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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452
Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90),
β. του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/
2020 (A’ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4622/2019 ¨Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικώ οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

Αρ. Φύλλου 2085

2. Την υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1988).
4. Την από 24.5.2020 Εισήγηση της 53ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά
με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει τηρούνται για την
ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεοφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
5. Την από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
6. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ’ αρ. B2,B3 οικ. 33432/29.5.2020 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία
των βρεφικών, βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών και τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λαμβάνονται
τα ακόλουθα μέτρα:
α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο
του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.
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β. Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των
στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού
και των γονέων/κηδεμόνων.
γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις από 23.5.2020 Οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με τίτλο
«Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-COV-2 (COVID-19) Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://www.ypes.gr/odigies-gia-nipiagogeia-paidikoyskai-vrefonipiakoys-stathmoys/
3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται
στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι
αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με
την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται
στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή
απόφαση (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο
του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην
παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για
τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την
οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν
προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό
σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης
υπεύθυνης δήλωσης.
4. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των
προστίμων, εφαρμόζονται τα άρθρα 15 έως και 18 της υπ’

Τεύχος B’ 2085/30.05.2020

αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ 32009/23.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 1988) όπως η απόφαση αυτή εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
έως και 7.6.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ.α.α.
Η Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας

Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02020853005200002*

