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ΕΝΩΠΙΟΝ 

1) Τνπ Δηεπζπληή ηνπ ……………………………. 

(Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ) 

2) Τνπ Σπκβνπιίνπ Δαζθάισλ/Καζεγεηώλ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

Τνπ/Τεο  …………………………………………………………………….., σο γνλέα ηνπ 

καζεηή/καζήηξηαο ……………………………………….., 

θαηνίθνπ …………………, νδόο …………………., αξ. …, ΤΚ ………, ηει. …………… 

 

   Κύξηε Γηεπζπληά. 

   Κύξηνη/Κπξίεο σο αξκόδηνη εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο. 

 

   Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο  Υπνπξγηθήο Απόθαζεο κε  Αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 

53452 (ΦΔΚ 3630/Β/31-8-2020), ζηελ νπνία νξίδεηαη όηη από ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ έηνπο 2020-2021, νθείιεηε λα ιάβεηε πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, ήηνη ησλ παηδηώλ καο πνπ θνηηνύλ θαη ζηε σο άλσ 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ εθπξνζσπείηε θαη δηνηθείηε από εζάο.  

   Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ΠΚ (Παξαβίαζε κέηξσλ γηα ηελ 

πξόιεςε αζζελεηώλ) νξίδεηαη όηη: 1. Όπνηνο παξαβηάδεη ηα κέηξα πνπ έρεη δηαηάμεη ν 

λόκνο ή ε αξκόδηα αξρή γηα λα απνηξαπεί ε εηζβνιή ή ε δηάδνζε κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο 

ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε έσο ηξία έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή αλ από ηελ πξάμε κπνξεί λα 

πξνθύςεη θνηλόο θίλδπλνο γηα δώα, β) κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή αλ από ηελ πξάμε 

κπνξεί λα πξνθύςεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ζε αόξηζην αξηζκό αλζξώπσλ. 2. Αλ 

ε παξαβίαζε είρε σο απνηέιεζκα … λα κεηαδνζεί ζε άλζξσπν, επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο 

δέθα έηε.  3. Αλ ε παξαβίαζε είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην άιινπ επηβάιιεηαη θάζεηξμε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ θαη αλ πξνθιήζεθε ν ζάλαηνο κεγάινπ αξηζκνύ αλζξώπσλ, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη ηζόβηα θάζεηξμε. 4. Όπνηνο ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 παξαβηάδεη ηα κέηξα από ακέιεηα, ηηκσξείηαη: α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ α` κε 

ρξεκαηηθή πνηλή ή παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο θαη β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β` κε 

θπιάθηζε έσο δύν έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή.  Η σο άλσ παξάβαζε δηώθεηαη θαη κε ηηο κνξθέο 

ηεο ζπλαπηνπξγίαο, ηεο εζηθήο απηνπξγίαο θαη ηεο ζπλέξγεηαο (άξζξα 45, 46,47 ΠΚ). 

     Μεηαμύ άιισλ σο δηνηθήζεηο ησλ πάζεο θύζεσο θνξέσλ θαη δνκώλ ηεο 

παξ. 1 ηεο σο άλσ Κ.Υ.Α. νθείιεηε λα θξνληίδεηε, ώζηε λα ιακβάλνληαη όια ηα 

θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνθύιαμεο καζεηώλ θαη ππνρξενύζηε:  

α) λα θέξεηε  πξνζηαηεπηηθή κε ηαηξηθή κάζθα ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

ησλ ζρνιηθώλ δνκώλ,  

β) λα απνθύγεηε ηνλ ζπγρξσηηζκό κε ηα παηδηά καο,  

γ) λα πξνβαίλεηε ζε ζπρλό θαζαξηζκό ησλ ρεξηώλ ζαο κε ρξήζε λεξνύ θαη 

ζαπνπληνύ ή κε αιθννινύρν αληηζεπηηθό δηάιπκα,  

δ) λα θαζαξίδεηε ηηο αίζνπζεο, επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκό  ηεο θάζε αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο κεηά από θάζε ρξήζε,  

ε) λα  εμαζθαιίζεηε επαξθή θπζηθό αεξηζκό ησλ αηζνπζώλ θαη ζη) λα ππάξρεη 

αιθννινύρν αληηζεπηηθό δηάιπκα γηα εζάο, ην πξνζσπηθό θαη ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο. 
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    Ήδε πέληε ζπλδηθαιηζηηθέο Ελώζεηο Δηθαζηώλ θαη Εηζαγγειέσλ κε 

αλαθνηλώζεηο ηνπο πξνο ηνλ θ. Υπνπξγό Γηθαηνζύλεο, ζνβαξά ζθεπηόκελεο, θαη σο 

εθαξκνζηέο ηνπ λόκνπ, επεζήκαλαλ κέηξα ελόςεη ησλ θηλδύλσλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

παλδεκία ηνπ COVID-19 θαη ε αύμεζε ησλ ζρεηηθώλ θξνπζκάησλ, θαη ελόςεη ηεο 

έλαξμεο ηνπ λένπ δηθαζηηθνύ έηνπο (2020-2021). 

  

    Σπλαθόινπζα ελόςεη έλαξμεο ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο (2020-2021) 

αληίζηνηρα ελ όςεη ησλ ηδίσλ θηλδύλσλ, πξνο νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο σο 

άλσ Κ.Υ.Α., ζαο επηζεκαίλνπκε όηη πξέπεη λα ιάβεηε αληίζηνηρα ηα εμήο κέηξα 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζηηο 14-9-2020 θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

απηνύ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ καο, ηεο δσήο ηνπο θαη κε 

δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο, πξνο πξνζηαζία ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ 

καο, ηεο δσήο καο, ηεο πγείαο καο, ηεο πξνζσπηθόηεηάο καο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο θίλεζήο καο, εκώλ θαη ησλ παηδηώλ καο : 

 

1) Ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο γηα όιεο ηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, γξαθεία, έδξεο δαζθάισλ, θαζίζκαηα/θαξέθιεο, δηαδξόκνπο, 

ζθάιεο, θάγθεια, ηνπαιέηεο, πόξηεο θαη παξάζπξα θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο.  

2) Να γίλεηαη, κε επζύλε ζαο ζπζηεκαηηθά απνιύκαλζε ζε όιεο ηηο αίζνπζεο  θαη 

ζθεύε ζ΄ απηέο πξηλ ηελ είζνδν καζεηώλ.  

3) Να γίλεηαη άκεζε απνιύκαλζε όισλ ησλ ρώξσλ, (αηζνπζώλ, εδξάλσλ, 

ζξαλίσλ, πνξηώλ, δηαδξόκσλ, ηνπαιεηώλ θιπ),  πξηλ θαη κεηά από θάζε δηδαθηηθή 

ώξα θαη δηάιεηκκα. 

4) Να επηζπεπζηεί ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο γηα 

απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εληζρπζεί ην πξνζσπηθό 

θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, θαη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ 

θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ όπνπ ζπλαζξνίδνληαη νη καζεηέο, έζησ θαη αλ ζ’ απηνύο 

ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ. 

5) Να επηιπζεί άκεζα ην πξόβιεκα αεξηζκνύ ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο  θαη λα 

επηζπεπζηεί ε κεηαζηέγαζε ησλ καζεηώλ από ηα αθαηάιιεια θηίξηα θαη 

θνληέηλεξ, ώζηε λα έρεη θάζε καζεηήο ηνλ λόκηκν νγθνρώξν (θπβηθά κέηξα) γηα ηελ 

ζσζηή εηζπλνή θαζαξνύ αέξα θαη εθπλνή.  

6) Να ηνπνζεηεζνύλ plexi-glas θαη ζηα έδξαλα ησλ δαζθάισλ/θαζεγεηώλ θαη 

ζηα ζξαλία εληόο ησλ αηζνπζώλ ησλ καζεηώλ, νύησο ώζηε λα απνθεύγεηαη ν 

ζπγρξσηηζκόο ησλ δαζθάισλ/θαζεγεηώλ κε ηνπο καζεηέο, θαη παξάιιεια λα 

απνθεύγεηαη ν ελ γέλεη ζπγρξσηηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηνπο 

καζεηέο, πξνο πξνζηαζία θαη ησλ καζεηώλ εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

7) Να γίλεηαη ζεξκνκέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο όισλ ζαο, 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θιπ πξνζσπηθνύ πνπ εηζέξρνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζρνιηθό 

θηίξην θαη ζπγθξόηεκα θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  

8) Να γίλεηαη (κε έμνδα ηεο ππεξεζίαο) ηεζη αλίρλεπζεο ηνπ θνξσλντνύ ζε όινπο 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θάζε ππεξεζίαο ζαο. 

9) Να ηίζεληαη ζε θαξαληίλα ηπρόλ άηνκα ηεο ππεξεζίαο ζαο, πνπ βξέζεθαλ 

ζεηηθά ζηνλ COVID-19, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ θαη λα καο γλσζηνπνηείηε ηα 

νλόκαηά ηνπο θαη ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο πξνο απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηώλ 

καο. 



3 
 

10)  Να ιεηηνπξγήζεη άκεζα θαη θαζ’ όιν ην έηνο ν ζρνιηθόο ηαηξόο εληόο ηνπ 

ζρνιηθνύ θηηξίνπ. 

11) Να ειεγρζεί αλ νη κε ηαηξηθέο κάζθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηε νη ίδηνη θαη 

ζα ρνξεγήζεηε ζηα παηδηά καο έρνπλ ηελ αλαγθαία πηζηνπνίεζε 

πξνδηαγξαθώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ έλδεημε (CE) θαη ISO. 

12)  Να πξνβείηε άκεζα ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη ζηηο αλσηέξσ ιόγσ 

ηεο επζύλεο ζαο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, ώζηε ε δεκόζηα εθπαίδεπζε λα ζπλερίζεη 

απξόζθνπηα ζηε ρώξα, σο άζθεζε ζπληαγκαηηθνύ δηθαηώκαηνο εκώλ σο γνλέσλ θαη 

ησλ παηδηώλ καο.  

 

   Επεηδή θαηόπηλ ηνύησλ Σαο ζέηνπκε πξν ησλ επζπλώλ ζαο, αζηηθώλ θαη 

πνηληθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ζαο/Γπκλάζην/Λύθεην ή δηδαθηηθό θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα δελ ηεξήζεη θαη δελ ιάβεη θαη ηα σο άλσ αλαγθαία κέηξα θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνζιάβεηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο γηα 

απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηαδνζεί ε αζζέλεηα ηνπ COVID-19 ζηα 

παηδηά κνπ. 

 

   Επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξνζιεθζεί ν αλαγθαίνο αξηζκόο πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο  ησλ σο άλσ ρώξσλ ηεο θηηξηαθήο δνκήο ηνπ 

ζρνιείνπ/Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ/Σπγθξνηήκαηνο ώζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά όιεο νη ζρνιηθέο αίζνπζεο, γξαθεία, έδξεο 

δαζθάισλ, θαζίζκαηα/θαξέθιεο, δηάδξνκνη, ζθάιεο, θάγθεια, ηνπαιέηεο, πόξηεο, 

πόκνια, παξάζπξα θαη εμσηεξηθνί ρώξνη ζε θάζε δηάιεηκκα θαη πξηλ ηελ έλαξμε 

καζεκάησλ θαη κεηά ηε ιήμε, ήηνη κεηά από θάζε ρξήζε απηώλ. 

 

   Επεηδή ε παξνύζα Αίηεζε θαηαηίζεηαη γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη ηεξαξρηθή 

πξνώζεζή ηεο θαη ελεκέξσζε πάζεο άιιεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ  όπσο: 

1) Να κε ελεκεξώζεηε ζήκεξα ηη κέηξα έρεηε ιάβεη θαη πόζνπο εξγαδόκελνπο έρεηε 

πξνζιάβεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή ζαο, (κε ζύκβαζε εξγαζίαο θαη γηα πόζεο 

ώξεο) ώζηε απνηειεζκαηηθά λα θαζαξίδεηε ηηο αίζνπζεο, επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκό  

ηεο θάζε αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κεηά από θάζε ρξήζε θαη λα ηεξήζεηε όιεο ηηο σο 

άλσ ππνρξεώζεηο ζαο. 

2) Να πξνσζήζεηε ηεξαξρηθώο ηελ παξνύζα Αίηεζε-Αλαθνξά κνπ πξνο ελεκέξσζε 

παληόο ππεπζύλνπ. 

3) Να κνπ ρνξεγήζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Αίηεζεο-Αλαθνξάο κνπ κε δηθά κνπ 

έμνδα. 

4) Πιεξεμνύζην θαη αληίθιεηό κνπ νξίδσ ηνλ Ισάλλε Κ. Σαθθά (πξώελ εηζαγγειέα), 

θάηνηθν Αζελώλ, νδόο Ιππνθξάηνπο αξ. 7 ΤΚ 106-79.  

Τει: 2103648063. Email: ioansakkas.2020@gmail.com. 

 

                                                                            Αζήλα ……./9/2020 

                                                                    Ο Γνλέαο ηνπ καζεηή/καζήηξηαο 
                                                                           (ππνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν) 
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