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ΑΠΟΦΑΣΗ 235 /2021 

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. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/06.11.2020), όπως ισχύει. 
4. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.73325/17.11.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 5060/τ.Β΄/17.11.2020), όπως ισχύει. 
5. Την αριθμ.:610/9.11.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την αναστολή λειτουργίας 

δομών, προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας για την αποφυγή και τον 
περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19.  

6. Την αριθμ.:623/10.11.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με τα μέτρα κατά της διάδοσης 
του Κορωνοϊου COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας 

7. Την αριθμ.:633/2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την παροχή εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας στους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας» (ΑΔΑ: 
ΩΛΓΟΩΞΧ-Φ50). 

8. Την αριθμ.:ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/219242/14.5.2021 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, «Οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
λειτουργία των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

9. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.29922/13.05.2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/13.05.2021), όπως ισχύει. 
10. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την επαναλειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας» με φυσική παρουσία και την 
πραγματοποίηση δια ζώσης μαθημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 
α) Γενικοί κανόνες  

• Στις αίθουσες διδασκαλίας και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους των δομών των 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου 
μεταξύ των ατόμων.  

• Τα μαθήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με αναλογία μεταξύ 
εκπαιδευτών/καθηγητών/δασκάλων και μαθητών/σπουδαστών 1:1 (μόνο ατομικά 
μαθήματα). 

• Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών θα πρέπει, επίσης, 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. 

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές/σπουδαστές, εκπαιδευτικό και λοιπό 
προσωπικό των δομών. 

• Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, 
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. 

• Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%). 

• Στους χώρους υγιεινής των μαθημάτων/προβών θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες 
υγιεινής, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

o Καλό αερισμό. 
o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι. 
o Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή.  
o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο 

δοχείο απορριμμάτων. 
o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη 

ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι). 
o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών. o Ουρά με αποστάσεις 

1,5 μέτρου o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό 
συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση. 

o Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

• Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται 
μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα 
πρέπει, είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι, 
ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα. 

• Ο χώρος διαλείμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόστασης. 
Επιπλέον, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση. 

 
β) Διεξαγωγή μαθημάτων 

• Ως προς τη φωνητική διδασκαλία: Λαμβάνει χώρα μόνο ατομικά και γίνεται με υποχρεωτική 
χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή/καθηγητή/ δάσκαλο, 
απόσταση δύο (2) μέτρων ή/και προαιρετική χρήση ακρυλικού πετάσματος (διαχωριστικού). 

• Ως προς τη διδασκαλία και χρήση κρουστών οργάνων και τυμπάνων, προβλέπεται 
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας για τον 
δάσκαλο/καθηγητή/εκπαιδευτή και τον μαθητή/σπουδαστή, απόσταση δύο (2) μέτρων και 
προαιρετική χρήση ακρυλικού πετάσματος (διαχωριστικού). 

• Ως προς τη διδασκαλία και χρήση πνευστών οργάνων:  
o [α] Προβλέπεται υποχρεωτική περιμετρική απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ του 

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και υποχρεωτική τόσο για τον εκπαιδευτή όσο 
και για τον εκπαιδευόμενο χρήση μάσκας κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
έκαστος δεν χρησιμοποιεί το πνευστό όργανο. Η ίδια υποχρεωτική περιμετρική 
απόσταση ισχύει και στην περίπτωση ύπαρξης ακροατηρίου. Είναι προτιμότερες οι 
χειρουργικές μάσκες ή οι μάσκες N95 χωρίς βαλβίδα ή οι μάσκες FFP2 χωρίς 
βαλβίδα.  

o [β] Συστήνεται τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε ανοικτούς χώρους. Όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό, επιβάλλεται συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών ο καθένας, έστω και αν διακόπτεται το μάθημα. 
Συστήνεται ακόμα και η περιοδική μέτρηση του CO2 ή η εφαρμογή συστήματος 
HVAC.  

o [γ] Ειδικοί κανόνες για τα Πνευστά Όργανα:  
▪ Για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, 

προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή 
διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell).  

▪ Για τα ξύλινα πνευστά, π.χ. φλάουτο, όμποε, φαγκότο, φλογέρα, ισχύουν οι 
γενικές οδηγίες προφύλαξης. 

• Σχετικά με τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων, ισχύουν οι εξής κανόνες:  
o [α] Πνευστά μουσικά όργανα θα πρέπει να καθαρίζονται από τους μουσικούς με 

προσοχή και σε απόσταση δύο (2) μέτρων από άλλα άτομα. Για τον καθαρισμό των 
χάλκινων πνευστών απαιτείται δοχείο συλλογής ή ειδικό απορροφητικό χαρτί. 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο καθαρισμός των πνευστών οργάνων απαιτεί 
μεγαλύτερη απόσταση ή ειδική αίθουσα και οδηγίες διότι ενέχει κινδύνους.  
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o [β] 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.  

o [γ] Για τα τύμπανα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μεμβράνη με τη δόνησή της 
κατά τη χρήση των μπαγκετών μπορεί να δημιουργήσει αεροζόλ (δυνητικά 
μολυσμένο) που θα εισπνεύσει ο μουσικός και οι παρακείμενοί του, επομένως θα 
πρέπει να γίνεται και σε αυτά σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση βάσει 
οδηγιών του κατασκευαστή. 

• Λοιποί κανόνες:  
o [α] Σε περίπτωση παράστασης στο πλαίσιο των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

(εξετάσεις) συνιστάται ο μοριακός έλεγχος (ή πιθανόν έλεγχος αντιγόνου) των 
εξεταζόμενου μαθητή/σπουδαστή την προηγουμένη ημέρα, εφόσον υπάρχει 
ακροατήριο.  

o [β] Για μαθητές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να προβλέπεται 
διδασκαλία εξ αποστάσεως.  

o [γ] Διευκρινίζεται ότι όλα τα αναφερόμενα μέτρα ισχύουν τόσο και για τους 
εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους.  

 
γ) Ασφάλεια μαθητών/σπουδαστών, διδασκόντων και λοιπών εργαζομένων 

• Θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός της λειτουργίας των δομών, των μαθημάτων και του 
προγράμματος έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε κοινόχρηστους χώρους. 

• Μαθητές/Σπουδαστές, διδάσκοντες ή εργαζόμενοι αν εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα 
πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα. 

• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής. 

• Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά με τον 
ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο. 

• 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 τη δομή. 

• Αφαίρεση κοσμημάτων στο πλύσιμο των χεριών. 

• Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων/εξερχομένων σε 
μαθήματα/πρόβες και η καταγραφή της ύπαρξης τυχόν συμπτωμάτων. 

• Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.  

 
Οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες και οι λοιποί εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικό να υπόκεινται 
σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) μία φορά την εβδομάδα, εκτός αν υπάρξει διαφορετική 
απόφαση από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας.  
 
 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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