
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 
24.3.2020.

2 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών 
με φυσική παρουσία των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διά-
στημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020.

3 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό 
διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395 (1)
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 

24.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 
2 και της παραγράφου 4 αυτού.

2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 141), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16931/9.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ανοικτών και κλειστών, 
σε όλη την επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω 
των χιλίων (1000) ατόμων, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 
10.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα 
στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΝΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 (2)
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 

των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών 

με φυσική παρουσία των Ανώτατων Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διά-

στημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 
2 και της παρ. 4 αυτού.

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β’ 3009) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».

6. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
(Β’ 725).

7. Την από 9.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16394/9.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστη-

μα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, σε όλα τα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτι-
κούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική 
παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των 
αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και 
κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει 
κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και 
γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως 
εκδηλώσεων.

2. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρού-
νται: α) οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, β) 
οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδι-

κών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουρ-
γία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

3. Ως προς τις σχολικές μονάδες και τις πάσης φύσεως εκ-
παιδευτικές δομές, φορείς και ιδρύματα, δημόσια και ιδιω-
τικά, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, πλην των Α.Ε.Ι., διατηρείται 
σε ισχύ η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 725).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Υφυπουργός Παιδείας 
Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ    

Ι

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398 (3)
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονι-

κό διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 
2 και της παραγράφου 4 αυτού.

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β’ 3009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».

6. Την από 7.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την αριθμ. Β1α/οικ 16396/9.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτι-

κούς λόγους δημόσιας υγείας των ακόλουθων σχολείων:
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65ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 40ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΤΑ-
ΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 3ο ΓΕΛ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 1ο ΓΕΛ 
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, 2ο ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟ-
ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ, 2ο 
ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙ-
ΚΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙ-
ΝΑΣ, 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗ-
ΝΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, για 
το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας  
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02007310903200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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