
 T  38682 Τεύχος B’ 3780/08.09.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών
και άλλοι συναφείς φορείς και δομές

Άρθρο 19
Λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών

1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίη-
σης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 
και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με 
τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 
παρούσας.

Ιδίως:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής) μάσκας 

από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στους εσωτερι-
κούς χώρους.

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ 
των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των καθη-
γητών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και 

σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού 

μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 
αερισμού των αιθουσών.

στ. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και 

δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται 
όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης 
μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. 
Σε κάθε αντίστοιχο φορέα ορίζεται ένας υπεύθυνος για 
τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID 
-19. Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την 
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων 
λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί 
το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, 
ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα 
αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης.

3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου 
επισύρει για τον ιδιοκτήτη τις κυρώσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 
(Β΄ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

Άρθρο 20
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, 
φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης 
και πάσης φύσεως συναφείς δομές

1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών 
εξετάσεων, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντι-
στήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκ-
παίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές 
διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπει 
η από 20.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημό-
σιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους 
μαθητές/καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευ-
όμενους και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους εσωτε-
ρικούς χώρους.

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ 
των μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθη-
τευόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/
εκπαιδευτών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και 

σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού 

μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 
αερισμού των αιθουσών.

στ. Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματο-
ποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και 
του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.

2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των 
ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρό-
πος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές 
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της πα-
ρούσας σε όλα τα στάδια.

Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, 
κατά παρέκκλιση των άρθρων 6 έως 9 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται η 
μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα 
προστασίας του παρόντος άρθρου:

α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμέ-
νου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση 
και αποβίβαση.

β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά 
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών 
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τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου δια-
λύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% 
[διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και 
ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός 
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της με-
ταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα προ-
στασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν 
φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο 
μεταφοράς.

δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκα-
θορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται 
μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια 
να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

2. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η με-
ταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχο-
λικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των 
μέτρων του παρόντος.

3. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του ως προς τη χρήση μη ιατρικής μάσκας, δεν 
γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβί-
βασή του στο όχημα.

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
από τον οδηγό ή τον συνοδό του οχήματος εφαρμό-
ζεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄3611) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λειτουργία Κολλεγίων και μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 22
Λειτουργία Κολλεγίων

Τα Κολλέγια της παρ. Θ3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή 
απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί 
ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου δια-
σποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως 
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, 
και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα από-
φαση.

Άρθρο 23
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για 
τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, 
καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Κολλεγίων στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνω-
στήρια, αίθουσες χρήσης πολυμέσων, βιβλιοθήκες και 

κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε 
είδους διδακτικό έργο καθώς και στους εσωτερικούς 
κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Κολλεγίων,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Κολλεγίων, 
όπου παρατηρείται συγχρωτισμός.

2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, 
εξαιρούνται οι σπουδαστές και το διδακτικό προσω-
πικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη 
χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και 
τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυ-
ται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται 
με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών 
προβλημάτων).

3. Οι σπουδαστές που παραβιάζουν την υποχρέωση 
του παρόντος ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ια-
τρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενερ-
γούνται με φυσική παρουσία.

Άρθρο 24
Εκπαιδευτική διαδικασία

1. Η διδασκαλία μαθημάτων πραγματοποιείται με 
φυσική παρουσία των σπουδαστών με την υποχρέωση 
τήρησης των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ 
των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών και 
των διδασκόντων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπου-
δών τους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί η 
απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων 
σπουδαστών και μεταξύ αυτών και των διδασκόντων, 
η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται με τις μεθό-
δους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα 
προγράμματα σπουδών.

2. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, οι 
ομάδες των σπουδαστών είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς. 
Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων 
πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγμένων 
αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι 
σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς 
αποφυγή συγχρωτισμού. Για το λόγο αυτό συστήνεται η 
δημιουργία περισσοτέρων ομάδων σπουδαστών.

3. Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, ερ-
γαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται 
ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά 
μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε 
ομάδας σπουδαστών και πριν την είσοδο της επόμε-
νης. Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε 
ομάδας σπουδαστών έως την έναρξη της επόμενης, 
οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για 
ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν 
ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία 
για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.

4. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεξάγεται 
κανονικά, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που 
εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.


