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ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH
Covid-19
«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας»

ΜΑΡΤΙΟΣ Εβδομάδα 1η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (01.03 έως 08.03)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με
σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του
σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που
αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την
τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές
πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς
και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως αυτός ασκείται από τα μέλη του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 9 υπουργικές αποφάσεις
και υποβλήθηκαν 8 «μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου», ενώ δεν υπήρχαν
νομοσχέδια ή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με τον κορονοϊό.
Παρατηρήθηκε λήψη μέτρων (σ.σ. μέσω έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων
- Κ.Υ.Α.) τα οποία χαρακτηρίστηκαν προληπτικά για λόγους δημόσιας υγείας
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.
Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα ευρύτερα θεματικά πεδία:
Παιδεία-Εκπαίδευση
Συγκεκριμένα ορίστηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα και σε μία
περίπτωση στην Τριτοβάθμιας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο). Στις
περισσότερες περιπτώσεις συμπεραίνουμε ότι υπήρξε η τάση παράτασης του
διαστήματος αναστολής. Επίσης συνάγεται ότι τα μέτρα, λήφθηκαν σε περιοχές
που διαπιστώθηκαν κρούσματα κορονοϊού.
Ως μέτρο πρόληψης έναντι του κορονοϊού, αποτελεί επίσης, το φαινόμενο
αναστολής σχολικών εκδρομών. Η αναστολή των εκδρομών αφορά είτε σε
εκείνες με προορισμό το εξωτερικό είτε σε συγκεκριμένες περιοχές όπου
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προηγουμένως είχαν διαπιστωθεί κρούσματα κορονοϊού (Ηλεία, Ζάκυνθος, Αχαΐα)
και στη συνέχεια σε όλη την Επικράτεια.
Πολιτισμός-Αθλητισμός
Ένας άλλος τομέας που λήφθηκαν μέτρα έναντι του κορονοϊού είναι εκείνος του
«Πολιτισμού-Αθλητισμού» με την απαγόρευση παρουσίας κοινού κατά τη
διεξαγωγή συνεδρίων και αθλητικών γεγονότων ή με την απαγόρευση
λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η.
Επιπρόσθετα παρατηρούμε και σε αυτό τον τομέα, τη λήψη μέτρων σε περιοχές
που διαπιστώθηκαν κρούσματα κορονοϊού, με χαρακτηριστικές εκείνες των
Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, όπου απαγορεύθηκε η λειτουργία θεάτρων,
κινηματογράφων,
χώρων
αθλητικών
και
καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων,
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ: Δεν ψηφίστηκαν σχετικά νομοσχέδια
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.): Δεν εκδόθηκαν
Π.Ν.Π.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.):
1. ΦΕΚ Β’ 668 02.03.2020 | Επιβολή μέτρου προσωρινής αναστολής
λειτουργίας επιμέρους σχολείων της χώρας.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1, αναστέλλεται η λειτουργία 10 σχολείων
(Γυμνάσια & Λύκεια), από τις 03.03.2020 - 13.03.2020, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού (COVID-19).
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1, αναστέλλεται η λειτουργία 4 σχολείων,
στη «Μενεμένη», από τις 03.03.2020 - 13.03.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού (COVID-19).
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 1, αναστέλλεται η λειτουργία 16 σχολείων,
από τις 03.03.2020 και για διάστημα μικρότερο από τις περιπτώσεις που
ορίστηκαν με τις παραγράφους 1&2. Το κάθε σχολείο έχει διαφορετική
ημερομηνία αναστολής λειτουργίας. Ως αιτιολογία ορίζονται οι προληπτικοί λόγοι
υγείας έναντι του κορονοϊού (COVID-19).
2. ΦΕΚ Β’ 701 04.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων & Επιβολή
του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών
μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου.
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Περιγραφή
Το πρώτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Πολιτισμού &
Αθλητισμού και ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων,
χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και
μουσείων, στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου. Η αιτιολογία
της απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορονοϊού COVID-19». Η ισχύς της διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από
5.3.2020 έως και 6.3.2020.
Το δεύτερο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Πολιτισμού &
Αθλητισμού και ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Αχαΐας
και Ζακύνθου. Η αιτιολογία της απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19». Η ισχύς της διάταξης είναι για
το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020.
3. ΦΕΚ Β’ 708 05.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που
εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και
6.3.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης που εδρεύουν στο Ρέθυμνο. Η αιτιολογία της
απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού
COVID-19». Η ισχύς της διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020
έως και 6.3.2020.
4. ΦΕΚ Β’ 723 06.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας
θεάτρων,
κινηματογράφων,
χώρων
αθλητικών
και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό
διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, μη συμπεριλαμβανομένης της
τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας, Εσωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων,
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στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου. Η αιτιολογία της
απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού
COVID-19». Η ισχύς της διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από 7.3.2020
έως και 18.3.2020.
Στην απόφαση εξαιρείται ρητά η τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας στις
12-3-2020, που θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας στην
Αρχαία Ολυμπία.
5. ΦΕΚ Β’ 724 06.03.2020 | Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών από και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας,
Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και
20-3-2020 & Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών
εκδρομών εκτός Ελλάδος.
Περιγραφή
Πρόκειται για δύο υπουργικές αποφάσεις των
Υπουργείων Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Υγείας.
Με την πρώτη υπουργική απόφαση ορίζεται η αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών από και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας
και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού COVID-19.
Με τη δεύτερη υπουργική απόφαση ορίζεται η αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος από τις 6-3-2020 έως και τις
22-3-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού
COVID-19.
Καταργείται, επίσης, η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14243/28-2-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων
των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος».
6. ΦΕΚ Β’ 725 08.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για
το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των
φοιτητικών εστιών.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και
Ζακύνθου. Η αιτιολογία της απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19». Η ισχύς της διάταξης είναι για το
χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020.
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Στην απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας εξαιρούνται ρητά οι φοιτητικές
εστίες.
7. ΦΕΚ Β’ 726 08.03.2020 | Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης
της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων
διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Με το πρώτο άρθρο ορίζεται η απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές
εκδηλώσεις από 9.3.2020 έως και 22.3.2020 (είτε σε ανοικτούς είτε σε
κλειστούς χώρους), για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του
κορονοϊού COVID-19.
Με το δεύτερο άρθρο ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας
συνεδριακών εκδηλώσεων από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού COVID-19.
Με το τρίτο άρθρο ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού COVID-19.
8. ΦΕΚ Β’ 727 08.03.2020 | Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και
22.3.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Ορίζεται η αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός
Ελλάδος από τις 9.3.2020 έως και τις 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού COVID-19.
9. ΦΕΚ Β’ 728 08.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020
έως και 23.3.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας για 35 οριζόμενα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις 9.3.2020 έως και τις 23.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού COVID-19.
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2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4671 - 03.03.2020 | Ενίσχυση μέτρων
υγειονομικών ελέγχων εναντίον του κορονοϊού στις πύλες εισόδου
της χώρας από Ιταλία.
2. Επίκαιρη Ερώτηση με αρ. πρωτ. 569 - 04.03.2020 | Μέτρα προστασίας
των εργαζομένων από τον Κορονοϊό.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4708 - 05.03.2010 | Η πρόκληση του
κορονοϊού και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4710 - 05.03.2020 | Αντιμετώπιση
προβλημάτων από την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων λόγω του
"νέου κορονοϊού".
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4716 - 05.03.2020 | Θ
 α μεριμνήσει το
Υπουργείο για τη στήριξη των θεάτρων λόγω της ζημίας που
υφίστανται εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού (2019_nCoV);
6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4718 - 05.03.2020 | Άμεσα μέτρα
επιβράδυνσης της εξάπλωσης του κορονοϊού σε Αχαΐα και Ηλεία,
θωράκισης της δημόσιας υγείας και ενίσχυσης των νοσοκομείων
των δύο νομών.
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4730 - 06.03.2020 | Γ
 ια την αναστολή
σχολικών εκδρομών εξωτερικού χωρίς την πρόβλεψη για
επιστροφή χρημάτων.
8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4742 - 06.03.2020 | Γ
 ια την αναστολή
σχολικών εκδρομών εξωτερικού χωρίς την πρόβλεψη για
επιστροφή χρημάτων.

Ευχαριστούμε!

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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