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

ΙΟΥΛΙΟΣ Εβδομάδα 1η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (6.7. έως 12.7.)
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 κορωνοϊού.
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, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,
ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως
αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου εκδόθηκαν 16 υπουργικές αποφάσεις,
ενώ δεν ψηφίστηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο, ούτε καταγράφηκε
κάποια
Πράξη
Υπουργικού
Συμβουλίου
ή
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως η ισοπέδωση καταλυμάτων 85 οικογενειών Ρομά
στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, η στήριξη του τουρισμού.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα
"Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II", ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο
Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας.
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Υγεία:
Περιλαμβάνει την παράταση των μέτρων όπως οι κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία μεταξύ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η
παράταση ισχύος προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους
λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας λαϊκής αγοράς, μέτρα σχετικά με τη διάρκεια ισχύος υποχρέωσης
δήλωσης υποβολής αποθεμάτων που αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από
τη μετάδοση ασθενειών, επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια
Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού και κανόνες τήρησης αποστάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Τουρισμός:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση των ρυθμίσεων για τη μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για
την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
της μετάδοσης του COVID-19, επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή.
Εργασία/Πρόνοια:
Περιλαμβάνει μέτρα παράτασης για την πληρωμή προς τους εργοδότες του
επιδόματος εορτών Πάσχα, επέκταση του ΚΑΔ για τα μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν ψηφίστηκαν.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ
Β’
2760
7.7.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ΄αρ.
171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II", που
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020» (Β΄756), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία τροποποιείται η από 21.02.2018 κοινή
υπουργική απόφαση: «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
II", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄756).
Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος καταργείται.
Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η
προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από
11/03/2020 ως και 30/09/2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια
ως και τις 31/10/2020».
2. ΦΕΚ Β’ 2765 7.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020
απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για
την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄ 2270)».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την
οποία τροποποιείται η από 12.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση: «Μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της
μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2270).
Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται και ορίζει ότι το κόστος αποζημίωσης
υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια
είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ όταν γίνεται χρήση των δωματίων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.
Ορίζεται, τέλος, ότι οι μισθώσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης, ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.
3. ΦΕΚ Β’ 2767 7.7.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας &
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Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, έως τις 12
Ιουλίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
από το προσωπικό των πωλητών. β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων
των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από
αντικείμενα. Έως και την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία νέας
υπαίθριας λαϊκής αγοράς σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά στον
Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή
Αιμοδότη.
Με το άρθρο 3 επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες του
άρθρου 1, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο από 1.000-50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο
150 ευρώ.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε
επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
Με το άρθρο 7 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του
προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)
αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Με το άρθρο 8 επιτρέπεται η λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με
δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 50% της χωρητικότητάς τους, υπό την
προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του αναβατήρα
(τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες
φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους
κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150
ευρώ.
Με το άρθρο 9 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 10-11 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.
Με τα άρθρα 12-13 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού.
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Με το άρθρο 14 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με τα άρθρα 15-16 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε
παράβαση, οι οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες.
Με τα άρθρο 17-18 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών αλλά και των φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Σε
όσους δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα,
και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους
υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με
άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Με το άρθρο 19 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 20 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 21 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 22-28 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής
κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση των κυρώσεων, η αρχή
ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η έναρξη ισχύος της απόφασης, από 7 Ιουλίου
έως και 12 Ιουλίου 2020.
4. ΦΕΚ Β’ 2771 8.7.2020 | Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία μεταξύ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με την οποία
πραγματοποιείται η κατανομή μεταξύ των Υ.ΠΕ., των ιδιωτών ιατρών παθολόγων,
γενικών ιατρών, ωτορινολαρυγγολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων,
καρδιολόγων, παιδιάτρων και ιατρών με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., οι οποίοι
δύνανται να απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως 2 μήνες, με
δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για 2 ακόμη μήνες.
Ειδικότερα, στην:
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5. ΦΕΚ Β’ 2775 8.7.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020
«Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία παρατείνεται έως και τις 21.8.2020 η ισχύς της από 2.6.2020
κοινής
υπουργικής
απόφασης:
«Επιβολή
προσωρινών
μέτρων
στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και
9.7.2020» (Β’ 2111).
6. ΦΕΚ Β’ 2776 9.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.7.2020 έως και
18.7.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας
της υπαίθριας λαϊκής αγοράς επί της οδού Χριστ. Ξυλούρη του Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 9.7.2020 έως και 18.7.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.
7. ΦΕΚ Β’ 2780 9.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Περιγραφή

19Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥλΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με
την οποία τροποποιείται η από 13-9-2019 (Β΄3520) υπουργική απόφαση
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις», αντικαθίσταται η περίπτωση
14.15 και ορίζεται ότι για την πληρωμή προς τους εργοδότες του
επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός,
οι εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/7/2020 έως 20/7/2020 το
έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών
Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός»,
δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα
στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων
τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές
εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές) που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. ΦΕΚ Β’ 2783 9.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
(Β΄ 2268).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 12.06.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268).
Ειδικότερα, στο Παράρτημα, στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, προστίθεται η ΚΑΔ 7022
(Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα) που πλήττεται τους
μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.
9. ΦΕΚ Β’ 2787 10.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729).
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 3.7.2020 κοινή υπουργική
απόφαση: «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729).
Ειδικότερα, :
Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, που ορίζει
ότι, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις της
παρ. 1 που δήλωσαν έως τις 26.6.2020 στοιχεία εσόδων στην
ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς
της επιστρεπτέας προκαταβολής, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της
Α.Α.Δ.Ε.
Oι επιχειρήσεις, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση, η οποία απορρίφθηκε, λόγω του ότι
δεν είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δύνανται να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως τις 26.6.2020 δήλωσαν στοιχεία εσόδων
στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της
προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/ 3.7.2020 απόφασης.
10.

ΦΕΚ Β’ 2788 10.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
“Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και
παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας
με την οποία παρατείνεται, έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2020, η ισχύς της από
20.6.2020 (Β’ 2454) κοινής υπουργικής απόφασης: «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481)»,
σχετικά με τη διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης υποβολής
αποθεμάτων που αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση
ασθενειών.
11. ΦΕΚ Β’ 2789 10.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο τουριστικού καταλύματος
στην Μύκονο για την προσωρινή στέγαση, σίτιση και καθαριότητα των
φυσικών προσώπων, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού. Η αξία της αποζημίωσης, ανά δωμάτιο,
διαμορφώνεται σε 50 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια
είναι κενά.
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα από 10.07.2020 έως και
30.09.2020 και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο τουριστικό κατάλυμα
εφάπαξ εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών
προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμαόνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας,
ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος
κορωνοϊού, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
12. ΦΕΚ Β’ 2795 11.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020
Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία αντικαθίσταται
ο πίνακας των τουριστικών καταλυμάτων της από 26.06.2020 (ΦΕΚ Β’2600)
κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την από
01.07.2020 όμοια απόφαση (Β’ 2734).
13. ΦΕΚ Β’ 2796 απόφαση 1 11.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/
28.6.2020
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
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Τροποποιείται η από 28.6.2020 (Β’ 2602) κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή
του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» κατά βάση στα εξής σημεία:
α. H παρ. 1 αντικαθίσταται και ορίζει ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα,
ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την
ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την
προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα.
β. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που ορίζει
ότι στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δύνανται να
συμμετέχουν αστυνομικοί, αναλαμβάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της
διαδικασίας με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων.
Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, από τις 15
Ιουλίου και ώρα 00.01 έως και τις 31 Αυγούστου.
14. ΦΕΚ Β’ 2796 απόφαση 2 11.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 1 της από 30.6.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και
Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το
χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660), όπως
προστέθηκε με την από 3.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2733).
Συγκεκριμένα, :
α. με τη νέα παράγραφο 6Α, ορίζεται ο περιορισμός των οδικών και
σιδηροδρομικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, καθώς και την απαγόρευση
εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη Βουλγαρία (με τις
οριζόμενες εξαιρέσεις), με την εξαίρεση του συνοριακού σημείου ελέγχου του
Προμαχώνα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6Β.
β. με τη νέα παράγραφο 6Β, ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου προσώπων
στην ελληνική Επικράτεια από τη Βουλγαρία από το συνοριακό σημείο ελέγχου
του Προμαχώνα. Ειδικότερα,: i) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από
την άφιξή τους στην Ελλάδα, ii) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην
αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό
διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα
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κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών
ελέγχων. 2. Ειδικώς η παρ. 6 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 (Β’ 2660) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
αντικαθίσταται με την παρ. 1 της παρούσας, ισχύει για πρόσωπα που εισέ ρχονται
στη Χώ ρα κατά το χρονικό διά στημα από την 15η Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01 έ
ως και τις 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, από τις 15
Ιουλίου και ώρα 00:01 έως και τις 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01.

15. ΦΕΚ Β’ 2797 11.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με τα άρθρα 1-2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 13.7.2020 έως και
26.7.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 4 δραστηριότητες βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Πρόκειται για:
α. υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις (παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε
ηλικιωμένους, υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες,
υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες και
υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων).
β. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
γ. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
δ.Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
Ορίζεται, επίσης, για το ίδιο διάστημα, ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια
εργασιών, χωρίς την παρουσία κοινού, για τις επιχειρήσεις αυτές.
Με το άρθρο 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου, η πιστοποίηση παραβάσεων,
η επιβολή, η βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
της παρούσας, βάσει της από 9.4.2020 (Β΄ 1275) κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της
διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων».
Με το άρθρο 4, ως αρχή ενημέρωσης του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
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του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
16. ΦΕΚ Β’ 2798 11.7.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, από Δευτέρα
13 Ιουλίου έως την Κυριακή 26 Ιουλίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α.
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών. β. Η
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον
ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Ορίζεται, επίσης, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 έως
και τις 26 Ιουλίου 2020, ότι επιτρέπεται η λειτουργία επιτρέπεται η λειτουργία
νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά
στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή
Αιμοδότη.
Με το άρθρο 3 επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες του
άρθρου 1, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο από 1.000-50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο
150 ευρώ.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε
επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
Με το άρθρο 7 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του
προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)
αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Με το άρθρο 8 επιτρέπεται η λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με
δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 50% της χωρητικότητάς τους, υπό την
προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του αναβατήρα
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(τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες
φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους
κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150
ευρώ.
Με το άρθρο 9 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 10-11 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.
Με τα άρθρα 12-13 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού.
Με το άρθρο 14 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με τα άρθρα 15-16 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε
παράβαση, οι οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες.
Με τα άρθρο 17-18 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών αλλά και των φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Σε
όσους δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα,
και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους
υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με
άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Με το άρθρο 19 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 20 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 21 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 22-28 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής
κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση των κυρώσεων, η αρχή
ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η έναρξη ισχύος της απόφασης, από 13
Ιουλίου έως και τις 26 Ιουλίου 2020.
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2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7992 - 06.07.2020 | Εν μέσω
κορωνοϊού με παράνομες και αυθαίρετες διαδικασίες ισοπεδώνονται τα
καταλύματα 85 οικογενειών Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου χωρίς καμία
πρόνοια για τα 500 ευάλωτα άτομα που μένουν πάνω στα ερείπια.
2. Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 2221 - 06.07.2020 | Επισημαίνει την
αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την στήριξη του τουρισμού
προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα
έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και
αιτείται την επίλυση του θέματος.
3. Ετρώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8140 - 10.07.2020 | Επισημαίνει την
αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την στήριξη του τουρισμού
προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα
έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και
αιτείται την επίλυση του θέματος.

Ευχαριστούμε!
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