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Προς 
Τμήμα Επίβλεψης ΕΠΑΠ 
       

 

Θέμα: Έκτακτα μέτρα λειτουργίας λόγω κορωνοϊού 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

Α) την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25/2/2020 (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) 

Β) την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.15954 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών της 

8/3/2020 (ΦΕΚ Β/8-3-2020) 

Προβαίνουμε στη λήψη των εξής μέτρων μετά από την εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για το COVID-19: 

1. Το πρωί φεύγοντας οι ανήλικοι θα φορούν καθαρά ρούχα και παπούτσια 

και κατά την έξοδό τους θα απολυμαίνουν τα χέρια τους.  

2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αερίζονται όλοι οι χώροι και θα 

απολυμαίνονται τα προσωπικά αντικείμενα των ανηλίκων, όπως παιχνίδια 

και υπολογιστές μαζί με τα θρανία και τα γραφεία τους. 

3. Η επίβλεψη θα έχει την υποχρέωση να ελέγχει τις κλίνες των ανηλίκων, τα 

κλινοσκεπάσματά τους, τα παπούτσια τους και τις παντόφλες τους. Για 

οτιδήποτε άλλο πέσει στην αντίληψή τους υποχρεούνται να ενημερώνουν 

το συνεργείο καθαριότητας και ένδυσης. 

4. Κατά την είσοδο των ανηλίκων η επίβλεψη υποχρεούται  να τους 

κατευθύνει για απολύμανση χεριών και προσώπου με αντιβακτηριδιακά 

και να αποδεσμεύουν τα παπούτσια, τα οποία θα τοποθετούνται σε 

λεκάνη που θα παραδίδεται στο συνεργείο ένδυσης.  

mailto:epapeiraia@cosmotemail.gr


5. Οι ανήλικοι θα βρίσκουν πάνω στο κρεβάτι τους καθαρά ρούχα, κάλτσες 

και πλυμένες παντόφλες. 

6. Οι ανήλικοι θα αλλάζουν καθημερινά πιτζάμες, οι οποίες θα παραδίδονται 

στα πλυντήρια για απολύμανση. 

7. Απαγορεύεται να υπάρχει ανήλικος που κυκλοφορεί με παπούτσια στο 

χώρο. 

8. Οι ανήλικοι υποχρεούνται υπό την εποπτεία υπαλλήλου επίβλεψης να 

απολυμαίνουν καθημερινά τις τσάντες τους. Σε περίπτωση που υπάρχει 

βρώμικη τσάντα, αυτή αντικαθίσταται από μια καθαρή. 

9. Παρακολούθηση καλαθιών τουαλέτας και πιγκάλ και ενημέρωση 

συνεργείου καθαριότητας σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής. 

10. Επ’ αόριστον αναβολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων και των 

εθελοντικών δράσεων. 

11. Συνεχής εποπτεία εισόδου τρίτων προσώπων και πάντα με προηγούμενη 

άδεια της Διεύθυνσης. 

12. Απαγόρευση εισδοχής χορηγούμενων ειδών ένδυσης, υπόδησης, 

τροφίμων, αναψυκτικών, παιχνιδιών, λούτρινων ειδών και άλλων χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης. 

13. Η επίβλεψη θα ενημερώνεται από τον κο Ταξόπουλο για τη λειτουργία των 

φροντιστηρίων. 

 

Σημείωση: Η επίβλεψη να ελέγχει αν φορούν παντόφλες οι ανήλικοι. 

 

Η Διευθύντρια της Ε.Π.Α. Πειραιά 

Αγγελική Κουζούμη 

 


