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

ΙΟΥΛΙΟΣ Εβδομάδα 4η
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 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (27.7. έως 2.8.)
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 τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου εκδόθηκαν 17 υπουργικές αποφάσεις,
ενώ ψηφίστηκαν 2 νομοσχέδια που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό. Τέλος, δεν 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 τον κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία και
την ίδια τη έναρξη της τουριστικής περιόδου, λόγω ελλιπών μέτρων
προστασίας, επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για τους εργαζόμενους στον
τουρισμό για την προστασία τους, συνωστισμός επιβατών στα ΜΜΜ,
προβλήματα στη διαδικασία επανεξέτασης των ΚΕΠΑ από τις επιπτώσεις της
πανδημίας, έλλειψη πνευμονολογικών κλινικών στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και
Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης εν μέσω κορωνοϊού.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η συνεισφορά του Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία, πρόσκληση για την
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Επιδότηση
Τόκων
Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
ιού COVID-19.
Υγεία:
Περιλαμβάνονται νομοθετήματα όπως οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η ίδρυση του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς
περιορισμό της διασποράς, επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία
εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς, παράταση των κανόνων τήρησης
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
Επικράτειας, επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη
Βόρεια Μακεδονία, επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
πανηγύρεων, μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία
αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό και στα
ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια, εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας από το οποίο
εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί, καθώς και και το αναγκαίο
βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες,
αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και
δομές ευάλωτων ομάδων, κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού
για το χρονικό διάστημα και ειδικότερα από τις 3
Αυγούστου 2020 έως τις 9 Αυγούστου 2020 στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ
5610
και
5630,
επιτρέπεται
μόνο
η
παρουσία
πελατών
σε
τραπεζοκαθίσματα, παράταση του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, παράταση προληπτικών ελέγχων στα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία.
Εργασία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση της ισχύος των έκτακτων και
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
χρόνου και του τόπου εργασίας.
Τουρισμός:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η τροποποίηση του «Πρόγραμμα “Τουρισμός για
όλους” έτους 2020», μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά
πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό και
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και στο σύνολο της επικράτειας, παράταση προληπτικών ελέγχων στα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία.
Μετανάστευση:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η παράταση λήψης μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 148 31.7.2020 | Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Ρυθμίζονται, κατά κύριο λόγο, θέματα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου
για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία
για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού
COVID-19. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, εδώ.
2. ΦΕΚ Α’ 149 1.8.2020 | Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις.
Περιγραφή
Ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που αφορούν στις
επιπτώσεις που επιφέρει η νόσος του κορωνοϊού ή σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο
με αυτόν. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου εδώ.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
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1. ΦΕΚ Β’ 3110 27.7.2020 | 4η Τροποποίηση της υπ' αριθ.
37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την
οποία αντικαθίσταται η αναλυτική πρόσκληση που επισυνάπτεται στην από
10-04-2020 (Β΄ 1291) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σχετικά με την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Τέλος, αντικαθίσταται το Παράρτημα VI με τα δικαιολογητικά της συμμετοχής που
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, καθώς και το Α’ Υπόδειγμα κειμένου της Υπεύθυνης
Δήλωσης του Παραρτήματος VII.
2. ΦΕΚ Β’ 3131 28.7.2020 | Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. (καταργήθηκε με την 3162 από 31.7.2020)
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλεται η
χρήση μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων)
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού σύμφωνα με τον οριζόμενο, στην
απόφαση, πίνακα.
Για τους εργαζόμενος που δεν τηρούν το μέτρο, επιβάλλεται στην επιχείρηση
διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές,
κοινό/πελάτες) επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Η
απόφαση ισχύει από τις 29 Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.
3. ΦΕΚ Β’ 3133 30.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών με την οποία ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2020
έως και 14.8.2020, η απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων
κρατών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην
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απαγόρευση έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική
αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη
χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και οι πολίτες των εξής κρατών:
Αυστραλίας, Γεωργίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Μαρόκου, Νέας Ζηλανδίας, Ρουάντας,
Νότιας Κορέας, Ταϋλάνδης, Τυνησίας, Ουρουγουάης και Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων.
Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, β) επί μακρόν διαμένοντες
σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι
οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας
Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή
προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών,
μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για
τη μεταφορά εμπορευμάτων, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ)
σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργία.
4. ΦΕΚ Β’ 3134 30.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/
24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και
Μεταφορών «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα
μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3096).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία τροποποιείται η από 24.7.2020 (Β’ 3096) κοινή υπουργική απόφαση
(«Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω
αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»). Πιο συγκεκριμένα, προστίθενται τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην κατηγορία που ανήκουν Ρουμανία και
Βουλγαρία σχετικά με την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη
Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τις χώρες αυτές για λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην
ελληνική επικράτεια.».
Επίσης, αντικαθίσταται η παρ. 3 της από 24.7.2020 (Β’ 3096) κοινής υπουργικής
απόφασης «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω
αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Ειδικότερα, ορίζεται ότι, η απόφαση ισχύει
για πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Ιουλίου 2020
έως και τις 4 Αυγούστου 2020 και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά το
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χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη, 4
Αυγούστου 2020.
5. ΦΕΚ Β’ 3148 απόφαση 1 30.7.2020 | Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4
της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής
στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του
ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και
προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α'55).
6. ΦΕΚ Β’ 3155 31.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους
2020» (Β΄ 2393).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας με την οποία τροποποιείται η από
16.06.2020 (Β΄ 2393) κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα “Τουρισμός για
όλους”, έτους 2020»κατά βάση στα εξής σημεία:
1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2020.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι ειδικά για τους
δικαιούχους του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα επιλέξουν ως
προορισμό το Καστελόριζο, θα επιδοτείται το 100% της διαμονής τους
έως το ποσό των 60 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση.
7. ΦΕΚ Β’ 3157 31.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/
18.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420).
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και τις 31.8.2020, η ισχύς της
από 18.6.2020 (Β’ 2420) κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020», όπως αυτή παρατάθηκε με την
από 2.7.2020 (Β’ 2704) όμοια κοινή απόφαση, έως τις 16.7.2020 και με την από
15.7.2020 (Β’ 2875) όμοια κοινή απόφαση, έως τις 31.7.2020.
8. ΦΕΚ Β’ 3158 31.7.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία,
την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζονται περιορισμοί συνδέσεων
ανάμεσα στη χώρα μας και τις Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.
α. Αναφορικά με την Τουρκία, ορίζεται ο περιορισμός της προσγείωσης
αεροσκαφών καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων από τη χώρα αυτή, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού και για το χρονικό
διάστημα από 1.8.2020 έως και 15.8.2020.
β. Αναφορικά με την Αλβανία, ορίζεται ο περιορισμός των θαλασσίων συνδέσεων
και των αεροπορικών συνδέσεων προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού και για το χρονικό διάστημα από
1.8.2020 έως και 15.8.2020.
γ. Αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία, ορίζεται ο περιορισμός των
αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία ως προς τα αεροδρόμια της
χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού και για το χρονικό
διάστημα από 1.8.2020 έως και 15.8.2020.
Ως προς τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τις ανωτέρω χώρες,
εφαρμόζεται η από 20.7.2020 (B΄ 3009) κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με
την από 22.7.2020 (Β΄ 3050) κοινή υπουργική απόφαση.
9. ΦΕΚ Β’ 3159 31.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών
εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

22Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥλΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση της πραγματοποίησης πανηγύρεων ή άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από
ιδιωτικούς ή μη φορείς, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020.
10. ΦΕΚ Β’ 3160 31.7.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται
από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία επιτρέπεται ο κατάπλους στην
ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας
έως και 49 επιβατών, εφόσον τα ως άνω πλοία προέρχονται από κράτη
για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα. Η απόφαση έχει
ισχύ από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2020.
11. ΦΕΚ Β’ 3161 31.7.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζονται τα μέτρα προστασίας
στα ιδιωτικά & επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και στα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια, από 1.8.2020 έως και 31.8.2020.
Διασφαλίζεται, επίσης, το σύνολο των επιβατών των πλοίων ανάλογα με την
μεταφορική ικανότητα κάθε πλοίου.
Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, διασφαλίζεται, επίσης, η
διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το 80% του επιτρεπόμενου
συνολικού αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης
απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
Ορίζεται, επίσης, για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, πρόστιμο για
τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, ύψους 150 ευρώ. Για τον πλοιοκτήτη
ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, το
πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
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12. ΦΕΚ Β’ 3162 31.7.2020 | Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 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 και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων
υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
σύμφωνα με τον οριζόμενο, στην απόφαση, πίνακα.
Με το άρθρο 2-4 επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους
θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και
χωρητικότητάς τους, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών όσο και
κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή. Από την
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θρησκευτικοί
λειτουργοί, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που
συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες. Επίσης, ορίζεται ότι, από την
υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται άτομα για τα οποία η
χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, καθώς και παιδιά
ηλικίας κάτω των 3 ετών.
Το άρθρο 5 ορίζει ότι για τους εργαζόμενος που δεν τηρούν το μέτρο, επιβάλλεται
στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Στα φυσικά πρόσωπα
(καταναλωτές, κοινό/πελάτες) επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό
πρόστιμο 150 ευρώ.
Με το άρθρο 6 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης από 1η Αυγούστου έως 31
Αυγούστου 2020 και η κατάργηση της από 28.7.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας
σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3131).
13. ΦΕΚ Β’ 3163 31.7.2020 | Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία,
κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η αναστολή, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και
15.8.2020, της λειτουργίας επισκεπτηρίων: α) στα νοσοκομεία, β) τις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων (Μ. Φ. Η.), τα γηροκομεία, τις δομές φροντίδας χρονίως
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πασχόντων και άλλα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και γ) στις δομές ευάλωτων
και ευπαθών ομάδων.
14. ΦΕΚ Β’ 3165 31.7.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
προστασίας 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 &
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. Για το
χρονικό διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2020 έως τις 9 Αυγούστου 2020
στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 και 5630, επιτρέπεται μόνο η παρουσία
πελατών σε τραπεζοκαθίσματα.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, των
Κυριακάτικων Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων
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.
Επίσης, 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 το άρθρο 4 δεν επιτρέπεται, για το χρονικό διάστημα από τις 3
Αυγούστου 2020 έως τις 15 Αυγούστου 2020: α) σε τελετές, όπως γάμους,
βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και β) σε συνδεόμενες με τις τελετές της περ. α)
δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο ανώτατος αριθμός προσκεκλημένων
να υπερβαίνει τα 100 άτομα. Για κάθε προσκεκλημένο καθ’ υπέρβαση του
ανώτατου αριθμού της παρ. 1 επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα, που προσκαλούν
στην τελετή ή την εκδήλωση, εφόσον υφίστανται, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Στις επιχειρήσεις που
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διοργανώνουν δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις της περ. β) της παρ. 1
επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις του άρθρου 3.
Με τα άρθρα 5-7 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 8 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 9 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 10 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 11-12 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.
Με
το
άρθρο
13
επιτρέπεται
η
διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών
κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική
Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα
περιοριστικά μέτρα, από το Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 4
Αυγούστου 2020. Διασφαλίζεται ότι ο πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων
στην ελληνική Επικράτεια από το εξωτερικό, με ή χωρίς επιβάτες,
πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες Βόλου, Ηρακλείου, Κατάκολου,
Κέρκυρας, Πειραιά και Ρόδου. Οι ίδιοι λιμένες αποτελούν αποκλειστικά και τους
λιμένες έναρξης του περιηγητικού ταξιδιού, όταν αυτό εκκινεί από την Ελλάδα.
Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, διοικητικό
πρόστιμο: α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, ύψους 300 ευρώ, β)
στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή τους πλοιάρχους καθώς και
τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων, ύψους 5.000 ευρώ.
Με τα άρθρα 14-15 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 16 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 17-18 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.
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Με τα άρθρο 19-20 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 21 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 22 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 23 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 24-30 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 1
Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2020.
15. ΦΕΚ Β’ 3166 1.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (B’ 3009).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία παρατείνεται, έως και τις 15 Αυγούστου 2020, η ισχύς της από
20.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 3009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την από 22.7.2020 (B’ 3050) κοινή υπουργική απόφαση.
16.

ΦΕΚ Β’ 3167 1.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/ 24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία
εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη
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Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄
3096).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία παρατείνεται, έως και τις 15 Αυγούστου 2020, η ισχύς της από
24.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3096),
όπως αυτή τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε και στους εισερχόμενους στη Χώρα
μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την από
29.7.2020 (B΄ 3134) κοινή υπουργική απόφαση.
17. ΦΕΚ Β’ 3168 1.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστεσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 31
Αυγούστου 2020, η ισχύς της από 21.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως
παρατάθηκε με την από 16.4.2020 (Β’ 1472) όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
10.5.2020, με την από 9.5.2020 (Β’ 1771) όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
21.5.2020, με την από 21.5.2020 (Β’ 1972)όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
7.6.2020, με την από 5.6.2020 (Β’ 2191) όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
21.6.2020, με την από 19.6.2020 (Β’ 2453) όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
5.7.2020, με την από 3.7.2020 (Β’ 2730) όμοια υπουργική απόφαση, έως τις
19.7.2020, και με την από 17.7.2020 (Β΄ 2947) όμοια υπουργική απόφαση, έως
τις 2.8.2020.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 960 - 27.07.2020 | Για τον
κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία και την ίδια τη έναρξη της τουριστικής
περιόδου, λόγω ελλιπών μέτρων προστασίας.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8564 - 28.07.2020 | Απελπιστική η
κατάσταση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Επείγουσα ανάγκη
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λήψης μέτρων για τους εργαζόμενους στα Ξενοδοχεία Επισιτισμό _
Τουρισμό.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8663 - 30.07.2020 | Συνωστισμός
επιβατών στα ΜΜΜ εξαιτίας των θερινών δρομολογίων.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8652 - 30.07.2020 | Προβλήματα στη
διαδικασία επανεξέτασης των ΚΕΠΑ από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8672 - 31.07.2020 | Χωρίς
πνευμονολογικές κλινικές τα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο της
Θεσσαλονίκης, εν μέσω κορωνοϊού.
Ευχαριστούμε!
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