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Αριθμ.πρωτ.:10418

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  «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. Την αριθμ.:228/19.5.2020  απόφαση του Δημάρχου σχετική με την λειτουργία
του Δημοτικού Ωδείου
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14. Την  αριθμ.:ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020  ΚΥΑ  των  Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Υγείας  –  Πολιτισμού  και  Αθλητικού,
Εσωτερικών  σχετική  με  την  "Τροποποίηση  της  υπ’  αρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/
5719/16.5.2020  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,
Προστασίας  του  Πολίτη,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και
κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867) 

15. Τις  δηλώσεις  των  γονέων  για  την  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  των
τέκνων τους.

16. 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 κάτω των 11 ετών.
β)  Σύμφωνα  με  ενημέρωση  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)Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020 και 27.5.2020
εισηγήσεις  της  Εθνικής  Επιτροπής  Προστασίας  Δημόσιας  Υγείας  έναντι  του
κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες: 

• Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων. 
• Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο

χρήση  μη  ιατρικής  προστατευτικής  μάσκας  ή  και  προαιρετική  χρήση
κατασκευής plexiglass. 

• Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία
λαμβάνει  χώρα  ατομικά  και  γίνεται  υποχρεωτική  χρήση  μη  ιατρικής
προστατευτικής  μάσκας  από  τον  δάσκαλο  ή  και  προαιρετική  χρήση
κατασκευής plexiglass.

• Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ των ατόμων.

• Επιβάλλεται  ενδελεχής  και  συχνός  καθαρισμός  και  η  τοπική  απολύμανση
όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από
μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

• Στους χώρους γραφείων,  διοικητικών και  άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων  και  των  φορέων  του  άρθρου  πρώτου  τηρείται  ελάχιστη
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
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• Η ασφαλής  λειτουργία  των  δομών καλλιτεχνικής  εκπαίδευσης  του  άρθρου
πρώτου  γίνεται  σύμφωνα  με  την  από  13.5.2020  εισήγηση  της  47ης
συνεδρίασης  και  την  από  27.5.2020  εισήγηση  της  55ης  συνεδρίασης  της
Επιτροπής  Αντιμετώπισης  Έκτακτων  Συμβάντων  Δημόσιας  Υγείας  από
Λοιμογόνους Παράγοντες  καθώς και  τις  από 13.5.2020 και  από 27.5.2020
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κορωνοϊού
COVID-19 αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για
την ασφαλή επαναλειτουργία  των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως
αυτά  εξειδικεύονται  και  κοινοποιούνται  με  τις  σχετικές  εγκυκλίους  του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

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.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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