
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπ’αρ. 2500/1/16/16.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδο-
μών και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 17.7.2020.

2 Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγό-
ρευση λειτουργίας τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2500/1/16-δ (1)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 

17.7.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57).

2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(Α΄ 159) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

5. Την υπ’ αρ. 80/21.7.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπ’ αρ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ911/31.5.2019 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο 
Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 2019-2020» (Β΄ 2180) και 
ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αυτής.

9. Την υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσωρινή 
άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων 
στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 
17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871), η ισχύς της οποίας 
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2500/1/16γ΄/29.4.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 
(Β΄ 1632) έως και τις 31.5.2020.

10. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥΕΣ 8000/1/2020/61-α΄ από 
29.5.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκ-
δόθηκε βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και από την οποία προκύπτει ότι 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προ-
σωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας 
οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διά-
στημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871), όπως 
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2500/1/16γ΄/29.4.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 
(Β΄ 1632) έως και τις 31.5.2020, παρατείνεται εκ νέου, από 
τη λήξη της έως και τις 17.7.2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας Υφυπουργός
του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Περιβάλλοντος Υποδομών
και Ενέργειας και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 6500/1/23 (2)
Τρόπος επανέναρξης της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβε-

στικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγό-

ρευση λειτουργίας τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 

01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90),

β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

γ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ζ. της υπ’ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 
3009),

η. της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-
νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-
λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της 
χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 
εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής 
απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, 
φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσ-
σων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-
τικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστη-
μα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), όπως η 
ισχύς αυτής παρατάθηκε αρχικώς με την υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 
(Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293) και εκ νέου εν 
μέρει με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της  
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την Δ1α/
ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως 
και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκρι-
μένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).

θ. της υπ’ αρ. 60720/Ζ1/21.5.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
«Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και 
των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας τους.» (Β΄ 1971).

2. Την από 11.5.2020 εισήγηση της 46ης συνεδρίασης 
και την από 15.5.2020 εισήγηση της 48ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δη-
μόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά 
με τα υγειονομικά μέτρα για την επαναλειτουργία των 
ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φοι-
τητικών εστιών.

3. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ζητήμα-
τα σχετικά με την επανέναρξη της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας.

4. Την από 29.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/58-α από 28.5.2020 Εισήγη-
ση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
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Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του 
ν. 4270/2014, Α΄143, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017, Α΄110), σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Σχο-

λών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η 
οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά 
του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά)/ασκήσεις-
εκπαιδευτικές βολές/τελετές που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων όλων των Σχολών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, των οποίων απαιτείται η φυσι-
κή παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών και τα οποία δεν 
δύνανται να πραγματοποιηθούν με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.

β) Η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων/διαγωνι-
σμών/αξιολογήσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η 
φυσική παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών/εξεταζο-
μένων και οι οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν 
με προφορική ή γραπτή εξέταση/ατομική ή ομαδική ερ-
γασία εξ αποστάσεως.

γ) Οι παρουσιάσεις των ατομικών-ομαδικών εργασιών, 
για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία 
των δοκίμων/σπουδαστών, ενώπιον των αρμοδίων για 
την αξιολόγηση Επιτροπών, και οι οποίες δεν δύνανται 
να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

δ) Οι εκπαιδεύσεις-σεμινάρια στην ημεδαπή, που απαι-
τούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και δεν 
δύναται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Άρθρο 2
1. Σε κάθε στάδιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και 

διαδικασιών εξετάσεων που κρίνεται απαραίτητη η φυσι-
κή παρουσία και ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, 
όπως για την παρακολούθηση μαθημάτων, την πρακτι-
κή άσκηση εκπαιδευτικών βολών και κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να διαμένουν σε 
χώρους των Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, ως εξής:

A. Αστυνομική Ακαδημία:
α) Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ένα 

(1) άτομο ανά θάλαμο.
β) Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη-

νικής Αστυνομίας ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.
γ) Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ένα (1) άτομο ανά 

θάλαμο.
δ) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:
δα) για το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κο-

μοτηνής ένα (1) άτομο ανά θάλαμο, 
δβ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου ένα (1) άτομο ανά θά-

λαμο,
δγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου εννέα (9) άτομα ανά θάλαμο 

εξήντα πέντε (65) τετραγωνικών μέτρων.

B. Πυροσβεστική Ακαδημία:
Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβλέπε-

ται η διαμονή και σίτιση μόνο για τους δόκιμους του Α΄ 
έτους της Σχολής Αξιωματικών και για τα πρώτα δύο (2) 
έτη της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και δύνανται 
να διαμένουν στους χώρους αυτών, ως εξής:

α) Στη Σχολή Αξιωματικών δύνανται να διαμένουν 
τρεις (3) δόκιμοι, ανά θάλαμο εικοσιπέντε (25) τετρα-
γωνικών μέτρων.

β) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας ΠΣ δύνανται 
να διαμένουν τέσσερις (4) δόκιμοι, ανά θάλαμο τριάντα 
(30) τετραγωνικών μέτρων.

2. Στα μαθήματα που απαιτείται η φυσική παρουσία 
των εκπαιδευομένων, αλλά και κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων, οι δόκιμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής 
Αξιωματικών Π.Σ. και της Σχολής Πυροσβεστών Π.Σ., δύ-
νανται να σιτίζονται σε χώρους των αντίστοιχων Σχολών, 
ως εξής:

α) Στη Σχολή Αξιωματικών σε αίθουσα διακοσίων πε-
νήντα (250) τετραγωνικών μέτρων, η σίτιση θα πραγμα-
τοποιείται εκ περιτροπής.

β) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:
βα) για το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής σε αίθουσα χιλίων τετρα-

κοσίων (1.400) τετραγωνικών μέτρων για εκατόν πενή-
ντα δύο (152) δοκίμους,

ββ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου σε αίθουσα πεντακοσί-
ων τριάντα έξι (536) τετραγωνικών μέτρων για εβδομή-
ντα εννέα (79) δοκίμους,

βγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου σε αίθουσα διακοσίων εβδο-
μήντα (270) τετραγωνικών μέτρων για εβδομήντα εννέα 
(79) δοκίμους.

γ) Στη Σχολή Αξιωματικών Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται 
οι δόκιμοι του Α΄ έτους και η σίτιση θα πραγματοποιείται 
εκ περιτροπής, σε αίθουσα εξήντα δύο (62) τετραγωνι-
κών μέτρων.

δ) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας Π.Σ., δύνα-
νται να σιτίζονται όλοι οι δόκιμοι και η σίτιση θα πραγμα-
τοποιείται εκ περιτροπής, σε αίθουσα τριακοσίων είκοσι 
(320) τετραγωνικών μέτρων.

Άρθρο 3
1. Κατά τη λειτουργία των Σχολών, με ευθύνη του 

εκάστοτε Διοικητή, τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα 
προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, (αποστάσεις μεταξύ των εκπαι-
δευομένων, χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού υγρού, 
φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.), με βάση πάντοτε 
τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τις υποδείξεις των Υγειο-
νομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση. Ενδεικτικά, 
λαμβάνεται μέριμνα για:

α) να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου 
προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εκπαιδευόμενων/
εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας/εξέτασης.

β) να διενεργούνται σε υπαίθριους χώρους τα μαθή-
ματα που απαιτείται η φυσική παρουσία και η ενεργή 
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συμμετοχή των εκπαιδευομένων, εφόσον η φύση του 
διδασκόμενου μαθήματος και οι εκάστοτε συνθήκες το 
επιτρέπουν, με τήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) 
μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων,

γ) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου 
δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών, σύμφω-
να με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

δ) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
ε) την αποφυγή συγχρωτισμού,
στ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, 

με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντι-
σηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

ζ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέ-
ντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και

η) την απαγόρευση λειτουργίας χώρων αναψυχής.

2. Σε περίπτωση κρούσματος κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών ή των εξετάσεων, θα εφαρ-
μοστούν οι σχετικές οδηγίες και το πρωτόκολλο διαχεί-
ρισης του Ε.Ο.Δ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας Υφυπουργός
του Πολίτη Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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