
 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9-9-2021 (ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10-9-2021) ΚΥΑ 

Άρθρο 4 Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, μετακινήςεισ μαθητών, ςχολικζσ βιβλιοθήκεσ, 

μαθητικοί διαγωνιςμοί, ςχολικζσ εκδηλώςεισ και τελετζσ 

1. Πραγματοποιοφνται, λαμβανομζνων υπόψθ πάντοτε και των επιδθμιολογικϊν 

δεδομζνων που επικρατοφν κάκε φορά, εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, διδακτικζσ επιςκζψεισ, 

ςχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ με τιρθςθ όλων των μζτρων απόςταςθσ και 

ατομικισ υγιεινισ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθ μθ ανάμειξθσ διαφορετικϊν ομάδων. 

2. Ομοίωσ, επιτρζπονται μακθτικά ςυνζδρια, μακθτικοί διαγωνιςμοί. Η ςυμμετοχι ςε αυτά 

λαμβάνει χϊρα με επίδειξθ πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι βεβαίωςθσ νόςθςθσ εντόσ του 

τελευταίου εξαμινου ι ζγχαρτθσ βεβαίωςθσ/διλωςθσ αρνθτικοφ αυτοδιαγνωςτικοφ 

ελζγχου (self test) ζωσ και είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ ι άλλου τφπου διαγνωςτικοφ 

ελζγχου(rapid test ι PCR test) ζωσ και ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ, πριν θ οποία υπογράφεται 

από τον/τθν ςυμμετζχοντα/ςυμμετζχουςα, αν είναι ενιλικοσ/θ, ι τον γονζα/κθδεμόνα 

του/τθσ, αν πρόκειται για ανιλικο/θ, τθρουμζνων όλων των μζτρων προςταςίασ 

(υποχρεωτικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ, μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ, τιρθςθ κανόνων 

υγιεινισ). 

3. Επιτρζπεται θ διεξαγωγι το μάκθμα τθσ κολφμβθςθσ, που διεξάγεται ςε κολυμβθτικζσ 

δεξαμενζσ κακϊσ και οι ςχολικοί αγϊνεσ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι 

πανελλινιοι αγϊνεσ λυκείων μζςω των οποίων μοριοδοτοφνται οι μακθτζσ/τριεσ για τθν 

ειςαγωγι τουσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

αρμόδιασ υγειονομικισ επιςτθμονικισ επιτροπισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Ομοίωσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ ωσ άνω επιτροπισ διενεργοφνται 

και τα ςχολικά πρωτακλιματα. 

4. Επιτρζπεται θ υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

ανταλλαγισ/μετακίνθςθσ/υποδοχισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Για τισ χερςαίεσ και 

καλάςςιεσ μεταφορζσ κακϊσ και για τισ αεροπορικζσ μετακινιςεισ, εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ, των θμεδαπϊν/αλλοδαπϊν μακθτϊν/τριϊν τθροφνται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

οι οποίεσ αφοροφν ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ επιβίβαςθσ του ςυνόλου των 

επιβατϊν θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν κακϊσ και το κεςμικό πλαίςιο για τισ προχποκζςεισ 

ειςόδου ςτθν Χϊρα, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφουν. Σε κάκε περίπτωςθ, υπόχρεοι προςκόμιςθσ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν για τθν μετακίνθςθ είναι όλοι/εσ θμεδαποί/ζσ και αλλοδαποί/ζσ 

μακθτζσ/τριεσ, οι οποίοι/εσ ςυμμορφϊνονται κατά τθν υποδοχι τουσ και προσ τα λοιπά 

μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κρουςμάτων κορωνοϊοφ COVID-19, που ιςχφουν ςτθν 

Χϊρα υποδοχισ. 

5. Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ λειτουργοφν με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από όλουσ τουσ 

ειςερχόμενουσ ςε αυτζσ (μακθτζσ, κακθγθτζσ, λοιπό προςωπικό) και τιρθςθ απόςταςθσ 

ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ αυτϊν, λόγω τθσ ανάμειξθσ διαφορετικϊν πλθκυςμιακϊν 

ομάδων. 



6. Επιτρζπεται θ διοργάνωςθ ενδοςχολικϊν εκδθλϊςεων ι ςυνακροίςεων που ςυνδζονται 

με ευρεία προςζλευςθ γονεϊν/κθδεμόνων (π.χ. εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, εορτζσ 

αποφοίτθςθσ), εντόσ του πλαιςίου που κα κακορίηεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά 

νομοκετικζσ διατάξεισ και λαμβανομζνου υπόψθ τον διακζςιμο χϊρο, που λαμβάνουν 

χϊρα. 

 


