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Αριθμ.πρωτ.:9069

ΑΠΟΦΑΣΗ 228 /2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2012  «Νέα  αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.3.2020) αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του.
4. Την  αριθμ.πρωτ.:19244/22.3.2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
σχετική  με  την  λειτουργία  των  υπηρεσιών  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης  του
κορωνοϊου.
5. Την  αριθμ.πρωτ.:18926/18.3.2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
σχετική  με  την  λειτουργία  των  υπηρεσιών  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης  του
κορωνοϊου
6. Την  αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020  Κ.Υ.Α  σχετική  με  την  παράταση
ισχύος  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  υπ΄αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020
(Β΄986),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄αρ.20797/26.03.2020  κοινή  υπουργική
απόφαση (Β΄1040)
7. Την αριθμ.:143/9.4.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου (ΑΔΑ: 654ΝΩΞΧ-2ΤΔ).
8. Τις  αριθμ.:116/17.3.2020,  145/9.4.2020  και  178/28.4.2020  αποφάσεις
Δημάρχου σχετικές με τη λειτουργία του Ωδείου.
9. Το  από  11-3-2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού
σχετικό με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών.
10. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10.03.2020),
όπως ισχύει.
11. Την  αριθμ.:ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/219786/884/15.05.2020  Εγκύκλιο  του  Γενικού
Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
12. Την  αριθμ.:ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.05.2020  Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ
1867/τ.Β΄/16.05.2020).
13. Το  αριθ.  219786/884/15.05.2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και
Αθλητισμού  με  τίτλο  “Οδηγίες  σχετικά  με  την  επαναλειτουργία  των  δομών
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καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” από όπου προκύπτει ότι από 18 Μαΐου επιτρέπεται η
λειτουργία των Ωδείων και των μουσικών σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω
των  έντεκα (11) ετών 
14. Οι δηλώσεις των γονέων για την παρακολούθηση των μαθημάτων των τέκνων
τους.
15. Την  εισήγηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  Διεύθυνσης  Κοινωνικής
Προστασίας,Παιδείας και δια βίου μάθησης και Πολιτισμού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας "Σπύρος Δήμας", με τους όρους και
προϋποθέσεις που περιγράφονται στις  παραπάνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,
εγκυκλίους  και πιο συγκεκριμένα ως εξής:
α)  Ξεκινά  και  με  φυσική  παρουσία  η  λειτουργία  τμημάτων  και  σχολών  Πιάνου,
Βιολιού, Κλασικής Κιθάρας, Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας, Αρμονίου, Ανωτέρω
Θεωρητικών και  Σύνθεσης,  Υποχρεωτικής  θεωρίας,  αρμονίας,  ιστορίας  μουσικής,
μορφολογίας  και  Μουσικής  Δωματίου  για  όλους  τους  μαθητές-σπουδαστές  του
ωδείου ηλικίας άνω των 11 ετών.
β) Σύμφωνα με το εκδοθέν δελτίο τύπου οι μαθητές ή οι γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών  καλούνται  να  δηλώσουν  την  επιθυμία  τους  για  εξακολούθηση  της
σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας των μαθημάτων ή της παρακολούθησης με
φυσική παρουσία στις ειδικά προσαρμοσμένες αίθουσες του δημοτικού Ωδείου. 
γ) Η λειτουργία του ωδείου παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020
δ) Σε αυτή τη φάση δεν επιτρέπεται ακόμα η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και
κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία. 
Ο Δ/ντης (καλλιτεχνικός) του Ωδείου σε συνεργασία με τους καθηγητές θα καθορίσει
το πρόγραμμα σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων με γνώμονα της
αποφυγή του συνωστισμού στους κοινοχρήστους χώρους 
ε)  να  εφαρμοστούν  οι  οδηγίες  σχετικά  με  την  επαναλειτουργία  των  δομών
“καλλιτεχνικής  εκπαίδευσης”  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,
εφιστώντας την ιδιαίτερη προσοχή όλων  στα παρακάτω:

ε.1) ως προς τους εσωτερικούς χώρους του Δημοτικού Ωδείου:
• Στις αίθουσες  διδασκαλίας  και  στους  υπόλοιπους  κλειστούς  χώρους  του
Ωδείου θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων. Το
όριο αυτό καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά αίθουσα διδασκαλίας. Σε
περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για το σύνολο των σπουδαστών θα πρέπει να
δημιουργηθούν υποτμήματα.
• Στους χώρους γραφείων,  διοικητικών και  άλλων υπηρεσιών θα πρέπει  να
τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
• Οι κλειστοί  χώροι  θα πρέπει  να  αερίζονται  καλά.  Ως προς τον  κλιματισμό
επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
• Στους κλειστούς  χώρους θα πρέπει  να  γίνονται  απολυμάνσεις  με  διάλυμα
χλωρίνης  0:1,  δηλαδή  9 μέρη νερό και  1 μέρος χλωρίνης πριν και μετά από κάθε
μάθημα/πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής Για επιφάνειες που είναι
πιθανό  να  καταστραφούν  από  τη  χρήση  υποχλωριώδους  νατρίου,  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%.
• Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά
όπως πόμολα, διακόπτες,  κουπαστές κ.ο.κ.
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• Επιβάλλεται  ενδελεχής  και  συχνός  καθαρισμός και  απολύμανση όλων των
μουσικών οργάνων. Μουσικά όργανα με πλήκτρα θα πρέπει να απολυμαίνονται με
διάλυμα λευκού ξυδιού (3 μέρη νερού και ένα μέρος λευκού ξυδιού) εφαρμόζοντας
τις  γενικές  οδηγίες  καθαρισμού  του  οργάνου,  δηλαδή  χρησιμοποίηση  μαλακού
υφάσματος  (π.χ.  φανέλα  ή  δέρμα  chamois).  Δεν  επιτρέπεται  η  εφαρμογή
χειροπετσετών.  Το ύφασμα πρέπει  να είναι  ελαφρά υγραμένο και  τα πλήκτρα να
σκουπίζονται πάντα προς μια κατεύθυνση, από την εσωτερική μεριά του οργάνου
προς την εξωτερική.
• Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 
(70%).
• Θα  πρέπει  να  γίνεται  καλός  αερισμός  στους  χώρους  υγιεινής  των
μαθημάτων/προβών.

ε.2) ως προς την Ασφάλεια των εργαζομένων και των σπουδαστών
• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής.
• Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
• Πλύσιμο  χεριών  με  σαπούνι  και  νερό  ή  σε  καθαρά  χέρια  χρήση
αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την
επαφή  με  κοινόχρηστα  αντικείμενα,  μετά  τη  χρήση  του  μπάνιου  και  πριν  την
αποχώρηση από την δομή.
• Αφαίρεση κοσμημάτων στο πλύσιμο των χεριών.
• Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας.
• Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων-
εξερχομένων σε μαθήματα/πρόβες και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.
• Δεν συστήνεται θερμομέτρηση καθώς δεν αποδίδει ως μέσο ελέγχου της
διασποράς.
• Οι  χρησιμοποιημένες  υφασμάτινες  μη  ιατρικές  μάσκες  θα  πρέπει  να

τοποθετούνται  σε  πλαστικές  σακούλες,  να  πλένονται  στους  60
ο 

βαθμούς  και  να
σιδερώνονται.

Τα  παραπάνω μέτρα  είναι  ενδεικτικά,  δεν  μπορούν να  καλύψουν όλες  τις
πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία
ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών
εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην
διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.

Όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  θα  πρέπει  να  επιδεικνύουν  την  απαραίτητη  ατομική
ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι διοικήσεις των
δομών και οι διαχειριστές των χώρων θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία
των εργαζομένων και σπουδαστών και να προβούν κατά  την κρίση  τους και στην
λήψη επιπλέον  μέτρων που  συγκεκριμένες   ιδιαιτερότητες  ενός  χώρου ή   ενός
μαθήματος απαιτούν.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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