
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 

Με την έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19 όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 4187/10-9-2021 (Τεύχος B’). Επίσης εφαρμόζονται οι  σχετικές οδηγίες της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές 

επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ και μας κοινοποιούνται με εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στο ΦΕΚ 4187/10-9-2021 (Τεύχος B’) ορίζονται: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 11  

Υποχρεωτική χρήση μάσκας 
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) 

είναι υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές, τους 

εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών 

δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,  

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών 

3. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/ 

μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και το διδακτικό προσωπικό που 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό 

μέρος των μικτών μαθημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση προστατευτικής 

μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς 

λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας). Στα 

εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων 

δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και 

των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Μη τήρηση υποχρέωσης χρήσης μάσκας  

Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/ εκπαιδευόμενος/ μαθητευόμενος/ σπουδαστής δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η 

είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία. Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό 

και λοιπό προσωπικό, καθώς και επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπεται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις 

εκπαιδευτικές δομές.» 

 

Άρθρο 12  
Υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος για καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/ 

μαθητευόμενους/σπουδαστές και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό. 

Προβλέπεται η Προσκόμιση Βεβαιώσεων/Πιστοποιητικών: 

- Προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού COVID-19.  

ή 

- Προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού Νόσησης COVID-19 από τον κορωνοϊό 

COVID-19. 

ή 

- Προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης δύο (2) φορές 

ανά εβδομάδα,  κάθε Τρίτη και Παρασκευή.  



Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (rapid ή PCR test) διενεργείται δύο (2) 

φορές ανά εβδομάδα έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και 

διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής του με ιδία δαπάνη. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι 

καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές, καθώς και οι εκπαιδευτές και το 

εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή. 

 


