
1 
 

1 
 

Απόσπασμα Πρακτικού  της 109ης Συνεδρίασης 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

Με την υπ’αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.12406/23-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 

36676/12/06/2020. Στην Αθήνα στις 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο 

γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 

πραγματοποιήθηκε η 109η συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής και 

παρέστησαν οι κάτωθι: 

- Πρεζεράκος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος. 

- Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας.    

- Καραούλη Βασιλική, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.  

- Φιλίππου Δημήτριος, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 

(Ε.Ο.Φ.). 

- Αρκουμανέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  

(ΕΟΔΥ). 

- Παπαευσταθίου Νικόλαος, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 

Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Β.) 

- Γκογκόσης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας. 

- Τολούμης Γεώργιος, Υποπτέραρχος Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ. 

- Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής 

Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας. 

 

Γραμματέας: Τσιαμπαλή Βασιλική  
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Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, έγινε έναρξη της συνεδρίασης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής με τα κάτωθι θέματα συζήτησης: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΘΕΜΑ 2ε: Κυλικεία Σχολείων 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

• Ως προς το 2ε Θέμα 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας το λόγο παρουσίασε στα μέλη της 

Επιτροπής την εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 

Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με λειτουργία των 

Σχολικών Κυλικείων ως εξής: 

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων 

1. Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς 

κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. 

καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή 

αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, 

εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών κλπ.). 

2. Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα 

προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση 

εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση 

προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους 

όταν υπάρχει συνωστισμός κλπ.). 

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της 

εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι 

υποχρεωτική. 

4. Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που 

είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα 
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διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από 

κατάλληλο υλικό 

5. Τα παιδιά πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρο κατά την 

αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο 

έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις). 

6. Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών 

κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι 

απαραίτητη. 

7. Συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα 

χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αξιολόγηση όλων των οδηγιών, τα μέλη της 

Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τις ανωτέρω οδηγίες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής για την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής έληξε τη συνεδρίαση.  

 

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

                                                  ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

 

                                                                       

    


