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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αθήνα, 16/10/2020
Α. Π. : 16116
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δήμητρα Βασιλοπούλου
Τηλ.: 210 - 3736097
Fax: 210 - 3736185
email: vasilopoulou_d@mintour.gr
ΘΕΜΑ: Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού, ενόψει της έναρξης
της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.
ΣΧΕΤ.: α) Η Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452/31.8.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄3630).
β) Η
Δ1α/ΓΠ,οικ.55339/8.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών (Β΄ 3780).
γ) Τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ «Λοίμωξη από τον νέο Κορωνοϊό SARS –CoV-2(COVID-19), Οδηγίες
για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (31.8.2020) και «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες»(18.9.2020)
δ) Τις από 1.10.2020 Οδηγίες του ΕΟΔΥ « Λοίμωξη από τον νέο Κορωνοϊό SARS –CoV2(COVID-19), Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του
Δημόσιου Τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και Σχολείων) ».
Ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 και στην κατεύθυνση
της ομοιόμορφης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου Τουρισμού στο
πλαίσιο των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID 19, θέτουμε υπ’ όψη σας
τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της α΄ σχετικής κυα, η λειτουργία των πάσης
φύσεως φορέων εκπαίδευσης γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:
α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς
χώρους. Σημειώνεται ότι η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους,
μόνο όπου υπάρχει συνωστισμός.
β. Αποφυγή συγχρωτισμού.
γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
ε. Τοποθέτηση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και
όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Με βάση τα ανωτέρω, οι εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού
οφείλουν να τηρούν τις ανωτέρω οδηγίες, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε αφορούν στα
πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνεπώς τα Τμήματα σε όλες τις μονάδες θα

λειτουργήσουν κατ’ αρχάς, και όσο ισχύουν οι σημερινές συνθήκες με φυσική παρουσία και
σε πλήρη σύνθεση.
Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών μονάδων του
Υπουργείου Τουρισμού, θα εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς
του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις, εγκυκλίους και
οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.
Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε μονάδας λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας και προφύλαξης εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και πάντα σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οι οποίες
βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΕΟΔΥ (ενδεικτικά τα γ και δ σχετικά).
Οι εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ, ΙΕΚ, Σχολές Ξεναγών)
εφαρμόζουν αναλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας τους τις διατάξεις των άρθρων 10-18 της β’
σχετικής κυα και ειδικά σε ότι αφορά την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, τον
τρόπο διενέργειας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, την τήρηση γενικών
μέτρων προστασίας (και ιδίως αναπροσαρμογή εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος
και διαλειμμάτων, τήρηση μέγιστων δυνατών αποστάσεων, αερισμός και καθαρισμός
χώρων, διαμοιρασμός των μαθητών σε τμήματα/ομάδες και ιδίως στα εργαστηριακά
μαθήματα όπου προβλέπεται η δυνατότητα συνδιδασκαλιών) και τις ενδεδειγμένες
ενέργειες σε περίπτωση απουσίας σπουδαστών ή και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες. Εξάλλου, σε ότι αφορά τον τρόπο διενέργειας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων) και τα γενικά μέτρα προστασίας
ανάλογες είναι και οι ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με την 115744/Ζ1/4-9-2020 κοινή
απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄3707).
Αναφορικά με το ζήτημα της χρήσης εξ’ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας, η
υπηρεσία μας βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με φορείς παροχής εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών μονάδων του
Υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση που το επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά,
σε περίπτωση εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 18 της β’ σχετικής) ή/και σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι
επιδημιολογικές ή άλλες συνθήκες.
Σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά την διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου
περιστατικού COVID-19, ο Προϊστάμενος της εκπαιδευτικής μονάδας ορίζεται υπεύθυνος
διαχείρισης κρούσματος, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ «Αρχές διαχείρισης
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες».
Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω θα αξιολογούνται συνεχώς στη βάση της
εξέλιξης της πανδημίας και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα τόσο σε τοπικό όσο
και σε εθνικό επίπεδο, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες/ εγκυκλίους/ πράξεις των
αρμόδιων Υπουργείων και του ΕΟΔΥ.
Ακριβές Αντίγραφο
Ευαγγελία Αναγνώστου
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος
Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη
ΣΥΝ.: Τα α, β, γ και δ σχετικά

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Π.Δ.)
Αποδέκτες για ενέργεια:
Εκπαιδευτικές Μονάδες αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ, ΙΕΚ, Σχολές Ξεναγών)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2. Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

