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Εισαγωγή: Το σχολείο αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για τη διαβίβαση γνώσεων που 

αφορούν την υγεία στα παιδιά, αλλά και στους γονείς και κατ’ επέκταση στην 

κοινωνία. Επιπρόσθετα, απαραίτητη προτεραιότητα του σχολείου αποτελεί η 

διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών. Το σχολείο ευνοεί την 

εφαρμογή παρεμβάσεων ενάντια σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών, αποτελεσματικά 

και οικονομικά. Καθώς ο συγχρωτισμός των παιδιών στο σχολείο αυξάνει την 

πιθανότητα μετάδοσης νοσημάτων, εάν ένα παιδί νοσήσει στη σχολική μονάδα, 

ανεξάρτητα με την αιτία της λοίμωξης, το προσωπικό του σχολείου πρέπει να 

βρίσκεται σε ετοιμότητα.  

Σκοπός της μελέτης: Σκοπό της μελέτης αποτελεί η εκτίμηση των βασικών γνώσεων 

των εκπαιδευτικών των δημόσιων δημοτικών σχολείων Ρόδου, σχετικά με τους 

κανόνες υγιεινής, τη μετάδοση των λοιμώξεων και τις περιόδους αποκλεισμού από το 

σχολείο για λόγους πρόληψης. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαμορφώσουν 

μία πρώτη εικόνα της ετοιμότητάς των εκπαιδευτικών στο να συμβάλλουν στην 

πρόληψη των λοιμώξεων. 

Μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Ρόδου, τα οποία υπάγονται στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Για τη διεξαγωγή της μελέτης 

και τη συλλογή των αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

κλειστού τύπου το οποίο δόθηκε στους εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 

ερωτήσεις σχετικά με κανόνες υγιεινής, μεταδοτικότητα λοιμώξεων και ερωτήσεις 

σχετικά με τη χρονική περίοδο αποκλεισμού ενός παιδιού από το σχολικό περιβάλλον 
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με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης μίας νόσου. Ακόμη, υπήρξε και μία ερώτηση 

που αφορούσε την σχολική οργάνωση για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Η 

γνώση των εκπαιδευτικών υπολογίστηκε και ως άθροισμα σωστών απαντήσεων και η 

έκφραση της ήταν με τη μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης. Η καταχώριση 

και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το υπολογιστικό φύλλο EXCEL 365. Ως όριο 

αποδοχής τέθηκε το 0,05. 

Αποτελέσματα: Από τους 521 εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία 

της Ρόδου (ανεξαρτήτως ειδικότητας), στη μελέτη έλαβαν μέρος οι 482 (ποσοστό 

συμμετοχής 92,5%). Σε δύο από τις τρείς ερωτήσεις υγιεινής τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων ήταν υψηλότερα από 90%. Έλλειψη επαρκών γνώσεων παρουσιάστηκε 

σε ερωτήσεις που αφορούν τη φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής, το κοινό 

κρυολόγημα καθώς και σε ερωτήσεις που αφορούν τη μετάδοση των λοιμώξεων.  

Παρουσιάστηκε μία αυξητική τάση της βαθμολογίας γενικών γνώσεων με την 

ηλικιακή ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η μικρότερη βαθμολογία παρουσιάστηκε στην 

ηλικιακή ομάδα 20-29 (6,0 ± 1,5), ενώ τη μεγαλύτερη βαθμολογία παρουσίασε η 

ηλικιακή ομάδα 50+ (7,1±1,5). Σχετικά με την γνώση ύπαρξης υποδομής για την 

πρόληψη λοιμώξεων, το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων σημείωσε ξανά η 

ηλικιακή ομάδα 50+ (p<0,001). 

Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

διασφάλιση της υγείας των μαθητών. Στα περισσότερα από τα ερωτήματα που 

τέθηκαν, η γνώση των εκπαιδευτικών ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά σε 

ορισμένα από τα θέματα που θίχτηκαν διαπιστώθηκαν ελλείψεις για τις οποίες 

χρειάζονται πρωτοβουλίες επιμόρφωσης.. Το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στη 

μελέτη επιβεβαιώνει την παρουσία ενδιαφέροντος επί του θέματος. Τα ευρήματα της 

μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σχετικά με το θέμα των λοιμώξεων και τη 

διαμόρφωση σχολικών υποδομών για την πρόληψη τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Λοιμώξεις, εκπαιδευτικοί, δημοτικό σχολείο, δάσκαλοι, γνώσεις, 

Ρόδος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υγιεινή, μετάδοση, αποκλεισμός. 
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Introduction: Schools are the ideal setting for the transmission of knowledge 

regarding health issues among children and their parents. Moreover, ensuring the 

physical and mental health of children is a necessary priority of schools. Schools 

favor the application of fast and low cost interventions against a great number of 

diseases. As the agglomeration of children in school settings increases the possibility 

of communicable disease transmission, school stuff must be aware of certain infection 

control measures. The main role of school prevention lies within the teachers, who 

spend a lot of hours with their students in a daily basis. 

 Purpose of the research: The main purpose of this research is to evaluate the 

knowledge of primary school teachers in Rhodes, regarding the basic rules of hygiene, 

the transmission of communicable diseases and the exclusion periods from school as a 

mean of prevention.  

Methods: The target population of this research was all the primary school teachers 

who work in the public primary schools of Rhodes, which subject in the primary 

education directorate of Dodecanese. A Closed type anonymous questionnaire was 

used and was distributed amongst teachers. The questions included in the 

questionnaire focused on topics such as hygiene, transmission of communicable 

diseases and exclusion periods from school for disease control. Also, a question 

regarding school infrastructure for disease control was included. Teacher’s knowledge 

was calculated as the sum of correct answers and was expressed in the form of 

average and standard deviation. The analysis of data was performed using the EXCEL 

365 calculation sheet. Margin of error was set to 0,05. 
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Results: Of the 521 teachers (specialties included) that work in primary schools in 

Rhodes, Greece, 482 took part in the study (participation rate 92,5%). In 2 of the 3 

questions regarding hygiene, the correct answers exceeded 90%. A lack of knowledge 

was observed in questions regarding head lice, common cold as well as in questions 

regarding disease transmission. A tendency of more correct answers was observed in 

higher age groups. The age group 20-29 had the lower correct response rating 

(6.0±1.5), whilst the higher correct response rating was attributed to the age group of 

50+ (7.1±1.5). The differences between age groups are statistically significant 

(p<0.001) while a statistically significant correlation was noted between age group 

and correct answer rating (r=0.997, p<0.001). Regarding the knowledge for the 

existence of a specified school infrastructure to prevent communicable diseases, the 

age group 50+ had the higher rating of correct answers (p<0.001). 

Conclusions: Primary school teachers can contribute substantially in making schools 

safe for students’ health. While there was a good response rate in most of the 

questions asked, a lack of knowledge was observed in certain topics. The high 

participation rate in this research shows an increased interest for communicable 

diseases on the teachers’ side. The findings of this research could be used for the 

creation of educational programs, targeted towards the educators and they can also be 

used for the creation of better infrastructures for the prevention of communicable 

diseases in school settings. 

 

 

Key words: Communicable diseases, primary school, teachers, knowledge, Rhodes, 

primary education, hygiene, transmittance, exclusion. 
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Εισαγωγή / Γενικό μέρος 

 

 

1.1 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο ρόλος του σχολείου και του 

εκπαιδευτικού στην πρόληψη των λοιμώξεων.  

 

1.1.1 Διαμόρφωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

  Στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών. 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.  

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του νόμου υπ’ αριθμό 1566 «Η φοίτηση 

είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν 

έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από έξι 

τάξεις και τα παιδιά φοιτούν σε αυτό από την ηλικία των 6 έως 12 ετών. Ο αριθμός 

των τμημάτων ενός δημοτικού σχολείου κυμαίνεται από 1 (μονοθέσιο δημοτικό 

σχολείο) έως 12 (δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο)[1]. 

 

1.1.2 Ο ρόλος του σχολείου στις λοιμώξεις. 

 

  Καθώς τα σχολικά χρόνια αποτελούν μια περίοδο διαμόρφωσης στην ανάπτυξη ενός 

ανθρώπου, το σχολικό περιβάλλον παρέχει τα μέσα προς τη βελτίωση της υγείας, 

όπως και τα βασικά εφόδια που χρειάζεται ο κάθε νέος στη ζωή του (π.χ. ικανότητα 

λήψης αποφάσεων κ.α.). Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα μέρος όπου είναι εφικτό να 

εφαρμοστούν παρεμβάσεις ενάντια σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών, τόσο 

αποτελεσματικά όσο και οικονομικά. Επιπλέον το σχολείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως το μέσο διαβίβασης γνώσεων σχετικά με τον τομέα της υγείας, τόσο στα παιδιά, 

αλλά και στους γονείς και κατ’ επέκταση στην κοινωνία[2]. Η αμερικανική ακαδημία 

παιδιατρικής, όρισε το “υγιεινό σχολικό περιβάλλον” ως εκείνο που προστατεύει τον 

σχολικό πληθυσμό από τραυματισμό ή ασθένεια και προωθεί δράσεις πρόληψης και 

συμπεριφορές ενάντια σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου, που μπορεί να οδηγήσουν 

σε μελλοντική νόσο ή αναπηρία[3]. 
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  Στα σχολεία όμως, η μετάδοση νοσημάτων από άτομο σε άτομο είναι πολύ συχνή[4]. 

Η ένταξη του παιδιού στο δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα  μεταβατικό στάδιο της 

ζωής του. Στο οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί συναντά περιορισμένο αριθμό 

παθογόνων, καθώς οι επαφές του είναι περιορισμένες και αποτελούνται κυρίως από 

την οικογένεια. Ωστόσο, στο σχολείο έρχεται σε επαφή με έναν μεγάλο αριθμό νέων 

ατόμων. Φυσικά, οι συνάθροιση των παιδιών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

κινδύνους για τις λοιμώξεις, καθώς η μετάδοση τους στο χώρο αυτό ευνοείται. 

  Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθιστούν τα παιδιά περισσότερο 

επιρρεπή σε μεταδοτικές ασθένειες. Πολλές φορές, τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους 

κινδύνους που επιφυλάσσουν διάφορες συμπεριφορές, όπως π.χ. η επαφή των χεριών 

και άλλων αντικειμένων με το στόμα. Ο κακός σχεδιασμός ενός σχολείου, (μικρές 

τάξεις που στεγάζουν μεγάλο αριθμό μαθητών, λίγα παράθυρα, μη συχνός αερισμός 

της τάξης), η κοινή χρήση τουαλέτας σε συνδυασμό την παράβλεψη της καλής 

υγιεινής των χώρων, μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση των κρουσμάτων από 

λοιμώδη νοσήματα. Μία περιγραφική μελέτη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. το 2009 διαπίστωσε 

ανεπάρκεια κατάλληλων υποδομών για τη διασφάλιση σχολικής υγείας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα [5]. 

 

1.1.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

  Όταν ένα παιδί νοσήσει στη σχολική μονάδα, ανεξάρτητα με την αιτία της 

λοίμωξης, το προσωπικό του σχολείου πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα να 

αντιμετωπίσει τον πιθανό κίνδυνο μετάδοσης, δηλαδή ότι και άλλα παιδιά, αλλά και 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να νοσήσουν από την ίδια ασθένεια[6].Ο 

Δάσκαλος βρίσκεται σε μία αρκετά πλεονεκτική θέση όσο αναφορά την άμεση 

αναγνώριση ενός τέτοιου προβλήματος. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται για αρκετές συνεχόμενες ώρες τη μέρα με τους μαθητές 

τους, τους καθιστά σε μία άριστη θέση να αναγνωρίσουν, ήδη από νωρίς, αλλαγές 

στην εικόνα ή και στη συμπεριφορά των μαθητών που είναι άρρωστοι. Μπορούν 

δηλαδή εύκολα να παρατηρήσουν αλλαγές στο μοτίβο του κάθε συγκεκριμένου 

μαθητή[7]. Κατά συνέπεια, η αμεσότητα της λήψης μέτρων προστασίας έναντι της 

μετάδοσης των λοιμώξεων, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας. Εάν ό δάσκαλος 

αναγνωρίσει γρήγορα αυτές τις μεταβολές, τότε μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 

στην προστασία των παιδιών, καθώς μπορεί να προβεί στην άμεση ενημέρωση του 

σχολείου, του γονέα, καθώς και του υγειονομικού προσωπικού. Για να επιτευχθούν 
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τα παραπάνω, βασική προϋπόθεση αποτελεί η καλή κατάρτιση του εκπαιδευτικού στο 

θέμα των λοιμώξεων.  

 

1.1.4. Η Σημασία της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής στο σχολικό περιβάλλον. 

 

  Η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα 

πρόληψης των λοιμώξεων. Το πιο βασικό μέτρο πρόληψης μεταδιδόμενων 

νοσημάτων είναι το πλύσιμο των χεριών[8]. Η εφαρμογή του πλυσίματος των χεριών, 

καθώς και τα αποτελέσματα της στο πλαίσιο του σχολείου έχει μελετηθεί εκτεταμένα. 

Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει τις μικροβιοκτόνες ιδιότητες των αλκοολούχων 

γελών (gels), τόσο ενάντια στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού όσο και στις 

εντερικές λοιμώξεις[9,10]. Ένα παράδειγμα αποτελεί μία τυχαιοποιημένη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 8 δημόσια σχολεία στην Αλμερία της Ισπανίας. 

Συγκρίθηκαν παιδιά που έπλεναν τα χέρια τους μόνο με σαπούνι (control group) και 

παιδιά που εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν επιπλέον αλκοολούχα γέλη (intervention 

group).  Η μελέτη έδειξε πως η χρήση αλκοολούχων γελών σε συνδυασμό με τη 

χρήση σαπουνιού και με την εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων, 

οδήγησε σε μείωση του ρίσκου έλλειψης από το σχολείο λόγο λοιμώξεων κατά 

38%[11]. 

 

 

1.2. Παιδιατρικές λοιμώξεις - Αντίκτυπο στη σχολική λειτουργία. 

 

  Το 2011, τα λοιμώδη νοσήματα ήταν υπεύθυνα για εκατομμύρια από χαμένες 

σχολικές μέρες κάθε χρόνο σε δημόσια σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτικά, 

υπολογίστηκε ότι το 40% των παιδιών σχολικής ηλικίας απουσίασαν για τρείς ή 

περισσότερες σχολικές ημέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας 

ασθενειών ή τραυματισμών. Σε κάθε σχολική χρονιά, περίπου 22 εκατομμύρια 

σχολικές ημέρες χάνονται λόγω του κοινού κρυολογήματος και 38 εκατομμύρια 

σχολικές ημέρες χάνονται λόγω της γρίπης[12]. 
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1.3 Επιδημιολογία λοιμώξεων και σχολικές εξάρσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 

1.3.1 Καταγεγραμμένες εξάρσεις γαστρεντερίτιδας σε σχολεία της Ελλάδας 

 

Στον ελληνικό χώρο, υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός καταγεγραμμένων εξάρσεων 

από λοιμώδη νοσήματα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά το γεγονός 

πως η ενημέρωση του κέντρου ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων είναι υποχρεωτική 

σε περίπτωση έξαρσης[13]. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά εξάρσεων από 

γαστρεντερίτιδες που προκαλούνται από ιούς. Στην ελληνική βιβλιογραφία, γίνεται 

αναφορά σε μόνο 2 περιπτώσεις έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο χώρο του σχολείου[14, 

15]. Οι εξάρσεις γαστρεντερίτιδας εμπλέκουν έναν αριθμό από ομάδες υψηλού 

κινδύνου, ιδιαίτερα μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, καθώς και άτομα με 

ανοσοκαταστολή[16,17]. Είναι συχνές σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως οι σχολικές 

μονάδες λόγο της στενής επαφής μεγάλου αριθμού ατόμων. Ωστόσο, έχει καταγραφεί 

χαμηλή συμμόρφωση του σχολικού προσωπικού με την διαδικασία ενημέρωσης του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ[20]. 

 

1.3.2 Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ηπατίτιδα Α και σχολικές εξάρσεις. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας από τους παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση 

των λοιμώξεων στα σχολεία, είναι η κοινή χρήση τουαλέτας από τους μαθητές (και 

σε περιπτώσεις μικρότερων σχολείων και το προσωπικό). Μία από τις νόσους, την 

εμφάνιση της οποίας ευνοεί η χρήση κοινής τουαλέτας αποτελεί και η Ηπατίτιδα 

Α[18]. Στη χώρα μας, το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α έχει ενταχθεί στο εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών και είναι επομένως υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά από την 

ηλικία των 12 μηνών και μετά σε 2 δόσεις. Το ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ. αναφέρει πως το 

διάστημα 2004-2012 δηλώθηκαν συνολικά 995 κρούσματα ηπατίτιδας Α, μέσω του 

συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων. Ο διάμεσος ετήσιος αριθμός 

κρουσμάτων ήταν 89 (εύρος 41-282). Υψηλότερη συχνότητα παρουσιάστηκε σε 

παιδιά ηλικίας <14 ετών, με μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση 3,1 κρούσματα ανά 

100.000 πληθυσμό[18]. Από το 2012 έως το 2017 σημειώθηκαν επιπλέον 803 

κρούσματα ηπατίτιδας. Από τα 1789 συνολικά κρούσματα της περιόδου 2004-2017, 

οι πιο μεγάλες επιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό σημειώθηκαν στις ηλικίες 0-4 και 
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5-14 χρονών (3,9 και 3,3 αντίστοιχα). Η μέση δηλούμενη επίπτωση της ασθένειας 

ήταν 1,17 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό[19]. Γίνεται λόγος λοιπόν για ηλικίες οι 

οποίες συναντώνται και στους χώρους δημοτικών σχολείων, καθώς η 

παρακολούθηση των μαθημάτων για τις ηλικίες αυτές είναι υποχρεωτική. Σχολικές 

εξάρσεις ηπατίτιδας Α έχουν καταγραφεί στο ηνωμένο βασίλειο το έτος 2008[20] και 

στην Ιταλία το 1998 [21]. Στην πρώτη περίπτωση η έξαρση περιορίστηκε με 

εμβολιασμό των παιδιών  και των στενών επαφών τους, ενώ στη δεύτερη με 

καλύτερη εφαρμογή της σχολικής υγιεινής και εκπαιδευτικές καμπάνιες. Έχουν 

προταθεί μέτρα για την πρόληψη της ηπατίτιδας Α, όπως η σχολαστική απολύμανση 

των επιφανειών στο χώρο του σχολείου[22] και η βελτίωση δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης[23]. 

 

1.3.3.Επιδημιολογικά δεδομένα της ιλαράς και σχολικές εξάρσεις. 

 

Η ιλαρά αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιμώδους νοσήματος, το 

οποίο έχει επανέλθει στο προσκήνιο εξαιτίας της μικρότερης της ιδανικής 

εμβολιαστικής κάλυψης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο E.C.D.C καθώς και  

στα ετήσια στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης που κατατέθηκαν στον παγκόσμιο 

οργανισμό υγείας, στην Ελλάδα η εμβολιαστική κάλυψη για την πρώτη δόση του 

εμβολίου είναι ικανοποιητική, με ποσοστό εμβολιασμού 95-99%. Όσο αφορά τη 

δεύτερη δόση, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι μικρότερο από 85%[24,26]. 

Σχετικά με τα καταγεγραμμένα κρούσματα, η Ελλάδα το 2017 βρισκόταν στην 3η 

θέση στην Ευρώπη με 967 αναφορές. Από τις αρχές του 2018, βρίσκεται στην πρώτη 

θέση με 1.131 κρούσματα[25]. Συνολικά, 2099 κρούσματα ιλαράς είχαν αναφερθεί από 

την αρχή της έξαρσης το 2017, έως τον Μάρτιο του 2018 στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ[25]. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών κρουσμάτων κατέχουν τα άτομα που 

εντάσσονται στην ηλικιακή ομάδα έως δεκατεσσάρων ετών.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται λόγος για ηλικίες που αφορούν παιδικούς 

σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Στον διεθνή χώρο, έχουν 

σημειωθεί σχολικές εξάρσεις ιλαράς, ακόμη και σε μαθητικούς πληθυσμούς που 

είχαν λάβει μία δόση του εμβολίου. Παράδειγμα αποτελεί μία έξαρση το 2007 σε 

σχολείο της Σιγκαπούρης με 9 κρούσματα μαθητών 8-14 χρονών[27]. Αξίζει να 

σημειωθεί πως όλα τα κρούσματα είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου. Ακόμη, μία 

ολλανδική μελέτη, δημιούργησε ένα επιδημιολογικό μοντέλο και υπολόγισε μείωση 
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των κρουσμάτων ιλαράς στην κοινωνία, τις περιόδους διακοπών των σχολείων έως 

και 53%[28]. 

 

1.3.4.. Επιδημιολογικά δεδομένα της ανεμευλογιάς και σχολικές εξάρσεις. 

 

Η ανεμευλογιά αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες ασθένειες της παιδικής 

ηλικίας. Η μετάδοση γίνεται αερογενώς ή με άμεση επαφή με τις δερματικές βλάβες, 

πριν αυτές εφελκιδοποιηθούν. Στην Ελλάδα, αποτελούσε υποχρεωτικώς δηλούμενο 

νόσημα έως το 2004, οπότε και αντικαταστάθηκε από την ανεμευλογιά με επιπλοκές. 

Από το 2004, η συχνότητα της νόσου σημείωνε συνεχή πτώση, ωστόσο τα έτη 2015, 

2016 και 2017 εμφάνισε σταδιακή αύξηση[29]. Η πρόληψη της νόσου γίνεται μέσω 

εμβολιασμού με δύο δόσεις σε ηλικίες 12 μηνών και 4-6 χρονών αντίστοιχα. Το CDC 

προτείνει τη δεύτερη δόση με σκοπό τη μείωση του προβλήματος που δημιουργεί η 

ανεμευλογιά σε χώρους όπως το σχολείο[30]. Συνήθως ο εμβολιασμός γίνεται 

παράλληλα με τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (το εμβόλιο 

εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών το έτος 2006). Σχετικά με τη 

συχνότητα δήλωσης κρουσμάτων,  τα παιδιά σχολικής ηλικίας 5-14 ετών κατέχουν τη 

δεύτερη θέση με 0,3 κρούσματα/100.000 πληθυσμό, έπειτα από τα παιδιά ηλικίας 0-4 

χρονών με 0,91/100.000. Μία μελέτη που έλαβε χώρα πριν την ένταξη του εμβολίου 

στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, έδειξε πολύ υψηλά ποσοστά οροθετικότητας σε 

όλα τα παιδιά ηλικίας έως και 14 ετών[31]. Ένα κύριο ζήτημα που τίθεται για τα 

σχολεία αποτελούν οι χαμένες διδακτικές ώρες που μπορούν να προκύψουν όταν ένα 

παιδί νοσήσει από ανεμευλογιά.  

 

1.3.5.Φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής στα ελληνικά σχολεία. 

 

  Η φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής αποτελούσε και αποτελεί ακόμη ένα από τα 

πιο συχνά φαινόμενα παρασιτώσεων στα ελληνικά σχολεία. Υπαίτιος είναι το  

παράσιτο pediculus humanus capitis[32]. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η 

μετάδοση λαμβάνει μέρος κατά την άμεση επαφή κεφαλής με κεφαλή. Μέρη με 

αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως οι σχολικές μονάδες, μπορούν να 

καταστούν επιδημικά σε ειδικές περιπτώσεις[33]. Το 2009 έλαβε μέρος μία μελέτη 

στον ελληνικό χώρο, με σκοπό να υπολογίσει την εκτιμώμενη συχνότητα της νόσου. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, στα οποία απάντησαν οι γονείς 2.792 παιδιών, 

2.265 εκ των οποίων ήταν μαθητές δημοτικού σχολείου[34]. Η μέση ηλικία των 
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παιδιών ήταν 8 χρόνια (εύρος 3-13 χρονών). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 12% 

επί του συνόλου των παιδιών παρουσίαζε φθειρίαση την περίοδο της μελέτης. Για το 

84% των παιδιών, οι γονείς είχαν ελληνική υπηκοότητα. Υπολογίστηκε ότι τα 

κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερο ρίσκο παρασίτωσης κατά 68%. Ο σχετικός 

κίνδυνος υπολογίστηκε ως τρείς φορές μεγαλύτερος για παιδιά με μακριά μαλλιά.  

 

1.3.6 Επιδημιολογικά δεδομένα της γρίπης και το αντίκτυπο της στη σχολική 

λειτουργία. 

 

Τα παιδιά αποτελούν σημαντικούς φορείς για την μετάδοση του ιού της γρίπης στην 

κοινωνία[35]. Κάθε χειμώνα στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, παρατηρείται 

αύξηση στη δραστηριότητα του ιού της γρίπης. Η αύξηση της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας που προκαλεί η εποχική γρίπη ποικίλει από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά του ιού που κυκλοφορεί και με το βαθμό ανοσίας που έχουν σ' 

αυτόν οι διάφορες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, για τη χώρα μας οι ηλικίες 5-14 

ετών το έτος 2017 εμφάνισαν τα μεγαλύτερα ποσοστά κρουσμάτων γρίπης ανά 1000 

ιατρικές επισκέψεις[36]. Μία μελέτη κοορτής, η οποία έλαβε χώρα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (Σιάτλ) και αφορούσε τις επιπτώσεις της γρίπης στην 

κοινότητα, έδειξε πως κατά την χειμερινή περίοδο, τα συνολικά επεισόδια γρίπης, οι 

χαμένες σχολικές μέρες, οι χαμένες εργασιακές μέρες των γονέων και η εμφάνιση 

δευτερευόντων κρουσμάτων γρίπης στην οικογένεια, παρουσίασαν αύξηση όταν 

κυκλοφορούσε ο ιός της Ινφλουένζας[37]. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

υπολογίζεται πως 38 εκατομμύρια σχολικές ώρες χάνονται ετησίως εξαιτίας της 

εποχιακής γρίπης[38].  

 

1.4. Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων στα ελληνικά σχολεία. 

 

1.4.1 Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 

 

   Στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο ορίζει, πως μεταξύ των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία, απαιτείται 

«Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 

να αναφέρεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού 

Δελτίου Υγείας Μαθητή»[39]. Ο παραπάνω νόμος αποσκοπεί στην προστασία των 

μαθητών και του προσωπικού, καθώς τα εμβόλια αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό 
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μέτρο πρόληψης των λοιμώξεων. Ωστόσο, πολλά παιδιά ακόμα εγγράφονται 

ανεμβολίαστα στο σχολείο, καθώς η παρουσίαση εγγράφων από τους γονείς, τα οποία 

δικαιολογούν την αδυναμία του παιδιού να εμβολιαστεί, επιτρέπει την εγγραφή τους 

στο σχολείο. 

 

1.4.2.Υφιστάμενες δομές για την διασφάλιση της σχολικής υγείας στην Ελλάδα. 

 

Στην Ελλάδα, για τη διασφάλιση της σχολικής υγιεινής γίνεται μέσα από διάφορους 

φορείς οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο υγείας και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 

1.4.2.1.Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Στο Υπουργείο Παιδείας εντάσσεται η Διεύθυνση Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, στην οποία ανήκει το Τμήμα 

Β' Αγωγής Υγείας (Α.Υ.) και Περιβαλλοντικής Αγωγής (Π.Α.), που ασχολούνται με 

θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, αντίστοιχα.  

 

 

1.4.2.2. Υπουργείο Υγείας. 

 

Το υπουργείο υγείας διαθέτει αρκετούς επιμέρους φορείς, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων των οποίων, περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της σχολικής υγιεινής. 

 

Οι φορείς αυτοί είναι:  

 Το Τμήμα Σχολικής Υγείας. 

 Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 

 Το κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 

 Ο Ερυθρός Σταυρός με την υπηρεσία αγωγή υγείας. 

 Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. (Π.Φ.Υ) 

 Οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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 1.4.3 Υπάρχουσες οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων στα ελληνικά σχολεία. 

 

Τα ελληνικά σχολεία δεν διαθέτουν ένα ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης 

κρουσμάτων από λοιμώδη νοσήματα. Κάθε χρόνο εκδίδονται κυρίως νέες οδηγίες για 

την αντιμετώπιση της γρίπης, με εγκυκλίους είτε του υπουργείου υγείας είτε του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κατά καιρούς έχουν σταλεί και κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης από 

συγκεκριμένα παθογόνα, με σκοπό την αντιμετώπιση επιδημιών (π.χ. ιός γρίπης 

Η1Ν1 2009.) 

  To 2016, σε εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας με Αριθμό Πρωτοκόλλου Φ1/05-02-

2016/ΥΠ.Ε.Π.Θ[40], εξέδωσε οδηγίες πρόληψης έναντι της εποχιακής γρίπης.  

 

Συγκεκριμένα πρότεινε: 

 Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης να αναμένουν σε χώρο όπου δεν θα 

έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα μέχρι να τα παραλάβουν οι κηδεμόνες τους. 

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 

κινδύνου μόλυνσης. 

 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 

προσωπικών αντικειμένων. 

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του 

αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. 

 Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση 

στους κάδους απορριμμάτων. 

 Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. 

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι 

και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή 

χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

 

   Το 2009 το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο νέων οδηγιών του για τον ιό Η1Ν1[41] 

πρότεινε μεταξύ διαφόρων μέτρων, τα παρακάτω για τη διαμόρφωση ενός υγιεινού 

περιβάλλοντος: 

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός των αιθουσών με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. 

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, επιβάλλεται συχνός καθαρισμός των 

λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή 

από σκάλες ή κιγκλιδώματα και βρύσες), με απολυμαντικά. 
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 Ο καθαρισμός των αντικειμένων, που δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να γίνει 

με ένα απολυμαντικό, όπως το οινόπνευμα. Τα αντικείμενα, που είναι εμφανώς 

λερωμένα, καθαρίζονται πρώτα με υγρό σαπούνι και νερό και κατόπιν με 

απολυμαντικά. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο καθαρισμό των αντικειμένων και των 

επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή το άτομο που νοσούσε. 

 

   Σχετικά με τις περιόδους αποκλεισμού των παιδιών από το σχολικό περιβάλλον για 

λόγους πρόληψης, δεν έχουν υπάρξει επίσημες οδηγίες από το υπουργείο παιδείας. Το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ παρέχει οδηγίες αποκλεισμού για την προφύλαξη μετάδοσης 

λοιμώξεων. Αυτές οι οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο, αλλά δεν 

αποστέλλονται ως επίσημες οδηγίες στα σχολεία.  

 

1.5. Σκοπός της μελέτης 

 

   Αν και το σχολείο αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς χώρους μετάδοσης των 

λοιμώξεων, η πρόληψη των λοιμώξεων στο χώρο του σχολείου δεν έχει μελετηθεί 

επαρκώς. Η βιβλιογραφία επί του θέματος παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση 

των βασικών γνώσεων των εκπαιδευτικών των δημόσιων δημοτικών σχολείων Ρόδου, 

σχετικά με τους κανόνες υγιεινής, τη μετάδοση των λοιμώξεων και τις περιόδους 

αποκλεισμού από το σχολείο για λόγους πρόληψης. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν 

να διαμορφώσουν μία πρώτη εικόνα της ετοιμότητάς των εκπαιδευτικών στο να 

συμβάλλουν στην πρόληψη των λοιμώξεων. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να δώσουν το έναυσμα για να ληφθούν πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα πρόληψης των λοιμώξεων, καθώς και για 

τη διαμόρφωση υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στο σχολείο. 
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Μεθοδολογία 

 

2.1. Αναζήτηση βιβλιογραφίας. 

 

Για τη μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές 

μηχανές αναζήτησης PubMed, Google, Google scholar, Scopus (μηχανή αναζήτησης 

του Elsevier) και Research Gate. Επιλέχθηκαν άρθρα τα οποία είχαν δημοσιευτεί 

στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν  είναι, 

primary school communicable diseases, primary school teacher attitudes regarding 

infections/ communicable diseases, role of school teachers in health, primary school 

outbreak, greek school outbreak, epidemiology for (name of the disease) in Greece. 

Στην εργασία αυτή, δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ λεπτομερείς αναζητήσεις στης 

μηχανές αναζήτησης, καθώς η περιορισμένη βιβλιογραφία στο θέμα που εξετάζεται 

δεν το επέτρεψε. Η χρονολογία δημοσίευσης δεν αποτέλεσε αιτία απόρριψης άρθρων 

σχετικά με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και με εξάρσεις σε σχολεία, ωστόσο 

αποτέλεσε αιτία απόρριψης άρθρων σχετικά με επιδημιολογικά δεδομένα. Για τη 

διατύπωση των βιβλιογραφικών αναφορών χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο Cite them 

right 10thedition- Harvard. 

 

2.2 Πληθυσμός στόχος – πληθυσμός δειγματοληψίας. 

 

  Ο πληθυσμός στόχος (target population) ήταν εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται, 

κατέχοντας μόνιμη θέση ή θέση αναπληρωτή σε δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ο πληθυσμός δειγματοληψίας (sampling population) ήταν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται στα δημόσια δημοτικά 

σχολεία της Ρόδου, τα οποία εντάσσονται στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. 

 

2.3 Το ερευνητικό εργαλείο. 

 

  Πρόκειται για ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, με 12 ερωτήσεις 

(εικόνα 1). Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν πηγές από 

την ελληνική βιβλιογραφία όπως το ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ και την Π.Φ.Υ[42], καθώς και από 
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τη διεθνή βιβλιογραφία [43, 44]. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν 

επιμέρους θέματα που αφορούν την πρόληψη νοσημάτων. Για το λόγο αυτό, οι 

ερωτήσεις χωρίστηκαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις βασικών κανόνων 

υγιεινής, τις γνώσεις σχετικά με τη μεταδοτικότητα διάφορων ασθενειών και τις 

γνώσεις σχετικά με τις περιόδους αποκλεισμού για λόγους πρόληψης. 

 

2.4. Δειγματοληπτικός σχεδιασμός και μέγεθος δείγματος. 

 

  Το δείγμα της μελέτης αυτής αποτελεί όλος ο πληθυσμός εκπαιδευτικών των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της Ρόδου. Ως βασικές δειγματοληπτικές μονάδες 

(primary sampling units), ελήφθησαν τα δημόσια δημοτικά σχολεία της νήσου Ρόδου. 

Υπολογίστηκε ότι το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος συμμετοχών ήταν 262 

εκπαιδευτικοί (ώστε το εύρημα της τάξης του 50% να έχει διάστημα αξιοπιστίας 95% 

±4,3% ενώ για εύρημα της τάξης του 80% το διάστημα αυτό να είναι ±2,15%, με την 

παραδοχή ότι η αναλογία απόκρισης στη μελέτη θα είναι 85%). 

  Γι’ αυτό το μέγεθος συμμετοχής, υπολογίστηκε ότι θα πρέπει να περιληφθούν 

τουλάχιστον 33 σχολικές μονάδες, με βάση την εκτίμηση ότι κατά μέσον όρο στην 

κάθε σχολική μονάδα του νησιού εργάζονται 10 εκπαιδευτικοί και με την εκτίμηση 

πως το ποσοστό συμμετοχής θα ήταν 85%. Η εκτίμηση του μέσου όρου δασκάλων 

ανά σχολείο έγινε μετά από προσωπική επικοινωνία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, από όπου 

παρατέθηκε λίστα με το σύνολο των δημοτικών σχολείων, καθώς και το σύνολο του 

αριθμού εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από την ειδικότητα 

(πίνακας 5 σ. 45). Οι ειδικότητες που συναντώνται στα δημοτικά σχολεία Ρόδου είναι 

αυτές της γυμναστικής, πληροφορικής, φυσικής, μουσικής, ξένων γλωσσών και 

καλλιτεχνικών. Την αιτία συμπερίληψης τους αποτέλεσε το γεγονός ότι και οι 

εκπαιδευτικοί με ειδικότητα βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με τα παιδιά και 

μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με λοιμώδη νοσήματα. 

  Λόγω του μικρού μεγέθους του συνολικού πληθυσμού (521 εκπαιδευτικοί σε 53 

σχολικές μονάδες), καθώς και της πιθανότητας χαμηλότερης από την αναμενόμενη 

απόκρισης στα ερωτηματολόγια, αποφασίστηκε τελικά να συμπεριληφθούν όλες οι 

σχολικές μονάδες στο δείγμα, καθώς θεωρήθηκε χρονικά εφικτό. 
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2.5. Πληροφορίες που συλλέχθηκαν. 

 

Οι βασικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη μελέτη είναι:  

 Κατάλογος σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας και αργότερα από τη 

διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. 

 Βασικές πληροφορίες από κάθε σχολείο και από τη Δ.Π.Ε.Δ., σχετικά με τον αριθμό 

των εκπαιδευτικών, και τα ωράρια εργασίας τους. 

 Βασικά δημογραφικά δεδομένα των εκπαιδευτικών- συγκεκριμένα ηλικιακές ομάδες. 

 Γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με βασικούς κανόνες υγιεινής  

 Γνώσεις σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης παιδικών ασθενειών 

 Γνώσεις σχετικά με τον αποκλεισμό παιδιών για ένα χρονικό διάστημα από το χώρο 

του σχολείου, με σκοπό την αποφυγή εξάρσεων. 

 Ειδική γνώση σχετική με την οργάνωση του σχολείου όσο αφορά τα λοιμώδη 

νοσήματα. 

 

2.6 Οργάνωση της μελέτης. 

 

  Αρχικά, ζητήθηκε η συνεργασία των σχολείων είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε 

ανταπόκριση σε καμία από της παραπάνω μεθόδους, έλαβε μέρος συζήτηση σε 

προσωπικό επίπεδο με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας μετά το πέρας των 

διδακτικών ωρών.  

  Κατά την πρώτη επίσκεψη, δινόταν γραπτά η έγκριση της έρευνας από το 

Υπουργείο Παιδείας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ζητώντας τη 

συνεργασία τους. Σε περιπτώσεις που ζητήθηκε από τους διευθυντές, η ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη έγκριση στάλθηκε επιπλέον με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του ερευνητή (αριθμός τηλεφώνου, email), 

παρέχονταν στη διεύθυνση του κάθε σχολείου. Στη συνέχεια ακολουθούσε 

προφορική ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, παρέχοντας αναλυτική επεξήγηση της ορολογίας και επιλύνοντας 

τυχών απορίες, όταν αυτές διαμορφώνονταν σχετικά με την εκφώνηση των 

ερωτήσεων. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

19 

  Η δεύτερη επίσκεψη λάμβανε μέρος έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση από τους 

διευθυντές, σχετικά με την ολοκλήρωση των συμμετοχών από το εκάστοτε σχολείο, 

συνήθως δύο ημέρες αργότερα (εύρος 1 έως 8 ημέρες). Κατά την επίσκεψη αυτή, 

μετά από την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, δινόταν ένα σωστά 

απαντημένο ερωτηματολόγιο στους καθηγητές και στη συνέχεια ακολουθούσε μία 

σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα λοιμώδη νοσήματα στα σχολεία, καθώς και 

επεξήγηση των σωστών απαντήσεων.  

  Σε τέσσερις περιπτώσεις, η παράδοση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε 

εκτός της σχολικής μονάδας προσωπικά από διευθυντές σχολείων που εδρεύουν 

εκτός της πόλης της Ρόδου (1ο,2ο,3ο δημοτικό σχολείο Αφάντου και 1ο δημοτικό 

σχολείο Αρχαγγέλου) με προσωπική τους πρόθεση, εκτός ωραρίου εργασίας, 

αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου. Σε  ακόμη δύο περιπτώσεις, η παράδοση 

έγινε από κάποιον εκπαιδευτικό. Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε 

παραπάνω από ένα δημοτικά σχολεία, το ερωτηματολόγιο το απαντούσαν μόνο την 

πρώτη φορά. 

 

2.7.Στατιστικές Μέθοδοι. 

 

  Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου η μία είναι 

δημογραφική (ηλικιακή ομάδα), οι δέκα αφορούν γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την υγιεινή, τους τρόπου μετάδοσης ασθενειών και τον προληπτικό αποκλεισμό 

μαθητών από τη σχολική μονάδα για λόγους πρόληψης. Τέλος, η δωδέκατη με γνώση 

που αφορά την ύπαρξη πρωτοκόλλου αντιμετώπισης λοιμώξεων στο σχολείο. Η 

παρουσίαση των μεταβλητών έγινε με τη μορφή συχνοτήτων και %συχνοτήτων. 

  Η γνώση των εκπαιδευτικών υπολογίστηκε και ως άθροισμα σωστών απαντήσεων 

και η έκφραση της ήταν με τη μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης. Για τις 

διαφορές μεταξύ των βαθμολογιών ανά ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

ανάλυσης διασποράς ANOVA.  

  Χρησιμοποιήθηκαν απλά ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώ η καταχώριση και η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με το υπολογιστικό φύλλο EXCEL 365. Ως όριο αποδοχής α τέθηκε το 0,05. 
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Αποτελέσματα 

 

 

3.1. Αποτελέσματα της μελέτης. 

Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 482 εκπαιδευτικούς που προέρχονται από τα 

δημοτικά σχολεία της νήσου Ρόδου. Το σύνολο των εκπαιδευτικών στο νησί ήταν 

521, συνεπώς το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 92,5%. Στην ερώτηση που αφορούσε 

την ηλικιακή ομάδα απάντησαν 473 εκπαιδευτικοί ή το 93,1% του συνολικού 

δείγματος.  Η ηλικιακή κατανομή παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1 (σελίδα 39). Η 

μικρότερη συμμετοχή ήταν στα άτομα ηλικίας 20-29 ετών (38 άτομα ή 8% του 

δείγματος). Η πιο συχνή κατηγορία ήταν τα άτομα ηλικίας 30-39 με συχνότητα 164 

άτομα και ποσοστό 34,7%, 

   Στον Πίνακα 1 (σελίδα 39) παρουσιάζεται η σύνοψη των απαντήσεων που αφορούν 

τα ερωτήματα γνώσεων για θέματα υγιεινής, ερωτήσεις 1 έως 10 (q1-q10) καθώς και 

η ερώτηση ειδικής γνώσης q11 που αφορά το εάν υπάρχει πρωτόκολλο 

αντιμετώπισης περιστατικών στο σχολείο. Με έντονο χρώμα περιέχονται οι σωστές 

απαντήσεις για τα ερωτήματα q1 έως q11, ενώ για την επιλογή «συμφωνώ» 

περιέχονται και το ποσοστό ως προς το σύνολο των ερωτώμενων αλλά και ως προς το 

σύνολο εκτός των απαντήσεων «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Το ποσοστό των απαντήσεων 

«δεν ξέρω/δεν απαντώ» κυμάνθηκε από 1,0% (n=5) για την ερώτηση «Το πλύσιμο 

των χεριών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης για τις λοιμώξεις» 

(q2), έως 52,1% (n=251) για την ερώτηση q11. Ανάμεσα στις ερωτήσεις γενικών 

γνώσεων η πιο υψηλή συχνότητα «δεν ξέρω/δεν απαντώ» παρουσιάστηκε στην 

ερώτηση «Η ανεμευλογιά μεταδίδεται μέσω του αέρα από σταγονίδια βήχα, 

φταρνίσματος κτλ.» (q5) (40,0%, n=193). 

   Η κατάταξη των σωστών απαντήσεων σε φθίνουσα σειρά και με βάση το 

%ποσοστό ως προς το σύνολο ήταν για την ερώτηση «Το πλύσιμο των χεριών 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης για τις λοιμώξεις» (q2) (98,3%), 

για την ερώτηση «Κατά το βήχα ή το φτάρνισμα, η επικάλυψη του στόματος πρέπει 

να γίνεται με τους αγκώνες και όχι με τα χέρια» (q3) (90,7%), για την ερώτηση «Εάν 

ένα παιδί εμφανίσει γαστρεντερίτιδα, τότε πρέπει να παραμείνει εκτός του σχολείου 

έως ότου περάσουν 48 ώρες χωρίς συμπτώματα» (q6) (87,3%) και για την ερώτηση 

«Εάν ένα παιδί εμφανίσει ιλαρά σε μία τάξη, όλα τα παιδιά που δεν είναι 

εμβολιασμένα σε αυτή την τάξη είναι πολύ πιθανό να νοσήσουν» (q4) (77,6%). Η 

ερώτηση με την χαμηλότερη συχνότητα σωστών απαντήσεων ήταν ή ερώτηση «Η 
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απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 

πρόληψη της εποχιακής γρίπης» (q9) με ποσοστό 15,1%.  

Με μορφή διαγράμματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των γενικών γνώσεων 

(ερωτήσεις q1-q10) (Διάγραμμα 2 σελίδα 40) και της ειδικής γνώσης q11 (Διάγραμμα 

3 σελίδα 40).  

   Στον Πίνακα 2 (σελίδα 41) παρουσιάζεται η κατανομή των ερωτήσεων γενικών 

γνώσεων (q1-q10) ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρήθηκαν υψηλότερες συχνότητες 

σωστών απαντήσεων σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στις ερωτήσεις «Εάν ένα 

παιδί εμφανίσει ιλαρά σε μία τάξη, όλα τα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα σε 

αυτή την τάξη είναι πολύ πιθανό να νοσήσουν» (q4), «Η ανεμευλογιά μεταδίδεται 

μέσω του αέρα από σταγονίδια βήχα, φταρνίσματος κτλ.»  (q5), «Εάν ένα παιδί με 

ψείρες έχει ξεκινήσει αγωγή, τότε μπορεί να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον» 

(q7), «Τα παιδιά με εποχιακή γρίπη πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο έως ότου 

αναρρώσουν και είναι 24 ώρες απύρετα» (q8) , «Η απολύμανση όλων των χώρων του 

σχολείου αποτελεί σημαντικό μέτρο για την πρόληψη της εποχιακής γρίπης» (q9) και 

«Το πλύσιμο των χεριών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέτρο πρόληψης της 

ηπατίτιδας Α» (q10). Στην ερώτηση q4 τα ποσοστά ορθών απαντήσεων ήταν 84,9% 

στην ηλικιακή ομάδα (>50 ετών) υψηλότερα από τις άλλες ηλικιακές ομάδες 

(p=0,002). Στην ερώτηση q5 το αντίστοιχο ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα >50 

ήταν 60,4% με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,001. Παρόμοια εικόνα 

παρατηρήθηκε για την ερώτηση q7 με ποσοστό 66,2% και p<0,001, για την ερώτηση 

q8 με ποσοστό 92,1% και p=0,045, για την ερώτηση (q9) με ποσοστό στο 

«Διαφωνώ» στην ομάδα >50 ετών 20,9 και p=0,039,  και τέλος στην ερώτηση q10 με 

ποσοστό 75,5% και p<0,001. 

   Τα αποτελέσματα για την ερώτηση ειδικών γνώσεων q11 (Υπάρχει πρωτόκολλο 

αντιμετώπισης κρουσμάτων από λοιμώδη νοσήματα στο σχολείο σας;) καθώς και για 

την επίδραση της ηλικίας παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4 (σελίδα 42). 

Παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά ορθών απαντήσεων 

(επιλογή «διαφωνώ») μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (p<0,001) με μεγαλύτερο 

ποσοστό στην ομάδα >50 ετών.  

   Η υπολογιζόμενη βαθμολογία από τις ερωτήσεις γενικών γνώσεων πρόληψης των 

λοιμώξεων ελέγχθηκε ως προς την ηλικιακή κατανομή. Από τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 3 (σελίδα 42) παρουσιάστηκε μια αυξητική τάση της βαθμολογίας γενικών 

γνώσεων με την ηλικιακή ομάδα. Πιο συγκεκριμένα η μικρότερη βαθμολογία 

παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα 20-29 (6,0±1,5), ενώ στην ομάδα 30-39 η 
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βαθμολογία ήταν 6,3±1,5. Στη συνέχεια η ομάδα 40-49 είχε μέση βαθμολογία 6,7±1,3 

ενώ τέλος η 50+ είχε βαθμολογία 7,1 ±1,5.  

   Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές (p<0,001), ενώ 

επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 

και της βαθμολογίας (r=0,997, p<0,001) . Τα 

   Στον Πίνακα 4 (σελίδα 43)  παρατηρούνται διαφορές μεταξύ επιμέρους κατηγοριών 

γενικών γνώσεων όπως: Αποκλεισμός από το σχολικό περιβάλλον (q1, q6 ,q8), 

γενικές γνώσεις υγιεινής (q2, q3, q9) και γνώσεις για την μεταδοτικότητα (q4, 

q5,q10). Στις γνώσεις σχετικά με το εάν πρέπει να αποκλείεται ένα παιδί από το 

σχολείο δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων (p=0,052) με υψηλότερο μέσο όρο στην ηλικιακή ομάδα 20-29 ετών 

(2,2±0,4).  Αντίθετα στις γενικές γνώσεις υγιεινής παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά p=0,032 αλλά και στις γνώσεις για τη μεταδοτικότητα (p<0,001). 
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Συζήτηση 

 

4.1. Συζήτηση αποτελεσμάτων. 

 

  Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε για να διαπιστώσει τις γνώσεις των δασκάλων 

δημοτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου, σχετικά με την 

πρόληψη των λοιμώξεων. Στόχο της μελέτης, αποτελούσε η διαμόρφωση μίας 

εικόνας σχετικά με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης υγείας. Αιτία 

επιλογής του θέματος αποτέλεσε αφενός γιατί η βιβλιογραφία πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα είναι ελλιπής και αφετέρου γιατί οι λοιμώξεις αποτελούν 

διαχρονικό πρόβλημα που συναντάται και σήμερα με μεγάλη συχνότητα σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας.  Η μελέτη έδειξε ότι οι γνώσεις των δασκάλων είναι σχετικά καλές 

αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ελλείψεις, γεγονός που καθιστά σημαντική την ανάγκη 

διεύρυνσης τους.  

    Συμπληρωματικά, ένα από τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης αποτελεί το 

γεγονός ότι για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι σωστές απαντήσεις 

παρουσιάζουν αυξητική τάση η οποία είναι ανάλογη με την αύξηση της ηλικίας. Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων μελετών που αφορούν τις γνώσεις 

δασκάλων σχετικά με θέματα υγείας στο σχολείο[45,46]. 

   Το ποσοστό συμμετοχής ήταν υψηλό, καθώς το 92,5% του συνολικού πληθυσμού 

των δασκάλων δημοτικών σχολείων της Ρόδου, δέχθηκε να λάβει μέρος στη μελέτη. 

Η υψηλή συμμετοχή υποδεικνύει πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών ως προς το θέμα των λοιμώξεων και γενικά της υγείας, το οποίο 

συμφωνεί με την περιγραφική έρευνα των Αποστολίδου και Fontana σχετικά με τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών για την αγωγή υγείας σε ελληνόφωνα σχολεία της 

Κύπρου[47], καθώς  και  με την ανασκόπηση των Liberal et al.[48],σύμφωνα με την 

οποία, ένα ασφαλές σχολείο πρέπει να φροντίζει για τη προώθηση στη σχολική 

κοινότητα προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα υγείας. Ένας ακόμη λόγος που θα 

μπορούσε να αιτιολογήσει το υψηλό ποσοστό συμμετοχής, αποτελεί το γεγονός ότι τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν προσωπικά στον κάθε εκπαιδευτικό και όχι έμμεσα όπως 

π.χ. με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η άμεση επαφή με τους εκπαιδευτικούς 

ίσως να αποτέλεσε μοτίβο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Σε παρόμοια μελέτη, 

όπου τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, το ποσοστό συμμετοχής ήταν σημαντικά χαμηλότερο[49]. 
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   Τα δημογραφικά δεδομένα της μελέτης έδειξαν πως η πλειοψηφία των εν ενεργεία 

δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε δημοτικά 

σχολεία, ανήκουν στο ηλικιακό πλαίσιο 30 έως 50 ετών (61,4%). Μία εξήγηση για το 

παραπάνω εύρημα ίσως αποτελεί το γεγονός πως την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός 

των διορισμών στον ελληνικό δημόσιο τομέα, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω του 

Α.Σ.Ε.Π, έχει σημειώσει σημαντική μείωση, Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να 

εξηγήσει γιατί από τους 473 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα και 

δήλωσαν την ηλικία τους, μόνο 34 εκπαιδευτικοί (8%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

20-29 ετών. Παρόμοια δημογραφικά δεδομένα έχουν φανεί και σε άλλες έρευνες, οι 

οποίες αφορούν την αγωγή υγείας σε δημοτικά σχολεία της Ελλάδας[45,50]. Ο λόγος 

για τον οποίο δεν κρίθηκε απαραίτητη η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών σε 

δασκάλους που ασκούν το επάγγελμα τους σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, είναι ότι 

μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών που εργάζεται σε σχολεία αγροτικών περιοχών 

κατοικεί εντός πόλεως. 

   Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1, από τις 10 ερωτήσεις γενικών γνώσεων στις 

οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί, η πιο σωστά απαντημένη 

αφορούσε τη σημασία του πλυσίματος των χεριών στην πρόληψη των λοιμώξεων. 

Στην Ελλάδα, οδηγίες που αφορούν το πλύσιμο των χεριών ως μέτρο πρόληψης των 

λοιμώξεων έχουν σταλθεί επανειλημμένα μέσω εγκυκλίων για την πρόληψη της 

γρίπης. Το ποσοστό  είναι απόλυτα ικανοποιητικό, με τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων να ανέρχεται στο 98,3%. Επομένως συμπεραίνεται πώς το πλύσιμο των 

χεριών είναι μια γνώση ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των δασκάλων των δημοτικών 

της Ρόδου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με παρεμφερή ερώτηση στην μελέτη των 

Σύρου et al[45]. Στη μελέτη εκείνη, στην ερώτηση εάν το πλύσιμο των χεριών μετά τη 

χρήση τουαλέτας, ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων του γαστρεντερικού, 

το 96,3% των δασκάλων απάντησε πως συμφωνούσε. 

  Στην ερώτηση «Κατά το βήχα ή το φτάρνισμα η επικάλυψη του στόματος πρέπει να 

γίνεται με τους αγκώνες και όχι με τα χέρια», σημειώθηκε το δεύτερο υψηλότερο 

ποσοστό σωστών απαντήσεων. Συγκεκριμένα το 90,7% από τους συμμετέχοντες 

απάντησε σωστά. Το υψηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων δείχνει ότι υπάρχει υψηλή 

συμμόρφωση με την οδηγία που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το έτος 2016 στο πλαίσιο γενικών οδηγιών σχετικά με 

την εποχιακή γρίπη από το Υ.Υ.[51]. Η οδηγία διατυπώθηκε ώς «Σε βήχα ή 

φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και τους στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα 

ή με χαρτομάντηλο». Ένα ακόμη λόγο για το  υψηλό ποσοστό γνώσης μάλλον 
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αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ενστερνιστεί τους κανόνες 

προφύλαξης μέσω της εμπειρίας τους, ή ενημερώνονται με προσωπική πρωτοβουλία 

από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το διαδίκτυο. Το 2014, σε εγκύκλιο του 

υπουργείου υγείας για τους κανόνες υγιεινής και πρόληψης λοιμώξεων είχε 

προηγηθεί ανάρτηση της οδηγίας «Κάλυψη της μύτης και του στόματος με 

χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα σε βήχα ή φτέρνισμα»[52]. Η 

συγκεκριμένη εγκύκλιος όμως αφορούσε και στάλθηκε μόνο σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς. 

  Χαμηλότερο ποσοστό από τις ερωτήσεις υγιεινής σημείωσε η ερώτηση «Η 

απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 

πρόληψη της εποχιακής γρίπης» . Σωστά απάντησε πως διαφωνούσε το 15,1% των 

συμμετεχόντων. Η απάντηση διαφωνώ θεωρήθηκε σωστή διότι στο πλαίσιο της 

εγκυκλίου του υπουργείου υγείας  για την προφύλαξη της γρίπης το 2009[41], 

ορίστηκε πως επιβάλλεται συχνός καθαρισμός ‘των λείων επιφανειών που 

χρησιμοποιούνται συχνά’ (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες) με χρήση 

είτε κοινών καθαριστικών είτε απολυμαντικών. Σίγουρα ο καθαρισμός των χώρων 

του σχολείου έχει θετική συμβολή στην πρόληψη της γρίπης, ωστόσο η απολύμανση 

αφορά συγκεκριμένα σημεία. Πιθανώς, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν χαμηλό 

ποσοστό γνώσης στην παρούσα ερώτηση, καθώς οι όροι απολύμανση και 

καθαριότητα συχνά εσφαλμένα θεωρούνται ταυτόσημοι. Όπως αναφέρεται και από το 

C.D.C, ο καθαρισμός είναι βασικό βήμα στη διατήρηση της υγιεινής και  προηγείται 

της απολύμανσης[53]. 

   Στο ερωτηματολόγιο, εξετάστηκε και η γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

μετάδοση της ηπατίτιδας Α, της ανεμευλογιάς και τις ιλαράς. Αρχικά, σχετικά με την 

ηπατίτιδα Α, η γνώση των εκπαιδευτικών δεν ήταν ικανοποιητική, καθώς μόνο το 

65% από τους συμμετέχοντες απάντησαν σωστά ότι το πλύσιμο των χεριών αποτελεί 

αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης της Ηπατίτιδας Α. Το 

αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα μίας παρόμοιας μελέτης των Σύρου 

etal.[45]. Στη συγκεκριμένη μελέτη, από 405 εκπαιδευτικούς, το 67,4% γνώριζε πως η 

ηπατίτιδα Α είναι μία ασθένεια που συνδέεται με τις κακές συνήθειες υγιεινής. Από 

τις δύο παραπάνω περιπτώσεις φαίνεται πως οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τον τρόπο μετάδοσης της ηπατίτιδας Α είναι ελλιπείς και χρειάζονται περαιτέρω 

διεύρυνση. Ο λόγος για αυτή την έλλειψη γνώσεων είναι πιθανώς η μικρή συχνότητα 

εμφάνισης της ηπατίτιδας Α στα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών. Στην ίδια 

μελέτη[45], μόνο το 44% γνώριζε πως η ηπατίτιδα Α δεν μεταδίδεται σεξουαλικά. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

26 

Πιθανώς, η λανθασμένη πεποίθηση πως η ηπατίτιδα Α μεταδίδεται σεξουαλικώς, 

όπως η Β και C, μπορεί να δικαιολογήσει την ελλιπή γνώση των εκπαιδευτικών επί 

του θέματος. 

  Στην ερώτηση «Εάν ένα παιδί εμφανίσει ιλαρά σε μία τάξη, όλα τα παιδιά που δεν 

είναι εμβολιασμένα σε αυτή την τάξη θα νοσήσουν», το 77,6% των εκπαιδευτικών 

απάντησε σωστά πως συμφωνεί. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως ένα μεγάλο 

ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν γνώση πως τα ανεμβολίαστα παιδιά είναι επίνοσα.      

Ένα ποσοστό που προκαλεί εντύπωσή, αφορά την ερώτηση σχετικά με την αερογενή 

μετάδοση του ιού της ανεμευλογιάς. Συγκεκριμένα, μόνο το  48,5% γνώριζε πως η 

ανεμευλογιά μεταδίδεται και μέσω του βήχα και του φταρνίσματος. Ταυτόχρονα, το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, καθώς τα μεγαλύτερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων, σημειώθηκαν στις ηλικιακές ομάδες 40-49 (49,2%) και 50 και άνω ετών 

(60,4%). Καλύτερες απαντήσεις έδωσαν οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας και σε 

μελέτες όπως εκείνη των Σύρου et al.[45]και Shodan et al.[46]που αφορούσαν τις 

γνώσεις εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα σχολικής υγιεινής. Αιτία για τη 

μεγαλύτερη έλλειψη γνώσεων στους εκπαιδευτικούς μικρότερης ηλικίας μπορεί να 

αποτελεί η  διαφορά εμπειρίας που κατέχουν συγκριτικά με τους παλαιότερους. Το 

παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από το 2006 το εμβόλιο της ανεμευλογιάς 

εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, οδηγώντας σε μεγάλη μείωση των 

κρουσμάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την 

απόκλιση αυτή, καθώς οι νέοι εκπαιδευτικοί δεν έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την 

ανεμευλογιά, όπως συνέβαινε παλαιότερα. 

   Οι ερωτήσεις σχετικά με τον σχολικό αποκλεισμό για την πρόληψη λοιμώξεων, 

αποτέλεσαν τη μόνη επιμέρους κατηγορία ερωτήσεων στην οποία αν και 

παρατηρήθηκε αύξηση των σωστών απαντήσεων ανάλογα με την ηλικία, οι 

απαντήσεις στο σύνολο τους δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p=0,052). 

   Ξεκινώντας, το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων στην κατηγορία αυτή, 

παρουσίασε η ερώτηση «Τα παιδιά με εποχιακή γρίπη, πρέπει να απουσιάζουν από το 

σχολείο έως ότου αναρρώσουν και είναι 24 ώρες απύρετα» (ποσοστό σωστών 

απαντήσεων 90,5%). Εφέτος έχουν συσταθεί οδηγίες μέσω του Υπουργείου Υγείας 

με σχετική εγκύκλιο του για την πρόληψη της γρίπης το 2018-2019[54]. Ταυτόχρονα, 

το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ορίζει πως τα άτομα που νοσούν πρέπει να απουσιάζουν από το 

σχολείο όσο καιρό είναι άρρωστα[55]. Προτείνεται απομάκρυνση του παιδιού από το 
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σχολείο έως ότου περάσουν 24 ώρες από τα συμπτώματα, διότι κρίνεται πως αυτό 

είναι το ασφαλές  χρονικό διάστημα που πρέπει να προηγηθεί για να μειωθεί η 

πιθανότητα μετάδοσης της νόσου[56]. Η υψηλή γνώση μάλλον οφείλεται στην 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσω της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου υγείας. 

Επιπλέον, η γρίπη αποτελεί μία ασθένεια, η οποία αναφέρεται στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης κάθε χρόνο, μαζί με μέτρα πρόληψης της, βοηθώντας έτσι στην 

υπενθύμιση των μέτρων υγιεινής στους πολίτες και κατά συνέπεια και στους 

εκπαιδευτικούς. 

   Ακολούθησε η ερώτηση «Εάν ένα παιδί εμφανίσει γαστρεντερίτιδα, τότε πρέπει να 

παραμείνει εκτός σχολείου έως ότου περάσουν 48 ώρες χωρίς συμπτώματα» με το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων να ανέρχεται στο  87,5%. Οι απαντήσεις τους 

παρουσιάζουν υψηλή συμμόρφωση με τις οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης της 

μετάδοσης της ιογενούς γαστρεντερίτιδας οι οποίες παρέχονται μέσω του 

ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ. Συγκεκριμένα, προτείνεται πως όταν κάποιος νοσεί από ιογενή 

γαστρεντερίτιδα, έχει δηλαδή διάρροια ή/και έμετο θα πρέπει, για όσο διαρκούν τα 

συμπτώματά του και για διάστημα 48 ωρών μετά την υποχώρησή τους να απέχει από 

τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο (είτε είναι μαθητής, είτε εργάζεται εκεί)’.[57] Οι 

οδηγίες αυτές δεν έχουν σταλεί με κάποια εγκύκλιο στα δημοτικά σχολεία, άρα η 

γνώση των εκπαιδευτικών μάλλον οφείλεται στην προσωπική τους ενημέρωση. 

    Χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάστηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον 

αποκλεισμό των παιδιών σε περίπτωση φθειρίασης του τριχωτού της κεφαλής, με 

ποσοστό 56,2%  και του κοινού κρυολογήματος με ποσοστό 34,4%  (Η ερώτηση αυτή 

είχε τον μικρότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων από τις ερωτήσεις αποκλεισμού).  

   Για το κοινό κρυολόγημα δεν υπάρχει κάποια σύσταση αποκλεισμού από το 

σχολικό περιβάλλον, [43]. Μία αιτία της τάσης αποκλεισμού των παιδιών με κοινό 

κρυολόγημα μάλλον αποτελεί πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να 

διαφοροποιήσουν το κοινό κρυολόγημα από νόσους όπως η γρίπη και προτιμούν να 

εξασφαλίσουν την σχολική ασφάλεια μέσω του αποκλεισμού.  

   Σχετικά με τον αποκλεισμό παιδιών με φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής, η 

έλλειψη επίσημων οδηγιών στα σχολεία σχετικά με τους κανόνες αποκλεισμού 

παιδιών με την παραπάνω παρασίτωση, μάλλον δικαιολογεί το παραπάνω ποσοστό. 

Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών οι οποίες 

διαπίστωσαν ελλείψεις στις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την φθειρίαση του 

τριχωτού της κεφαλής σε δασκάλους δημοτικών σχολείων στις Η.Π.Α[58]και στην 

Ιταλία [59]. 
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   Στο ερωτηματολόγιο εντάχθηκε και μία ερώτηση ειδικής γνώσης. Συγκεκριμένα η 

ερώτηση «Υπάρχει πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρουσμάτων από λοιμώδη νοσήματα 

στο σχολείο σας;», αποσκοπούσε στην αποτίμηση της γνώσης των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις υποδομές και την ετοιμότητα του σχολείου να λάβει άμεσα αξιόπιστα 

μέτρα πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων και κατ’ επέκταση, εμφάνισης εξάρσεων. 

Πριν να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους δασκάλους, οι διευθυντές 

διαβεβαίωσαν ότι στα σχολεία τους δεν υφίσταται κανένα είδος πρωτοκόλλου. Από 

τους εκπαιδευτικούς της παρούσας μελέτης μόνο το 12% πίστευε λανθασμένα ότι 

υπάρχει πρωτόκολλο. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με το αποτέλεσμα των Σύρου 

etal.[45], όπου στην ερώτηση «Τα δημόσια σχολεία στην πλειοψηφία τους δεν 

διαθέτουν υποδομές κατάλληλες για την πρόληψη των ατυχημάτων και ασθενειών» 

το 11,9% διαφώνησε λανθασμένα. Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία 

με περιγραφική μελέτη του ΥΠ.Π.Ε.Θ[5], η οποία διαπίστωσε ανεπάρκεια 

κατάλληλων υποδομών για τη διασφάλιση σχολικής υγείας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμα , τα μεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

σημείωσαν οι ηλικιακές ομάδες >50 ετών, το οποίο επιβεβαιώνει τον ρόλο που 

διατρέχει η εμπειρία των εκπαιδευτικών με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. 

 

 

4.2. Περιορισμοί μελέτης. 

 

  Η μελέτη αυτή περιορίστηκε μόνο στο νομό Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στη 

νήσο Ρόδο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

αφορούν  μόνο στο Δήμο Ρόδου, όπου υπάγονται τα δημοτικά σχολεία της μελέτης. 

Παρά το γεγονός ότι για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν 

έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές, το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αποτελεί ένα 

καινούργιο εργαλείο του οποίου η επαναληψιμότητα δεν είναι επιβεβαιωμένη, καθώς 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες μελέτες. 

Ένα ακόμη μειονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί ο μικρός αριθμός 

ερωτήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων κρίθηκε πως έπρεπε να περιοριστεί σε 10 

ερωτήσεις γενικών γνώσεων  και μία ερώτηση ειδικής γνώσης. Ο λόγος της 

απόφασης αυτής ήταν η διασφάλιση ενός μεγάλου ποσοστού συμμετοχής 

εκπαιδευτικών.  

Οι ερωτήσεις του παρόντος ερευνητικού εργαλείου μπορούν να δώσουν μία γενική 

εικόνα της κατάρτισης των δασκάλων δημοτικών σχολείων Ρόδου σχετικά με το θέμα 
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των λοιμώξεων, ωστόσο δεν εμβαθύνουν στους λόγους που ευθύνονται για την 

εικόνα αυτή καθώς η μελέτη αυτή δεν ήταν περιγραφική. 

 

4.3.Προοπτικές στο ερευνητικό αυτό πεδίο. 

 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα της πρόληψης 

των λοιμώξεων. Παρακάτω παρατίθεται μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες 

αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών.  

Προτείνονται: 

 Διεξαγωγή άλλων ερευνών με τη χρήση του ίδιου ή παρόμοιου ερευνητικού 

εργαλείου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει δυνατότητα διαμόρφωσης μίας 

καλύτερης εικόνας σχετικά με την επαναληψιμότητα του παρόντος 

ερευνητικού εργαλείου. Παράλληλα προτείνεται διεξαγωγή περιγραφικών 

μελετών, οι οποίες θα εστιάσουν στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τα λοιμώδη νοσήματα, ώστε να υπάρξει μία καλύτερη εκτίμηση των λόγων 

που συμβάλλουν στην έλλειψη των γνώσεων τους στο θέμα των λοιμώξεων. 

 Απαραίτητη κρίνεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα εστιάζουν στους τρόπους 

μετάδοσης των λοιμώξεων και στα μέτρα πρόληψης τα οποία μπορούν να 

ληφθούν από το προσωπικό, όπως εφαρμογή κανόνων υγιεινής και οι κανόνες 

αποκλεισμού από το σχολικό περιβάλλον ανάλογα με τις περιόδους 

μεταδοτικότητας της κάθε λοίμωξης. 

 Προαγωγή των γνώσεων υγιεινής μέσω μαθημάτων στους ίδιους τους 

μαθητές. 

 Ένταξη μαθήματος αγωγής υγείας ως υποχρεωτικό μάθημα στις παιδαγωγικές 

σχολές της Ελλάδας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι επαρκώς ενημερωμένοι 

όταν κληθούν να ξεκινήσουν να εργάζονται σε σχολεία. 

 Δημιουργία υποδομών στα σχολεία για την διασφάλιση της αντιμετώπισης 

των λοιμώξεων, όπως πρωτόκολλο αντιμετώπισης λοιμώξεων στο οποίο να 

αναγράφονται και οι περίοδοι αποκλεισμού από το σχολικό περιβάλλον, 

ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την προσωρινή απομόνωση και φροντίδα των 

παιδιών σε περίπτωση ασθένειας καθώς και αρχείο καταγραφής λοιμώξεων 

για τους μαθητές αλλά και το προσωπικό. 
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4.4. Σημαντικότερα ευρήματα – συμπεράσματα. 

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης προέρχονται από τον σκοπό της μελέτης, το 

ερευνητικό ερώτημα καθώς και τα αποτελέσματα της και ακολουθούν. 

 

   Στο επίκεντρο του θέματος βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να 

μεταδώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα μεταδοτικά νοσήματα στα παιδιά.      

Όπως αναφέρεται παραπάνω, ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η 

αποτίμηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα δημόσια σχολεία 

της Ρόδου, σχετικά με το θέμα της πρόληψης λοιμώξεων. Οι γνώσεις των δασκάλων 

παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης, καθώς το ποσοστό των σωστών απαντήσεων 

κυμαίνεται κοντά στο 64%. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί φάνηκε να έχουν 

καλύτερες γνώσεις στα θέματα της υγιεινής και της μεταδοτικότητας συγκριτικά με 

τους νεότερους. Η εμπειρία από την εργασία στον χώρο του σχολείου είναι ίσως η 

σημαντικότερη αιτία της διαφοροποίησης του επιπέδου γνώσεων. Εκπαιδευτικοί με 

πιο πολλά χρόνια εμπειρίας, έχουν έρθει αντιμέτωποι πολύ περισσότερο με λοιμώξεις 

συγκριτικά με τους νέους. Ακόμη, οι παλαιότεροι δάσκαλοι έρχονταν σε επαφή με 

λοιμώξεις οι οποίες εντάχθηκαν αργότερα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, με 

αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο σπάνιες σήμερα. 

   Γίνεται έτσι εμφανής η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των γονέων στο θέμα των λοιμώξεων. Πρέπει 

να δοθεί έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων των νέων εκπαιδευτικών 

σχετικά με το θέμα των λοιμώξεων αλλά και γενικότερα σε θέματα υγείας, καθώς 

όπως φάνηκε στη παρούσα μελέτη, αλλά και από τη βιβλιογραφία, οι μικρότερες 

ηλικιακές ομάδες τείνουν να έχουν τις χαμηλότερες γνώσεις. Η ένταξη ενός 

μαθήματος για την υγεία των παιδιών και για την πρόληψη των λοιμώξεων στο 

πρόγραμμα σπουδών των παιδαγωγικών σχολών θα μπορούσε να επιφέρει διαφορά 

στις σχετικές γνώσεις των εκπαιδευτικών .Τέλος, αναγκαία κρίνεται και η δημιουργία 

σχολικών υποδομών και πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των λοιμώξεων στα σχολεία.  
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Χρηματοδοτήσεις, εγκρίσεις μελέτης, συμβολή ερευνητών/ιδρυμάτων 

 

 

 

 Για την διπλωματική αυτή εργασία δεν υπήρξε κάποια χρηματοδότηση. 

 

 

 Για την έγκριση της μελέτης, κατατέθηκε αίτηση στις 24.07.2019 στο 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτοκόλλου 125881. Στη συνέχεια, δόθηκε έγκριση από 

το ΥΠ.Π.Ε.Θ για τη διεξαγωγή της έρευνας στις 23.10.2018 με αρ. 

πρωτοκόλλου Φ15/125881/178237/Δ1, έπειτα από γνωμοδότηση  του Ι.Ε.Π. 

(το οποίο υπάγεται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ).(Εικόνα 3) 
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7. Πίνακες και εικόνες. 

 

 

 
 

Διάγραμμα 1. Ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Σύνοψη απαντήσεων γνώσεων για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

της Ρόδου. 

 

 

Συμφωνώ Διαφωνώ ΔΓ/ΔΑ 

 

 

N %* %(ΔΓ)** N % n % Κατάταξη 

q1 278 57,7 62,6 166 34,4 38 7,9 9 

q2 474 98,3 99,4 3 0,6 5 1,0 1 

q3 437 90,7 94,0 28 5,8 17 3,5 2 

q4 374 77,6 92,6 30 6,2 78 16,2 5 

q5 234 48,5 81,0 55 11,4 193 40,0 8 

q6 421 87,3 94,4 25 5,2 36 7,5 4 

q7 271 56,2 63,6 155 32,2 56 11,6 7 

q8 436 90,5 96,9 14 2,9 32 6,6 3 

q9 348 72,2 82,7 73 15,1 61 12,7 10 

q10 317 65,8 90,1 35 7,3 130 27,0 6 

q11 58 12,0 25,1 173 35,9 251 52,1 

 * %συχνότητα ως προς το σύνολο 

** συχνότητα ως προς το σύνολο εκτός των απαντήσεων ΔΓ/ΔΑ. 
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Διάγραμμα 2. Ορθές απαντήσεις γενικών γνώσεων q1-q10. Με μπλε χρώμα τα 

ποσοστά στο σύνολο με ανοιχτό καφέ στο σύνολο χωρίς τα ΔΓ/ΔΑ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Διάγραμμα ειδικής γνώσης (ερώτηση q11) 

 

 

 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

41 

Πίνακας 2. Διαφοροποίηση αποτελεσμάτων γενικών γνώσεων ανά ηλικιακή ομάδα 

εκπαιδευτικών 

    Ηλικιακή Ομάδα    

    20-29  30-39  40-49  >50  p 

    n % n % n % n %   

q1 Συμφωνώ 20 52,6% 101 61,6% 73 55,3% 77 55,4% 0,823 

 

Διαφωνώ 15 39,5% 50 30,5% 50 37,9% 49 35,3% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 3 7,9% 13 7,9% 9 6,8% 13 9,4% 

 q2 Συμφωνώ 36 94,7% 159 97,0% 132 100,0% 138 99,3% 0,204 

 

Διαφωνώ 1 2,6% 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 1 2,6% 3 1,8% 0 0,0% 1 0,7% 

 q3 Συμφωνώ 34 89,5% 148 90,2% 117 88,6% 129 92,8% 0,083 

 

Διαφωνώ 1 2,6% 7 4,3% 13 9,8% 7 5,0% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 3 7,9% 9 5,5% 2 1,5% 3 2,2% 

 q4 Συμφωνώ 27 71,1% 123 75,0% 99 75,0% 118 84,9% 0,002 

 

Διαφωνώ 1 2,6% 5 3,0% 15 11,4% 8 5,8% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 10 26,3% 36 22,0% 18 13,6% 13 9,4% 

 q5 Συμφωνώ 16 42,1% 65 39,6% 65 49,2% 84 60,4% <0,001 

 

Διαφωνώ 4 10,5% 13 7,9% 18 13,6% 18 12,9% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 18 47,4% 86 52,4% 49 37,1% 37 26,6% 

 q6 Συμφωνώ 33 86,8% 149 90,9% 114 86,4% 118 84,9% 0,650 

 

Διαφωνώ 1 2,6% 6 3,7% 7 5,3% 10 7,2% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 4 10,5% 9 5,5% 11 8,3% 11 7,9% 

 q7 Συμφωνώ 12 31,6% 78 47,6% 80 60,6% 92 66,2% <0,001 

 

Διαφωνώ 13 34,2% 63 38,4% 38 28,8% 41 29,5% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 13 34,2% 23 14,0% 14 10,6% 6 4,3% 

 q8 Συμφωνώ 34 89,5% 148 90,2% 118 89,4% 128 92,1% 0,045 

 

Διαφωνώ 0 0,0% 1 0,6% 8 6,1% 4 2,9% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 4 10,5% 15 9,1% 6 4,5% 7 5,0% 

 q9 Συμφωνώ 32 84,2% 128 78,0% 88 66,7% 94 67,6% 0,039 

 

Διαφωνώ 4 10,5% 18 11,0% 20 15,2% 29 20,9% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 2 5,3% 18 11,0% 24 18,2% 16 11,5% 

 q10 Συμφωνώ 17 44,7% 95 57,9% 94 71,2% 105 75,5% <0,001 

 

Διαφωνώ 4 10,5% 10 6,1% 13 9,8% 7 5,0% 

 

 

ΔΞ/ΔΑ 17 44,7% 59 36,0% 25 18,9% 27 19,4% 
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Διάγραμμα 4. Διαφοροποίηση ειδικών γνώσεων ανά ηλικιακή ομάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Διαφοροποίηση βαθμολογίας γνώσεων με την ηλικιακή ομάδα (Μέγιστη 

βαθμολογία 10) 

 

Ηλικιακή 

Ομάδα  

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο p 

20-29 6,0 1,5 3,0 8,0 <0,001 

30-39 6,3 1,5 1,0 9,0 

 40-49 6,7 1,3 3,0 9,0 

 50+ 7,1 1,5 3,0 10,0 
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Πίνακας 4. Διαφορές στις ηλικιακές ομάδες επιμέρους κατηγοριών γενικών 

γνώσεων. ( Μέγιστη βαθμολογία 3) 

 

 Ηλικιακή 

Ομάδα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

p 

Αποκλεισμός  20-29 2,2 0,4 0,052 

από σχολείο 30-39 2,1 0,4  

 40-49 2,1 0,5  

 50+ 2,1 0,5  

Γενικές  20-29 1,9 0,2 0,032 

γνώσεις υγιεινής 30-39 2,0 0,2  

 40-49 2,0 0,2  

 50+ 1,9 0,2  

Γνώσεις για  20-29 1,1 0,5 <0,001 

μεταδοτικότητα 30-39 1,1 0,5  

 40-49 1,2 0,5  

 50+ 1,5 0,4  
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Εικόνα 1. Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας. 
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Πίνακας 5. Κατάσταση δημόσιων δημοτικών σχολείων της Ρόδου, με τον αριθμό 

εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα (ανεξαρτήτως ειδικότητας), όπως παρατέθηκε 

από τη Δ.Π.Ε.Δ. 

 

Περιφέρεια Ονομασία Σχολ. Μονάδας 
Εκπαιδευτικοί 

ΠΕ70 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΟΔΟΥ(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ 

12 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΡΟΔΟΥ 
3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 

ΡΟΔΟΥ 
3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΣ ΡΟΔΟΥ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ - ΦΑΝΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΖΕΦΥΡΟΣ 13 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ - ΡΟΔΟΣ 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 12 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙ 

ΡΟΔΟΥ 
11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ - 

ΚΑΛΛΙΜΑΘΕΙΟ 
13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ 

ΡΟΔΟΥ - ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΑΡΔΟΥ 
13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
5/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ 7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ- 

ΡΟΔΟΥ 
4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΑΡΗ 

ΡΟΔΟΥ 
8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΥΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 
5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ - 

ΣΙΒΥΝΘΕΙΟ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ 
4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 17 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ) 

11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 
11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ 

ΜΟΣΧΟΒΗ 
15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΓΙΑΛΟΥΣΕΙΟ 
15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 

ΓΙΑΜΑΛΗΣ 
14 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ 8 

    

 

Εικόνα 3. Έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 
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