
ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετ: Τι̋ από 6/5/2020 οδηγίε̋ τη̋ Εθνική̋ Επιτροπή̋ Προστασία̋ Δημόσια̋ Υγεία̋.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, σα̋ γνωρίζουμε τα εξή̋:

Η πανδημία COVID-19 στη χώρα μα̋ έχει παρουσιάσει σημαντική ύφεση αλλά ο κίνδυνο̋ 

εστιακή̋ αναζωπύρωση̋ είναι πάντα υπαρκτό̋, όπω̋ και η πιθανότητα εμφάνιση̋ νέου επιδημικού 

κύματο̋. Η επιστροφή στη νέα κανονικότητα θα γίνει με μικρά βήματα, με γνώμονα την ασφάλεια 

του συνόλου και την προστασία τη̋ υγεία̋ του ατόμου. Δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί μέχρι πότε 

θα ισχύσουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Θα εξαρτηθεί τόσο από τα εγχώρια επιδημιολογικά 

δεδομένα όσο και από τα διεθνή, και την πορεία τη̋ επιδημιολογική̋ καμπύλη̋.

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στι̋ οδηγίε̋ και συστάσει̋ τη̋ Επιτροπή̋ Εμπειρογνωμόνων 

COVID-19 του Υπουργείου Υγεία̋ και παρέχει οδηγίε̋ για την ασφαλή λειτουργία των δομών 

καλλιτεχνική̋ εκπαίδευση̋.

Από τι̋ 18 Μαΐου επιτρέπεται η λειτουργία: 

• των Ανωτέρων Σχολών Δραματική̋ Τέχνη̋ (του Ν. 1158/81 ΦΕΚ 127/Α΄/1981 και των ΠΔ 

370/83, ΦΕΚ 130/Α΄/1983, 336/89 ΦΕΚ 156/Α΄/1989, 93/18 ΦΕΚ 172/Α΄/2018)

• των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού (του Ν. 1158/81 ΦΕΚ 127/Α΄/1981 και των 

ΠΔ 372/83, ΦΕΚ 131/Α΄/1983 & 598/85 ΦΕΚ 212/Α΄/1985)

• των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για του̋ σπουδαστέ̋ ηλικία̋ άνω των έντεκα (11) ετών 

(των ΒΔ του ΦΕΚ229/Α΄/1957 & 16/66 ΦΕΚ 7/Α΄/1966)

• των Σχολών Βυζαντινή̋ Μουσική̋, (των ΒΔ του ΦΕΚ229/Α΄/1957 & 16/66 ΦΕΚ 

7/Α΄/1966)

• του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, 
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• των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για του̋ σπουδαστέ̋ ηλικία̋ άνω των έντεκα (11) ετών 

(του ΠΔ 457/83, ΦΕΚ  174/Α΄/1983). 

Από τι̋ 25 Μαΐου επιτρέπεται η λειτουργία των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνική̋ 

εκπαίδευση̋ για του̋ σπουδαστέ̋ άνω των έντεκα (11) ετών.

α) Δομέ̋ καλλιτεχνική̋ εκπαίδευση̋

• Στι̋ αίθουσε̋ διδασκαλία̋ και στου̋ υπόλοιπου̋ κλειστού̋ χώρου̋  των δομών 

καλλιτεχνική̋ εκπαίδευση̋ θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των 

ατόμων.

• Το όριο αυτό καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά αίθουσα διδασκαλία̋. Σε 

περίπτωση που ο χώρο̋ δεν επαρκεί για το σύνολο των σπουδαστών θα πρέπει να 

δημιουργηθούν υποτμήματα. 

• Στου̋ χώρου̋ 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. Ω̋ προ̋ τον κλιματισμό επιτρέπονται 

μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματο̋.

• Στου̋ κλειστού̋ χώρου̋ θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσει̋ με διάλυμα χλωρίνη̋ 10:1, 

δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρο̋ χλωρίνη̋, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Αυτό 

ισχύει και για του̋ χώρου̋ υγιεινή̋. Για επιφάνειε̋ που είναι πιθανό να καταστραφούν από 

τη χρήση υποχλωριώδου̋ νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωση̋ 70%. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειε̋ που αγγίζονται συχνά όπω̋ πόμολα, 

διακόπτε̋, κουπαστέ̋ κ.ο.κ.

• Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή 

τη̋.

• Επιβάλλεται ενδελεχή̋ και συχνό̋ καθαρισμό̋ και απολύμανση όλων των μουσικών 

οργάνων. Μουσικά όργανα με πλήκτρα θα πρέπει να απολυμαίνονται με διάλυμα λευκού 

ξυδιού (3 μέρη νερού και ένα μέρο̋ λευκού ξυδιού) εφαρμόζοντα̋ τι̋ γενικέ̋ οδηγίε̋ 

καθαρισμού του οργάνου, δηλαδή χρησιμοποίηση μαλακού υφάσματο̋ (π.χ. φανέλα ή 

δέρμα chamois). Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή χειροπετσετών. Το ύφασμα πρέπει να είναι 

ελαφρά υγραμένο και τα πλήκτρα να σκουπίζονται πάντα προ̋ μια κατεύθυνση, από την 

εσωτερική μεριά του οργάνου προ̋ την εξωτερική. 

• Στου̋ χώρου̋ θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματο̋ (70%).

• Στου̋ χώρου̋ υγιεινή̋ των μαθημάτων/προβών θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνε̋ 

υγιεινή̋ οι οποίοι περιλαμβάνουν:

o Καλό αερισμό

o Κλειστό καπάκι λεκάνη̋ πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι

o Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνη̋ μία̋ χρήση̋ είναι επιθυμητή

o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμό̋ με σαπούνι, χάρτινε̋ χειροπετσέτε̋, ποδοκίνητο 

δοχείο απορριμμάτων

o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμό̋ 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 αποστάσει̋ 1,5 μέτρου

o Σύσταση για χρήση μη ιατρική̋ μάσκα̋

o Σε περίπτωση που νιπτήρε̋ έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να 

τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.



o Τα ντου̋ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

• Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκή̋ χώρο̋ στα αποδυτήρια, και αλλαγέ̋ ρούχων να γίνονται 

μόνο όποτε είναι απολύτω̋ αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρο̋ δεν επαρκεί για όλου̋ θα 

πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπή̋ ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι 

χώροι ω̋ επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.

• Ο χώρο̋ διαλείμματο̋ θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόσταση̋. 

Επιπλέον, οι καρέκλε̋ και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.

β) Διεξαγωγή μαθημάτων 

• Σε αυτή τη φάση δεν επιτρέπεται ακόμα η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών 

οργάνων, τυμπάνων  καθώ̋ και η φωνητική διδασκαλία. Στη φωνητική διδασκαλία 

περιλαμβάνονται μαθήματα: α) μονωδία̋, χορωδία̋, σολφέζ σε Ωδεία και Μουσικέ̋ 

Σχολέ̋, β) ψαλμωδία̋ στι̋ Σχολέ̋ Βυζαντινή̋ Μουσική̋, γ) αγωγή̋ του προφορικού 

λόγου, μουσική̋-τραγουδιού, στι̋ Ανώτερε̋ Σχολέ̋ Δραματική̋ Τέχνη̋. Η πορεία τη̋ 

υγειονομική̋ καμπύλη̋ θα καθορίσει το χρονικό σημείο άρση̋ αυτών των περιορισμών.

• Ω̋ προ̋ τον χορό σε αυτή τη φάση, στο πλαίσιο του ομαδικού μαθήματο̋, επιτρέπεται μόνο 

η ατομική άσκηση και προπόνηση. Γενικά δεν επιτρέπεται η σωματική επαφή μεταξύ 

σπουδαστών ή μεταξύ διδάσκοντο̋ και σπουδαστή. Η πορεία τη̋ υγειονομική̋ καμπύλη̋ 

θα καθορίσει το χρονικό σημείο άρση̋ αυτών των περιορισμών.

• Για όλα τα άλλα μαθήματα ισχύουν οι αποστάσει̋ που προαναφέρονται.

• Θα πρέπει να γίνει σχεδιασμό̋ τη̋ λειτουργία̋ των δομών, των μαθημάτων και του 

προγράμματο̋ έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμό̋ σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋.

γ) Ασφάλεια εργαζομένων και σπουδαστών

• Παραμονή στο σπίτι  σε περίπτωση ασθένεια̋ ή υποψία̋ αυτή̋ .

• Αποφυγή αγγίγματο̋ σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).

• Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου 

διαλύματο̋ (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 προστατευτική̋ μη ιατρική̋ μάσκα̋ ή προσωπίδα̋.

• Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων σε 

μαθήματα/πρόβε̋ και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.

• Δεν συστήνεται θερμομέτρηση καθώ̋ δεν αποδίδει ω̋ μέσο ελέγχου τη̋ διασπορά̋.

• Οι χρησιμοποιημένε̋ υφασμάτινε̋ μη ιατρικέ̋ μάσκε̋ θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

πλαστικέ̋ σακούλε̋, να πλένονται στου̋ 60ο βαθμού̋ και να σιδερώνονται.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλε̋ τι̋ πιθανέ̋ περιπτώσει̋ και 

εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

υπάρχει διαρκή̋ παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσια̋ Υγεία̋ στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντα̋ 

τον εαυτό του̋ και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι διοικήσει̋ των δομών και οι διαχειριστέ̋ των χώρων 

θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και σπουδαστών και να προβούν κατά 



την κρίση του̋ και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένε̋ ιδιαιτερότητε̋ ενό̋ χώρου ή 

ενό̋ μαθήματο̋ απαιτούν.

             

Ο Γενικό̋ Γραμματέα̋ Σύγχρονου 

Πολιτισμού

               

Νικόλα̋ Γιατρομανωλάκη̋

Ακριβέ̋ Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


