοφχα διαλφματα με τουλάχιςτον 70% αλκοόλθ).


Χειρουργικζσ και μθ ιατρικζσ μάςκεσ (για επείγουςεσ καταςτάςεισ)



Γάντια, κυρίωσ για το προςωπικό κακαριότθτασ, κακϊσ και για άλλεσ
επείγουςεσ καταςτάςεισ.
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1.6.

Η διαρρφκμιςθ των ςχολικϊν τάξεων πρζπει να διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να
μεγιςτοποιείται θ απόςταςθ μεταξφ των παιδιϊν ςτο πλαίςιο του εφικτοφ,
δθλαδι ζνασ μακθτισ ανά κρανίουιοκετϊντασ τθν εκ περιτροπισ παρουςία
ςτο ςχολείο όπωσ για παράδειγμα μζρουσ των μακθτϊν (των μιςϊν
μακθτϊν) κάκε θμζρα. Η ενδεικνυόμενθ απόςταςθ μεταξφ των μακθτϊν
ςυνολικά με το κρανίο πρζπει να είναι ίςθ με 1,5 μζτρο μικοσ. 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 τάξεισ με περιοριςμζνο χϊρο.
Σχιμα 1. Ενδεικνυόμενθ απόςταςθ και προςανατολιςμόσ κρανίων

1,5 μ

1.7.

Εκτόσ από τθ διαρρφκμιςθ των ςχολικϊν αικουςϊν ςθμαντικι είναι θ
αποςυμφόρθςθ και του γραφείου των εκπαιδευτικϊν(απόςταςθ 1,5 μζτρου
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν).

1.8.

Η φυςικι άςκθςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τουσ μακθτζσ όλων των
βακμίδων και ειδικά τθν περίοδο αυτι.Παρόλα αυτά κα πρζπει να
αποφευχκοφν τα ομαδικά παιχνίδια με χριςθ αντικειμζνων ι εξοπλιςμοφ
που κα ζρχεται ςε επαφι με όλα τα παιδιά ταυτόχρονα (μπάλα ι
εξοπλιςμόσ γυμναςτθρίου). Συνίςταται θ χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικοφ για
κάκε παιδί ο οποίοσ κα πρζπει να κακαρίηεταιςχολαςτικά μετά από κάκε
χριςθ.

1.9.

Πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων όλοι οι εμπλεκόμενοι, δθλαδι
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ και λοιπό προςωπικό

πρζπει να

ενθμερωκοφν λεπτομερϊσ για τα μζτρα που κα εφαρμοςτοφν κακϊσ και για
το πϊσ κα πρζπει όλοι να ςυνεργαςτοφν και να ςυμβάλουν ςτθν ομαλι
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λειτουργία των ςχολείων και ςτθν επανζνταξθ των μακθτϊν ςτθν
κανονικότθτα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει οι διευκφνςεισ των ςχολείων να
εξαςφαλίςουν ότι:


Το ενθμερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείασκα ζχει
διανεμθκεί ζγκαιρα και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων,
με κάκε πρόςφορο τρόπο ςε όλουσ τουσ ςχετικοφσ αποδζκτεσ, δθλαδι ςτο
προςωπικό, μακιτριεσ και μακθτζσ και ςε κάκε γονζα ι κθδεμόνα.



Οι διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν να ζχουν γίνει κατανοθτζσ από όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ. Γι’ αυτό το λόγο ςυςτινεται να προθγθκεί μία
ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με το Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου και μία
ςυνάντθςθ με το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. Ερωτιματα και απορίεσ
που κα προκφψουν κατόπιν των ςυναντιςεων μποροφν να τεκοφν ιεραρχικά
ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουΕΟΔΥ .



Οι δφο πρϊτεσ ϊρεσ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ θμζρασ λειτουργίασ των
ςχολικϊν μονάδων κα επικεντρωκοφν ςτθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν για
κανόνεσ υγιεινισ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν απόςταςθ και τθν υγιεινι των
χεριϊν και ςτθν χριςθ τθσ μάςκασ ωσ προαιρετικοφ, ςυμπλθρωματικοφ
μζτρου.Οι εκπαιδευτικοί που κα παρουςιάςουν το ενθμερωτικό υλικό του
ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείασ πρζπει να ζχουν μελετιςει το ςχετικό
υλικό και να ζχουν επιλφςει τισ απορίεσ τουσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να ακολουκιςουν και να εφαρμόςουν υπεφκυνα
τα μζτρα.

2. Στρατθγικζσ

που

ςυνιςτάταινα

εφαρμόηονται

κατά

τθ

λειτουργίατων ςχολείων
Στρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ απόςταςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
Η επιλογι τθσ κατάλλθλθσ και πιο εφικτισ ςτρατθγικισ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα
με τουσ διακζςιμουσ χϊρουσ, τισ υποδομζσ, τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται
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ςε κάκε ςχολείο αλλά κυρίωσ τον πλθκυςμό των μακθτϊν που φοιτοφν ςε αυτό. Οι
Διευκφνςεισ των ςχολείων ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ αίκουςασ και τον αρικμό των
μακθτϊν πρζπει να διαμορφϊςουν τισ αίκουςεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ μεταξφ των μακθτϊν. Επίςθσ πολφ
ςθμαντικι ςτρατθγικι είναι ο περιοριςμόσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των τάξεων
και τμθμάτων. Τα ςχολεία μποροφν να εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ όπωσ:
2.1Τροποποίθςθ μακθμάτων όπου οι μακθτζσ είναι πικανό να βρίςκονται ςε πολφ
ςτενι επαφι μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, ςτα μακιματα φυςικισ αγωγισ ι
μουςικισ,αποτρζψτε τθν ανάμιξθ των μακθτϊν ςε περιοριςμζνο χϊρο όπωσ τα
κλειςτά γυμναςτιρια.
2.2Αφξθςθ του διαςτιματοσ μεταξφ των μακθτικϊν κρανίων. Πραγματοποιιςτε
αναδιάταξθ κρανίων για μεγιςτοποίθςθ του χϊρου μεταξφ των μακθτϊν. Γυρίςτε τα
κρανία προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ για να μειϊςετε τθ μετάδοςθ που προκαλείται
από ςταγονίδια που περιζχουν ιοφσ (π.χ. από ομιλία, βιχα, φτζρνιςμα).
2.3.Βαςικι ςτρατθγικι είναι ο περιοριςμόσ

τησ αλληλεπίδραςησ

μεταξφ

διαφορετικών τάξεων- τμημάτων. Θα πρζπει να επιδιϊκεται θ ςτακερι ςυνφπαρξθ
των ίδιων ατόμων ςτον ίδιο χϊρο. Είναι ςθμαντικό να αποφεφγουμε
δραςτθριότθτεσ που φζρνουν ςε επαφι μακθτζσ από διαφορετικά τμιματα/τάξθσ.
Μποροφν να υιοκετθκοφν πρακτικζσ όπωσ ο ςυςτθματικόσ διαχωριςμόσ των τάξεων
κατά τθν είςοδο-ζξοδο από το ςχολείο, θ ςτακερι χριςθ αικουςϊν από τουσ
μακθτζσ

με

μετακίνθςθ

εκπαιδευτικϊνεφόςον

απαιτείται,

ςτακερι

πραγματοποίθςθ διαλείμματοσ ςε άλλο χρόνο, ςτακερι ςυνφπαρξθ των ίδιων
μακθτϊν ςτο ςχολείο κατά τθν εκ περιτροπισ λειτουργία του, αποφυγι
μετακίνθςθσ μακθτϊν ςε άλλθ αίκουςα για τθν υλοποίθςθ ειδικϊν μακθμάτων κ.ά.
2.4Αποφφγετε τθν ςυγκζντρωςθ μακθτών ςε κοινόχρθςτουσ χώρουσ. Θα πρζπει
να αποφεφγεται θ ςυγκζντρωςθ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. Εάν δεν είναι δυνατόν να
αναςταλεί θ χριςθ κοινόχρθςτων χϊρων, προςπακιςτε να περιορίςετε το βακμό
ςτον οποίο οι μακθτζσ αναμιγνφονται μεταξφ τουσ και παραμζνουν ςε αυτοφσ και
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ιδιαίτερα μακθτζσ από διαφορετικζσ τάξεισ. Περιορίςτε τθ χριςθ χϊρων
αναμονισκαι εφαρμόςτε διαδικαςία με τθν οποία κα ελζγχεται θ είςοδοσ ςτισ
τουαλζτεσ με υπεφκυνο χϊρου.
2.5Περιορίςτε τθν ςτενι επαφι μεταξφ μακθτϊν κατά τθν είςοδο και ζξοδό τουσ
από το ςχολικό κτίριο, φροντίηοντασ να τθροφνται αποςτάςεισ μεταξφ μακθτϊν
τόςο κατά τθν προςζλευςθ, όςο και κατά τθν αποχϊρθςι τουσ.
2.6Δεν επιτρζπονταιεπιςκζπτεσ ςτο χϊρο τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.
2.7Περιορίςτε τθ μεταφορά από το ςχολείο για ειδικά προγράμματα. Για
παράδειγμα, εάν οι μακθτζσ μεταφζρονται από άλλα ςχολεία για ειδικά
προγράμματα (π.χ. μουςικι, ρομποτικι, ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ), εξετάςτε το
ενδεχόμενο να χρθςιμοποιιςετε τθν εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ ι να υλοποιθκοφν
προςωρινά διπλά προγράμματα ςτα ςυμμετζχοντα ςχολεία.
2.8Ενθμερϊςτε και εκπαιδεφςτε το προςωπικό, τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ
τουσ να διατθροφν τθν απόςταςθ μεταξφ τουσ ςτο ςχολείο. Εκπαιδεφςτε τουσ
ταυτόχρονα και εξθγιςτε τουσ γιατί αυτό είναι τόςο ςθμαντικό.
2.9Εξετάςτε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν των μακθτϊν και των
οικογενειϊν τουσ,κακϊσ και των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε ομάδα αυξθμζνου
κινδφνου και διατρζχουν κίνδυνο ςοβαρισ νόςθςθσ από COVID-19. Τα αιτιματα των
γονζων που μπορεί να εκφράηουν απορίεσ και προβλθματιςμοφσ ςχετικά με
υποκείμενεσ ιατρικζσ καταςτάςεισ των παιδιϊν τουσ ι άλλων μελϊν τθσ οικογζνειασ
πρζπει να ςυηθτοφνται με ειδικό και να αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ.
2.10Κακθμερινά, εκτόσ από τθν τιρθςθ των ενδεικνυόμενων αποςτάςεων από
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, κα πρζπει να επιτθρείται θ εφαρμογι των βαςικϊν
κανόνων υγιεινισ. Βαςικό μζτρο πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ του COVID 19 είναι θ
ςυχνι εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν με πλφςιμο χρθςιμοποιϊντασνερό και
κρεμοςάπουνο είτεμε χριςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ. Ειδικά κατά τθν είςοδο
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μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ κα πρζπει θ αντιςθψία των
χεριϊν να υλοποιείται με τθ χριςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ διαλφματοσ. Επίςθσ,
είναι πολφ ςθμαντικι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν διαχείριςθ του τυχόν βιχα ι
φτερνίςματόσ τουσ ειδικά μζςα ςτον κλειςτό χϊρο τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ θ
οποία κα πρζπει να επιδιϊκεται να αερίηεται πολφ καλά με φυςικό τρόπο, κακ’ όλθ
τθ διάρκεια του μακιματοσ. Επιτρζπεταιθ προαιρετικι χριςθ μθ-ιατρικισ
προςτατευτικισ μάςκασ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ τθρϊντασ τουσ όρουσ
ςωςτισ χριςθσ τθσ (βλ. ςχετικζσ οδθγίεσ/βίντεο ςτθν τθλεόραςθ).Η χριςθ τθσ
μάςκασ αποτελεί ςυμπλθρωματικό μζτρο και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί χωρίσ
τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ υγιεινισ. Χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι να μθν
καλλιεργθκεί το αίςκθμα ψευδοφσ αςφάλειασ από τθν χριςθ τθσ μάςκασ ι
ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ διάκριςθσ και προαγωγισ ςτίγματοσ από μακθτζσ που
προαιρετικά χρθςιμοποιοφν ι όχι τθν μάςκα.Ειδικά κατά τθν παράλλθλθ ςτιριξθ
από τον εκπαιδευτικό τθσ ςτιριξθσ, ΕΒΠ, Σχολικό Νοςθλευτι είναι υποχρεωτικι θ
χριςθ μάςκασ, δεδομζνου ότι δεν δφναται να τθρθκεί θ ελάχιςτθ αςφαλισ
απόςταςθ μεταξφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και μακθτι.Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα
πρζπει να δοκεί ςτθν κατανόθςθ από μζρουσ των μακθτϊν τθσ αποφυγισ
ανταλλαγισ αντικειμζνων μεταξφ τουσ και τθσ χριςθσ κοινοφ εξοπλιςμοφ.Όλα τα
άτομα μζςα ςε μία αίκουςα κα πρζπει να ςυμβάλουν ςτθν διατιρθςθ τθσ
κακαριότθτασ του περιβάλλοντοσ χϊρου και ςτθ ςυνεχι υπενκφμιςθ των βαςικϊν
αρχϊν υγιεινισ.
2.11. Επιπρόςκετα μζτρα που κα χρειαςτεί πικανϊσ να εφαρμοςτοφν προκφπτουν
από τα επιδθμιολογικά δεδομζνα ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο οι
Διευκφνςεισ των ςχολείων κα πρζπει να είναι ςε εγριγορςθ και ςε ςυνεχι
επικοινωνίαμε τισ διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τισ Περιφερειακζσ
Διευκφνςεισ και οι τελευταίεσ με τθ ςειρά τουσ με τον ΕΟΔΥ.
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