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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27731
Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας
σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90),
β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ια. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1647).
3. Την από 29.4.2020 εισήγηση της 37ης συνεδρίασης
και την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά
με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για
την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και τον τρόπο
επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων
για τις μετακινήσεις των μαθητών και των επιβατηγών
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, κατά την περίοδο επανόδου στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
5. Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ/10/6.5.2020 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. α. Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι
αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμε-
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νη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το
ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται
καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των
επιφανειών, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου
διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1
μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό
μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
2. Οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης
που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη
ιατρική μάσκα προστασίας.
3. Ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των
μέτρων της παρ. 1.
4. Οι περιορισμοί του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
27815/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647),
όπως αυτό τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας, δεν έχουν εφαρμογή κατά τη μεταφορά
των μαθητών.
5. Το παρόν ισχύει έως τις 17.5.2020.
Άρθρο 2
Τροποποίηση μέτρων προστασίας σε επιβατηγά
οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/
3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με
οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι πέντε (5) θέσεων,
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επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του
οδηγού.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/
3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2)
επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο μέγιστος αριθμός των
δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα, που
κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1548).».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/
3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Προστασίας
του Πολίτη
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