
 

1 

 

                                                                      Βαθμός Ασφαλείας: 
 Να διατηρηθεί μέχρι: 
                                                                           Βαθμός Προτεραιότητας: 

                          
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
             

                               ----- 

 

         ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                 Μαρούσι, 4-12-2020   

       
                                     ----- Αρ. Πρωτ. 165593/Φ1 ΕΞ 

                                                                                                            128114 εισ 
 

Ταχ. Δ/νση    : Α. Παπανδρέου 37                                                                                      
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                              ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων                                
Ιστοσελίδα    :  www.minedu.gov.gr                                     Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
Email             : tke@minedu.gov.gr                                                  Ελέγχου     
Τηλέφωνο     : 210-344 3265                                                            Τμήμα Αναφορών    

AND                                                                                                                     
                                                              ΚΟΙΝ:  Βουλευτή κ. 

                                                                               - Ευάγγελο Αποστόλου 
                                                                              (Δια της Βουλής των Ελλήνων) 
 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»                                           
ΣΧΕΤ.: ΄Εγγραφό σας: ΠΑΒ 2808/23-09-2020    
                   
  

   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Λίμνης, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο 
Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου σχετικά με τον αριθμό των μαθητών στην αίθουσα 
στο εν λόγω Νηπιαγωγείο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

   Η πανδημία του νέου κορωνοїού COVID-19 δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες και 
ανάγκες επιτακτικής φύσεως σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης στο σύνολό της κατά την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η 
στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο. Για το άνοιγμα των σχολείων με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έλαβε κάθε αναγκαίο 
μέτρο προκειμένου η λειτουργία τους να είναι ασφαλής για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις 
οικογένειές τους. Τα μέτρα δε που ελήφθησαν ήταν αυτά που υπέδειξαν οι ειδικοί 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις οδηγίες και στα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της 
διασποράς του κορωνοїού COVID-19, εκδόθηκαν και εστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:  

  - η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ69/124/ΟΙΚ 15984/17-8-2020 εγκύκλιος με θέμα «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοїού», 

  - η υπ’ αριθ. 113701/ΓΔ4/2-9-2020 εγκύκλιος με θέμα «Μέτρα προστασίας για την 
αντιμετώπιση του κορωνοїού COVID-19/Κοινοποίηση ΚΥΑ», 

  - η υπ’ αριθ. 116168/ΓΔ4/7-9-2020 εγκύκλιος με θέμα «Αποστολή Οδηγιών» με την 
οποία δόθηκαν Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με  θέμα «ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-CoV-2 (COVID-19)», 
       - η υπ’ αριθ. Φ.7/ΦΜ/116473/Δ1/7-9-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαβίβαση 
οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα Δημοτικά Σχολεία», 
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  - η υπ’ αριθ. Φ.7/116517/Δ1/7-9-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαβίβαση 
οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα Νηπιαγωγεία», 
       - η υπ’ αριθ. 117396/Ε3/8-9-2020 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για άδειες 
εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοїού», 

  - η υπ’ αριθ. 117512/ΓΔ4/8-9-2020 εγκύκλιος με θέμα «Διαβίβαση συμπληρωματικού 
υλικού» με την οποία ζητήθηκε από τους διευθυντές σχολικών μονάδων να διανεμηθεί στο 
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) συμπληρωματικό 
υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Μέτρα προφύλαξης από τον ιό 
SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19», 
       - η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία 
των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της  
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων 
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων 
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», 
      - η υπ’ αριθ. 117703/Δ1/9-9-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διαβίβαση 
συμπληρωματικού υλικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 
       - το υπ’ αριθ. 119797/Δ2/11-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινιστικές 
Οδηγίες για την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021», 

- η υπ’ αριθ. 120125/ΓΔ4/12-9-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαβίβαση 
Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-
19», 

- η υπ’ αριθ. 121052/ΓΔ4/14-9-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, όπου δίδονται 
περισσότερες διευκρινίσεις σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 2 «Υποχρεωτική χρήση 
μη ιατρικής μάσκας» της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 Β΄) ΚΥΑ, 

- η  υπ’ αριθ. 125006/ΓΔ4/21-09-2020 εγκύκλιος με θέμα «Διαβίβαση οδηγιών» με 
την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου 
κρούσματος περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

  - η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810 Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία 
των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων 
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 2021 και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».  

   - η υπ’ αριθ. 149062/ΓΔ4/2-11-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία εμπεριέχονται 
οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020  ΚΥΑ. 

  - η υπ’ αριθ. Δ1/α/Γ.Π. οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020». 
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- η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄) ΚΥΑ με θέμα “Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899)”. 

- η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255 Β΄) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 
2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» και   

- το υπ’ αριθ. 164635/ΓΔ4/2-12-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Αποστολή 
επικαιροποιημένων Οδηγιών ΕΟΔΥ». 

  Όσον αφορά στο ζήτημα της υιοθέτησης μέτρων και πρακτικών για την 
ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού των μαθητών, εφαρμόστηκαν οι υπ’ αριθ. 
Φ12/119396/Δ1/11-09-2020 και 119640/ΓΔ4/11-9-2020 εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ με τις οποίες 
δόθηκε η δυνατότητα στις Σχολικές Μονάδες αναπροσαρμογής του Εβδομαδιαίου 
Ωρολογίου Προγράμματος (ΕΩΠ), ως προς τη διεξαγωγή μαθημάτων και διαλειμμάτων 
καθώς και του προγράμματος εφημεριών, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. 

 
    
                                                                                          Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                                         

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη                                                    
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  Π/θμιας, Δ/θμιας                           

Εκπ/σης και  Ειδικής Αγωγής  
3. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ. Προσωπικού Π/θμιας 
      και Δ/θμιας Εκπ/σης 
4. Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας 
5. Τ.Κ.Ε. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΚΑΝΗ 
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