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Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και 

σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών

 Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή/και διάδοσης του 1.
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επιβάλεται ως μέτρο πρόληψης και 
περιορισμού της διάδοσης της νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 
επιμέρους τμημάτων σχολικών μονάδων, καθώς και ολόκληρων σχολικών 
μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, και για τη 
διάρκεια αυτής, λαμβάνεται από τον οικείο ∆ιευθυντή Πρωτοβάθμιας ή 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του ∆ιευθυντή ∆ημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατ’ εφαρμογή 
του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου ∆ιαχείρισης Κρούσματος της 
«Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων ∆ημόσιας Υγείας από 
Λοιμογόνους Παράγοντες».

 Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών 2.
μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή 
εθνικού επιπέδου λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την 
περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 
(A΄ 76).

 Για το σχολικό έτος 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής 3.
διάταξης, οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψιν τις επικρατούσες σε κάθε χώρα υγειονομικές 
συνθήκες και τα σε κάθε χώρα ισχύοντα μέτρα περιορισμού διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, για τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που 
λειτουργούν σε κάθε χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού τους Γραφείου, 
δύνανται να ορίζουν με απόφασή τους: α) την ημερομηνία έναρξης και λήξης του 
σχολικού και διδακτικού έτους, καθώς και τις ημερομηνίες αργιών και 
διακοπών, β) την τυχόν προσωρινή αναστολή λειτουργίας δομών 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε περίπτωση παρόντος ή επικείμενου 
υγειονομικού κίνδυνου εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, γ) την 
τυχόν αναστολή μετακινήσεων μαθητών δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, 
δ) ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 σχετικά με απουσίες των μαθητών και ε) ειδικότερα 
ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 Η παρούσα κατισχύει του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), του άρθρου 94 4.
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κάθε άλλης γενικής διάταξης.


