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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 2η
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 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (7.9. έως 13.9.)
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 τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν 19
υπουργικές
αποφάσεις, ενώ δεν ψηφίστηκαν σχετικά νομοσχέδια 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 ερωτήσεις για ανεπάρκεια μοριακών τεστ,
οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σκανδαλώδης εύνοια ιδιωτικού
διαγνωστικού κέντρου, μείωση τεστ κορωνοϊού στο ΕΚΕΑ και παραχώρηση σε
συγκεκριμένο ιδιωτικό κέντρο, κρούσματα κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας
προσφύγων, σχετικά με τη νομιμοποίηση της απλήρωτης εργασίας και τη
μείωση δώρου Χριστουγέννων αλλά και τις μεγάλες μειώσεις στις
αποδοχές των εργαζομένων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις
όπως
η
διαδικασία
υποβολής
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά.
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Υγεία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως τροποποίηση της ΚΥΑ για την «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας και τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου, επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις περιφερειακές ενότητες Πέλλας,
Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, παράταση έως 12.11.2020 η ΚΥΑ για τη
Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων, κανόνες
τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από
16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων
στη Ρόδο.
Εργασία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως ο προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης
της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που
πλήττονται, όπως τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του
επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού και υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας,
τροποποίηση της ΚΥΑ για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται ως προς το
παράρτημα με τους ΚΑΔ που πλήττονται τους ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.
Παιδεία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναλυτική λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων όλων των βαθμίδων, δημοσίων και ιδιωτικών για τη νέα σχολική
χρονιά, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2020-2021, επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα.
Μετανάστευση:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας, Σχιστού Αττικής και Ελαιώνα του Δήμου
Αθηναίων, παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία
(Δ.Α.Δ.Π.).
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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’ 3765 7.9.2020 | Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζονται
αναλυτικά ο τρόπος κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο
υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ο τρόπος κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών όσον αφορά τους εποχικά εργαζόμενους με ή και χωρίς
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.
2. ΦΕΚ Β’ 3767 7.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
52963/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3582).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία αντικαθίσταται η παρ. 3Α του άρθρου πρώτου της από 27.8.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3582).
Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη
μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων
ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας,
Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των
προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου
Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1
μόνο επιβάτη ανά όχημα.
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3. ΦΕΚ Β’ 3770 7.9.2020 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει
ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε
παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα
Ιούλιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας
τους με εντολή δημόσιας αρχής. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του
παρόντος, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του
διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1
του παρόντος υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι
καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Επίσης, οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη
λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων
μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του
αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ,
όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της παρούσας, δύνανται: α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την
αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε
αναστολ ή και β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
εργαζομένων τους. Τα ανωτέρω δύναται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο
των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020,
για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα
έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020. Οι ανωτέρω
επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό
εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της
επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Επιπλέον, ορίζεται ότι επιχειρήσεις - εργοδότες, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Οι
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη
λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
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εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό 30 ημερών τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
Ακόμα, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Τέλος, ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
4. ΦΕΚ Β’ 3772 7.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου
Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της
κυκλοφορίας από τις 7.9.2020 έως και τις 21.9.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Μαλακάσας-στρατόπεδο
«ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που
θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την
εξαίρεση του Διοικητή της Δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η
Διοίκηση της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους
λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη
πιστής τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές
μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου
στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
5. ΦΕΚ Β’ 3773 7.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη»
του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της
Περιφέρειας Αττικής.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο π
 εριορισμός της
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κυκλοφορίας από τις 7.9.2020 έως και τις 21.9.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Σχιστού Αττικής-πρώην
στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιώς, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η
είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του
Διοικητή της Δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής
Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση
της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που
διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής
τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες,
οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων
του κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
6. ΦΕΚ Β’ 3774 7.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της
κυκλοφορίας από τις 7.9.2020 έως και τις 21.9.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Ελαιώνα του Δήμου
Αθηναίων, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην
ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της
Δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και
στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση της δομής
φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη
δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους εφαρμογής
του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του.
Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
7. ΦΕΚ Β’ 3780 8.9.2020 | Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
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Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
ορίζονται αναλυτικά ο τρόπος και οι κανόνες λειτουργίας των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής,
Εκπαιδευτικών Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, Κολλεγίων, Φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών καθώς και τα
μέτρα που λαμβάνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων των ανωτέρω δομών
όσον αφορά τα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού.
8. ΦΕΚ Β’ 3840 9.9.2020 | Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα για τον
περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVΙD-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την
οποία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για
λόγους δημόσιας υγείας και για χρονικό διάστημα από Τετάρτη 9.9.2020
μέχρι τις 11.1.2021, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων του
κορωνοϊού.
9. ΦΕΚ Β’ 3867 10.9.2020 | Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους
μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία ορίζεται η διαδικασία υποβολής στοιχείων εσόδων
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη λήψη ενίσχυσης με τη
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μορφή
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής
για
τις
επιχειρήσεις
[σ.σ.
επισυνάπτονται στον πίνακα της απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)] οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού.

10. ΦΕΚ Β’ 3869 10.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της
κυκλοφορίας από τις 11.9.2020 έως και τις 25.9.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας α) Αλεξάνδρειας-στρατόπεδο
«ΤΧΜ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρείας, β) Βέροιας-στρατόπεδο
«ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του Δήμου Βέροιας, γ) Κάτω Μηλιάς του Δήμου
Κατερίνης και δ) Πολυκάστρου στη θέση Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα
εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
απαγορεύεται η είσοδος στις ως άνω δομές φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την
εξαίρεση των Διοικητών των Δομών, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Οι Διοικήσεις των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας
και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Εντός της κάθε περιμέτρου των ανωτέρω
δομών αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε
ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού και για
την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των δομών
φιλοξενίας.
11. ΦΕΚ Β’ 3870 10.9.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και
ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
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Με τα άρθρα 1-2 απαγορεύεται, εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, η λειτουργία των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα
έως τις 7.00 π.μ.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής
ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21,
συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης
κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ ΚΑΔ 93.29.11.03
και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.19.01.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των
επιχειρήσεων 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού,
οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα
αυξάνεται στα 6 άτομα.
Με το άρθρο 3, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται η
λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών, καθώς και η
πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται
την παρουσία κοινού.
Με τα άρθρα 4-5, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, είναι υποχρεωτική
η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε
εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα άτομα
για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών
προβλημάτων, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
Με το άρθρο 6 επιβάλλεται, στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό
πρόστιμο 150 ευρώ, στην περίπτωση που εργαζόμενοί της δεν τηρούν τους
κανόνες της παρούσας. Το ίδιο πρόστιμο και για το ίδιο λόγο επιβάλλεται και στα
φυσικά πρόσωπα.
Με το άρθρο 7, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από
τις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 π.μ. έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα
6.00 π.μ..
12. ΦΕΚ Β’ 3871 10.9.2020 | Παράταση της υπ΄αρ. 2199/30-6-2020 (Β΄
2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: ”Παράταση ισχύος
των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α’ 75) και
άλλες διατάξεις»“.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία
παρατείνεται, έως και τις 31 Οκτωβρίου, η ισχύς της από 30-6-2020 (Β΄
2659) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παράταση ισχύος των διατάξεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) "Κύρωση της από
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30.3.2020 Π.Ν.Π «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’
75) και άλλες
διατάξεις"» (Β’ 2659).
13.

ΦΕΚ Β’ 3873 11.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
οικ.34236/860/ 1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει
ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 3770).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 1.9.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για
τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β’ 3770) ως προς το παράρτημα
με τους ΚΑΔ που πλήττονται τους ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.
14.

ΦΕΚ Β’ 3876 11.9.2020 | 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 τη 12η Νοεμβρίου 2020 η ισχύς της από
19.6.2020 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).
15. ΦΕΚ Β’ 3877 11.9.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς
λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020,
των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών
γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά,
Θεσσαλονίκης,
καθώς
και
των
κτηματολογικών
γραφείων
και
υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται αναλυτικά η
λειτουργία, για το χρονικό διάστημα από τις 16.9.2020 έως και τις
31.10.2020, των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ειδικότερα, επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των
αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου
υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός
ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης
εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων
χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της,
που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του
κορωνοϊού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα υγειονομικά
μέτρα: 1) Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας
προσώπου, 2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους
τους χώρους, 3) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, 4)
καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25
άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.
16. ΦΕΚ Β’ 3879 11.9.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 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, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με την οποία δίνεται η δυνατότητα, οι διασκέψεις,
καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία
των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας, να διενεργηθούν εξ
αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή
εισαγγελίας, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη
διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται
υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται
και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.
Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 16.9.2020 έως και τις
31.10.2020.
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17. ΦΕΚ Β’ 3881 11.9.2020 | Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή
Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία
παρατείνεται η ισχύς όλων των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία
(Δ.Α.Π.Δ.) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του ν. 4636/2019, ως
εξής:
α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "1" παρατείνεται έως την 6η
Νοεμβρίου 2020.
β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "2" παρατείνεται έως την
13η Νοεμβρίου 2020.
γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "3" παρατείνεται έως την
20η Νοεμβρίου 2020.
δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "4" παρατείνεται έως την
27η Νοεμβρίου 2020.
ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "5" παρατείνεται έως την 4η
Δεκεμβρίου 2020.
στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "6" παρατείνεται έως την
11η Δεκεμβρίου 2020.
ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "7" παρατείνεται έως την
18η Δεκεμβρίου 2020.
η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "8" παρατείνεται έως την
29η Δεκεμβρίου 2020.
θ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "9" παρατείνεται έως την 7η
Ιανουαρίου 2021.
ι. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "0" παρατείνεται έως την
14η Ιανουαρίου 2021.
Τέλος, παρατείνεται, έως την 14η Ιανουαρίου 2021, η ισχύς των Δελτίων
Αιτούντων Διεθνή Προστασία για την ανανέωση των οποίων αρμόδιο είναι το
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου.
18.

ΦΕΚ Β’ 3882 12.9.2020 | Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού & της Υφυπουργού Παιδείας &
Θρησκευμάτων με την οποία, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και
εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, οι σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45
λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό
φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται: α) Στους μαθητές/τριες
σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή
απαγόρευσης λειτουργίας, β) στους μαθητές/τριες σχολικών μονάδων που
λειτουργούν κανονικά και οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική
παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς: i. ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου, ii. συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό, iii. νοσούν οι
ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19 ή iv. έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική
εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση
του αποτελέσματος.
19.

ΦΕΚ Β’ 3883 13.9.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους
σχολικών μονάδων στη Χώρα.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από
14.9.2020 έως και 16.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.
Ορίζεται, επίσης, η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από
14.9.2020 έως και 18.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
των σχολικών μονάδων: Α) του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας,
Β) του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλλιθέας του Δήμου Λήμνου και Γ) του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Από τις
ως άνω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1020 - 7.9.2020 | Ανεπάρκεια
μοριακών τεστ για COVID_19, οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και
σκανδαλώδης εύνοια ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου.
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2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9
 372 - 8.9.2020 | Μείωση τεστ
κορωνοϊού στο ΕΚΕΑ και παραχώρηση σε συγκεκριμένο ιδιωτικό κέντρο.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9373
κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας προσφύγων.

- 8.9.2020 | Κρούσματα

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9385 - 9.9.2020 | Εργασιακός
Μεσαίωνας με τη νομιμοποίηση της απλήρωτης εργασίας και τη μείωση
δώρου Χριστουγέννων.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9413 - 9.9.2020 | Μεγάλες μειώσεις
στις αποδοχές των εργαζομένων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 22_8_2020
(ΦΕΚ 161/Α/22_8_2020).

Ευχαριστούμε!
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