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 ΕΠΕΙΓΟΝ  

                                                                       
                         

Αθήνα,   23 - 11 -2009 
                    Α.Π.  Υ1/Γ.Π.οικ. 153109    
 
Προς: 

1.Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι TK 15180 
 

2.Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
-Γραφεία κ.κ. Νοµαρχών 
-∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας 
-∆/νσεις Πρόνοιας. 
 

3.Κεντρική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδος 
   (ΚΕ∆ΚΕ) 
   Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78, Αθήνα 
 
4. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
 
5. Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                        
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζ. Κακαλιούρα,  
Α. Καψάλη, Φ. Τσαλίκογλου                                          
Ταχ. ∆/νση: Βερανζέρου 50                             
Ταχ. Κώδ.: 104 38                                                                     
Τηλέφωνο: 210 5236283 
FAX: 210 5233563                        

 
 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) 
Σχετ.: 
1. Π.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄ 10-3-2000): Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας & 

Πρόνοιας. 
2. Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ.Α΄ 21-8-97): Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Ε.Σ.Υ., 

οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. 
3. Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 τ.Α΄ 6-8-2003): Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 
4. Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄ 11-7-2005): Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 
5. Π.∆. 161/2000 : Μεταβίβαση στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρµοδιοτήτων τοπικού 

ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
6. Π.∆. 483/1977 (ΦΕΚ 149/1η-6-77): Περί οργανώσεως και λειτουργίας των ∆ηµοτικών 

Σχολείων δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.  
7. Π.∆. 484/1977 (ΦΕΚ 149/1η-6-77): Περί οργανώσεως και λειτουργίας των δηµοσίων και 
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ιδιωτικών Νηπιαγωγείων.  
8. Απόφαση µε ΑΠ Υ1/ΓΠοικ.104526/30-7-2009 (ΦΕΚ354/τ.Υ.Ε.Θ/13-8-

2009):Συγκρότηση Εθνικού Επιστηµονικού και Επιχειρησιακού Συµβουλίου για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας της γρίπης Α(Η1Ν1). 

9. Εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α.  υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.57128/30-4-2009 σχετικά µε τη 
γρίπη  Α(Η1Ν1). 

10. Εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. υπ’ αρ. πρωτ Α.Π.Υ1/Γ.Π.οικ.109909/12-8-2009 «Μέτρα 
πρόληψης της διασποράς της νέας γρίπης σε βρεφονηπιακούς σταθµούς» 

11. Εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. υπ’ αρ. πρωτ Α.Π.Υ1/Γ.Π.οικ.139807/21-10-2009   
«Επικαιροποιηµένες  οδηγίες σχετικά µε τα µέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της  
γρίπης Α(Η1Ν1) στις  Σχολικές Μονάδες  και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες» 

12. Πρακτικά Συνεδρίασης της 19ης Οκτωβρίου 2009 της Ολοµέλειας του Εθνικού 
Επιστηµονικού & Επιχειρησιακού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της πανδηµίας της 
γρίπης Α(Η1Ν1)ν. 
 
Σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), παρατηρείται αυξητική τάση στη συχνότητα της νέας γρίπης 
Η1Ν1 στην χώρα  µας, και αναµένεται κατά το επόµενο διάστηµα η τάση αυτή να 
συνεχιστεί. 

Αυτό απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των κριτηρίων και της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για τη διακοπή της λειτουργίας των σχολείων στην περίπτωση που εµφανιστεί 
σηµαντικός αριθµός µαθητών ή/και εκπαιδευτικών µε συµπτώµατα γρίπης.1 

 
Παρακαλούµε, όπως αποστείλετε την παρούσα εγκύκλιο άµεσα σε όλες τις  Σχολικές 

Μονάδες, Βρεφονηπιακούς σταθµούς (ιδιωτικούς και δηµοτικούς) καθώς και λοιπούς 
φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 
Σηµειώνεται ότι, η διακοπή της λειτουργίας των σχολείων έχει νόηµα όσο η µετάδοση της 

νέας γρίπης δεν έχει ακόµη εγκατασταθεί στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο, και γίνεται 
µε σκοπό την επιβράδυνση της διασποράς της γρίπης στην ευρύτερη κοινότητα. 

Η παρούσα εγκύκλιος δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις. 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ- 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 
1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τµήµατος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εµφάνιση 4 ή 

περισσότερων ατόµων από το ίδιο Τµήµα µε συµπτώµατα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα 
άτοµο έχει συµπτώµατα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό µεγαλύτερο ή ίσο µε 38 
βαθµούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιµο, συνάχι. Για τη 
σχετική καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συµπτωµάτων από τους γονείς 
προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν 
απαιτείται. 

2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εµφάνιση ασθενών µε τα 
κριτήρια του σηµείου (1) τουλάχιστον στο 1/3 (33%) από τα Τµήµατα της ίδιας 
Σχολικής Μονάδας. 

3) Για τη διακοπή λειτουργίας σχολικού συγκροτήµατος: ∆ιακοπή της λειτουργίας στο 
1/3 (33%) των Σχολικών Μονάδων του σχολικού συγκροτήµατος µε βάση τα κριτήρια 
του σηµείου (2). 

                                                 
1 Ωστόσο, για όσο διάστηµα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας γρίπης λειτουργούν τα σχολεία συνιστάται 
ελαστικότητα από πλευράς του σχολείου για τις απουσίες παιδιών που  ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου. 
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4) Για τη διακοπή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων ενός Νοµού: ∆ιακοπή 

της λειτουργίας τουλάχιστον του 1/3 (33%) από τις Σχολικές Μονάδες του Νοµού µε 
βάση τα κριτήρια του σηµείου (2). 

 
Η διακοπή λειτουργίας Τµήµατος Σχολείου/Βρεφονηπιακού Σταθµού, ή Σχολικής 

Μονάδας / Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθµού συνιστάται για χρονικό διάστηµα διάρκειας 
7 ηµερών. Στο διάστηµα αυτό είναι απαραίτητο όλοι οι µαθητές και εκπαιδευτικοί των 
σχολείων των οποίων διακόπτεται η λειτουργία να απέχουν από άλλα µαθήµατα ή οµαδικές 
εξωσχολικές δραστηριότητες. 
 

Μετά την επαναλειτουργία Τµήµατος Σχολείου/Βρεφονηπιακού Σταθµού,  ή Σχολικής 
Μονάδας/Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθµού (ύστερα από διακοπή λειτουργίας επί 7 
ηµέρες, σύµφωνα µε τα παραπάνω), ∆ΕΝ διακόπτεται ξανά η λειτουργία αυτού του 
Τµήµατος σχολείου ή αυτής Σχολικής Μονάδας, εάν εµφανιστεί ξανά αριθµός ατόµων µε 
συµπτώµατα γρίπης ο οποίος να εµπίπτει στα παραπάνω κριτήρια. Νέα διακοπή δεν 
συνιστάται, διότι η εκ νέου εµφάνιση αυξηµένου αριθµού ατόµων µε συµπτώµατα γρίπης 
σηµαίνει ότι έχει ήδη εγκατασταθεί ευρεία διάδοση του ιού στην κοινότητα, και ως εκ 
τούτου η διακοπή της λειτουργίας του σχολείου δεν έχει νόηµα. 
 

Εάν σε Φροντιστήρια ή τάξεις εξωσχολικών δραστηριοτήτων εµφανιστούν ασθενείς 
που εµπίπτουν στα κριτήρια (1) και (2), επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργία τους.  
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τµήµατος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εµφάνιση 2 ή 

περισσότερων ατόµων από το ίδιο Τµήµα µε συµπτώµατα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα 
άτοµο έχει συµπτώµατα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό µεγαλύτερο ή ίσο µε 38 
βαθµούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιµο, συνάχι. Για τη 
σχετική  καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συµπτωµάτων από τους γονείς 
προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν 
απαιτείται. 

2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εµφάνιση ασθενών µε τα 
κριτήρια του σηµείου (1) τουλάχιστον σε 2 από τα Τµήµατα της ίδιας Σχολικής 
Μονάδας. 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)  – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας Τµήµατος σχολείου ή Σχολικής 
Μονάδας λαµβάνεται από τον Νοµάρχη, µετά από εισήγηση του Νοµιάτρου2. Για τη 
σχετική εισήγηση και απόφαση λαµβάνονται υπόψη τα παραπάνω κριτήρια κατά 
περίπτωση, καθώς και τα τοπικά επιδηµιολογικά και κοινωνικά δεδοµένα. 

Εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια, ο ∆ιευθυντής της 
Σχολικής Μονάδας ενηµερώνει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, η οποία µε τη σειρά της ενηµερώνει τον Νοµίατρο της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Οι ενηµερώσεις αυτές γίνονται µε σύντοµο έγγραφο, που αποστέλλεται µε 
                                                 
2 Σε έλλειψη ή αδυναµία του Νοµιάτρου εισηγείται ο τελών χρέη Νοµιάτρου, και ελλείψει αυτού ο 
Προϊστάµενου ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Ν.Α.. 
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φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). 
Ο Νοµίατρος εισηγείται στο Νοµάρχη τη διακοπή της λειτουργίας Τµήµατος του 

σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας. 
Εφόσον ο Νοµάρχης αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας Τµήµατος του 

σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας, η Νοµαρχία ενηµερώνει την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής της Σχολικής Μονάδας και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Με ευθύνη του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας ενηµερώνονται οι εκπαιδευτικοί, 
οι µαθητές και οι γονείς. Επίσης, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας 
καταχωρείται στη βάση δεδοµένων του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου η πληροφορία για 
τη διακοπή της λειτουργίας του σχολείου. 

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τη 
σειρά της ενηµερώνει καθηµερινά τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
βίου µάθησης & Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΕΠΥ) σχετικά µε: α/τις Σχολικές Μονάδες αρµοδιότητάς της, για τις οποίες ελήφθη 
απόφαση διακοπής λειτουργίας, και β/το σύνολο των Σχολικών Μονάδων που είναι 
κλειστές. 

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από το ΕΚΕΠΥ καθηµερινά στη Γενική ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας/∆/νση ∆ηµ. Υγιεινής/Τµήµα Σχολικής Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 
Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται διαγραµµατικά στο Παράρτηµα που ακολουθεί. 
 
Εξαίρεση από τη παραπάνω διαδικασία αποτελούν οι Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί 

Σταθµοί. Οι ∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ενηµερώνουν τη ∆ιοίκηση του Νοµικού 
Προσώπου, ώστε ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου να λάβει την Απόφαση διακοπής 
λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθµού.  Η Απόφαση κοινοποιείται στο Νοµίατρο και στο 
Υ.Υ.Κ.Α. (ΕΚΕΠΥ). Οι Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ενηµερώνουν απευθείας το 
Νοµίατρο, ο οποίος εισηγείται στο Νοµάρχη για τη λήψη Απόφασης, η οποία κοινοποιείται 
στο Υ.Υ.Κ.Α. (ΕΚΕΠΥ). 

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από το ΕΚΕΠΥ καθηµερινά στη Γενική ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας/∆/νση ∆ηµ. Υγιεινής/Τµήµα Σχολικής Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 
Η ισχύς της παρούσας Εγκυκλίου αρχίζει από τη ∆ευτέρα 23-11-09.         

 
                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Υπουργείο Εσωτερικών,Αποκέντρωσης 
    και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Σταδίου 27, ΤΚ 10183   Αθήνα 

2.Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
-Γρ. κ. Υπουργού 

                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Γ. ∆/ΝΣΗΣ 
                                                ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 

                                                          Α. ΦΩΤΕΙΝΕΑ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Μεσογείων 119 TK 10192 
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 ΤΚ 18518 

3.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ. Υφυπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Πειραιώς 40 TK 10182 

4.Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ. Υφυπουργού 
-Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 
-Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα Αθλητισµού 
-Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού 
Μπουµπουλίνας 20-22 TK 10632 
Τσόχα 7 ΤΚ 11521 

5.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ. Υφυπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Αχαρνών 2 TK 10176 

2.Υπουργείο  Οικονοµικών 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.Υφυπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Νίκης 5-7 ΤΚ 10180 

3.Υπουργείο Εξωτερικών 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ.κ.Αναπληρωτή Υπουργού 
-Γρ. κ. Υφυπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Β. Σοφίας 5 TK 10027 

4.Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.Αναπληρωτή Υπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Μεσογείων 151 TK 15500 

5.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Χαρ. Τρικούπη 182 TK 10178 

6.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας  
    και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ. Υφυπουργού 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Μεσογείων 96 TK 10127 

7.Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 
    και ∆ικτύων 

-Γρ. κ. Υπουργού 
-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
Αναστάσεως 2 TK 15669 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
1. Γρ. Υπουργού  
2. Γρ. Υφυπουργού 
3. Γρ. Γενικών Γραµµατέων 
4. Γρ. Γενικών ∆ιευθυντών 
5. ∆/νση Προστασίας της Οικογένειας 
6. ∆/νση Προστασίας ΑΜΕΑ 
7. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής 
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Υ.Υ.Κ.Α 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

∆ιάγραµµα ροής πληροφοριών για διακοπή λειτουργίας σχολείων 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 κοι 

 
(ΕΚΕΠΥ) 

 

ΚΕΕΛΠΝΟ 
 

 ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγιεινής - Τµ. 
Σχολικής Υγείας 

 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 
ή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
(∆ιευθυντής) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
Νοµάρχης 
(έκδοση  

Απόφασης) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
 

Νοµίατρος 

Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου 
µάθησης & Θρησκευµάτων 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης 

 
(∆ιευθυντής) 

Σχολική Μονάδα 
 

(∆ιευθυντής) 

Ενηµέρωση για κατάσταση σχολείου 

Κοινοποίηση Απόφασης 

Εισήγηση για λήψη Απόφασης 


