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                             ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

       Αριθ. Πρωτ.:   1194ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

         ΠΡΟΣ: Δήμους της χώρας
                   Γραφεία Δημάρχων
                  

Ταχ. Δ/νση         : Σταδίου 27
Τ.Κ.                    : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213 -1364390
FAX : 213-1364359

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών».

   Σας γνωστοποιούμε την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 

Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄30), στο Παράρτημα VII της οποίας περιλαμβάνονται 

οδηγίες και μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19. 

    Υπενθυμίζουμε ότι ως προς τα λοιπά ζητήματα λειτουργίας των σταθμών, καθώς και ως προς το 

ωράριο λειτουργίας τους, ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Υ.Α. 41087/29.11.2017, Β' 4249), ο οποίος 

αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. 

   Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημοτικών 

παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλους τους 

ως άνω σταθμούς χωρικής σας αρμοδιότητάς για το περιεχόμενο του παρόντος, επισημαίνοντας σε 

κάθε περίπτωση την υποχρεωτικότητα της τήρησης των κανόνων λειτουργίας των ανωτέρω δομών, 

όπως διατυπώνονται στο Παράρτημα VII της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 Κ.Υ.Α, το οποίο και 

επισυνάπτεται. 

Ελληνική  
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   Τέλος, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή σας στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 

προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στους ως άνω σταθμούς, καθώς και να 

επιδείξετε το μέγιστο βαθμό επιμέλειας κατά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε τα 

φιλοξενούμενα στους σταθμούς παιδιά να δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, καθώς και 

να αποφεύγονται οι ανθυγιεινές εστίες μετάδοσης (λ.χ. επαρκής και τακτικός αερισμός αιθουσών, 

επαρκής και καθημερινή καθαριότητα χώρων, αιθουσών και γραφείων). 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

     

                                                                                                   
Ο Γενικός Γραμματέας

         Εσωτερικών & Οργάνωσης

                                                                                                    Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκης

Συνημμένα:
Το Παράρτημα VII

της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 30)

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

    Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας 

2. Κ.Ε.Δ.Ε.

3. Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις 

  της χώρας

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

2. Δ/νση μας 

   - Τμήμα Ν.Π.Τ.Α. 
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