
  

 

                          

 

 

ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH 

Covid-19   

 

 

«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (3.8. έως 9.8.) 

 

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 πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου εκδόθηκαν 9 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 την αύξηση στην πληρότητα των           

πλοίων παρά την αύξηση κρουσμάτων, την οικονομική αφαίμαξη των         

Νοσοκομείων με την πληρωμή στο ΠΑΣΤΕΡ των τεστ κορωνοϊού που          

διενεργούν, για την τραγική κατάσταση για τους εργαζόμενους στον         

τουρισμό και τον επισιτισμό και την αναζήτηση τυχόν παραλείψεων και          

ευθυνών σχετικά με τη συχνότητα, ένταση και αποδοτικότητα των ελέγχων στον           

Πόρο. 

 

Οικονομία:   

Περιλαμβάνει μέτρα όπως τη χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων         

ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση          

των ναυτικών, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534€.  
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Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς          

χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, τον προσωρινό περιορισμό των         

χερσαίων συνδέσεων της Χώρας και ειδικά για το συνοριακό σημείο          

ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμένιου και       

Κήπων η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ.,               

η επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω          

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τα Ηνωμένα           

Αραβικά Εμιράτα και τη Μάλτα, της προσωρινής αναστολής λειτουργίας         

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της        

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο         

Πόρου (απαγορεύεται, από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας,             

η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), μέγιστος       

επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω        

επιχειρήσεων είναι 4 άτομα, αναστέλλεται η πραγματοποίηση: (α) κάθε είδους          

εμποροπανηγύρεων, (β) λιτανειών και (γ) οποιωνδήποτε εκδηλώσεων       

διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού, τροποποιούνται οι «Κανόνες        

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,         

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού» και επιτρέπεται         

μόνο η παρουσία πελατών σε τραπεζοκαθίσματα και τελετές, όπως γάμους,          

βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και σε συνδεόμενες με αυτές δεξιώσεις και άλλες           

κοινωνικές εκδηλώσεις, ο ανώτατος αριθμός προσκεκλημένων δεν       

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 100 άτομα καθώς και η αναστολή          

θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας       

πομπής. 

 

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’ 3224 3.8.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/          

31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και        

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού        

και Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας         

σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της          
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β΄3162).[Καταργείται με την από        

8.8.2020 (Β’ 3330) υπουργική απόφαση] 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία προστίθεται νέο           

άρθρο 3 μετά το άρθρο 2 της από 31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης            

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς         

χώρους στο σύνολο στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της          

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3162). 

Ειδικότερα, ορίζεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας στα πλοία, με εξαίρεση τα           

παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών, από τις 4 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2020, καθώς               

και η απαγόρευση οργάνωσης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων διασκέδασης        

στα πλοία και σκάφη. 

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην          

επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Ίδιο πρόστιμο          

επιβάλλεται και στους επιβάτες. Τέλος, για κάθε παράβαση των διατάξεων του           

άρθρου 3, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στον          

πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.  

 

 

2. ΦΕΚ Β’ 3243 4.8.2020 | Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού            

τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας         

του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020            

(Α΄ 86)». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας &          

Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία η χρονική διάρκεια αναστολής των          

συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία της παρ. 2 του άρθρου           

63 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως          

τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 της από 1-5-2020           

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), αφορά στον πρώτο μήνα         

εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού       

Περιεχομένου.  

Οι ναυτικοί λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού         

σκοπού ύψους 534€. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή            

δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων          

έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.  

Η απόφαση λαμβάνεται λόγω της επιτακτικής ανάγκης στήριξης των ναυτικών          

που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του          

κορωνοϊού. Τέλος, η δαπάνη που προκαλείται είναι ύψους 1.762.200,00€ σε          

βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς         

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», του ειδικού         
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φορέα ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και         

Νησιωτικής Πολιτικής οικ. έτους 2020. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 3247 4.8.2020 | Τροποποίηση 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» (Β’ 3009). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία προστίθεται νέο εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου              

1 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» (Β’ 3009), όπως         

τροποποιήθηκε με την από 22.7.2020 (Β’ 3050) κοινή υπουργική απόφαση.  

Ορίζεται ότι ειδικά για το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς η διέλευση,           

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, είναι δυνατή        

καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ.. 
 

 

4. ΦΕΚ Β’ 3301 6.8.2020 | Τροποποίηση 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» (Β’ 3009). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 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» (Β’ 3009), όπως         

προστέθηκε με την από 4.8.2020 (Β’ 3247) κοινή υπουργική απόφαση. 

Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι, από 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 μ.μ., ειδικά             

για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμένιου και Κήπων η διέλευση, εφόσον συντρέχουν οι         

προϋποθέσεις της παρούσας, είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7          

π.μ. έως τις 11 μ.μ.. 
 

5. ΦΕΚ Β’ 3302 6.8.2020 | 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). 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία τροποποιείται, κατά βάση σε δύο σημεία, η από 24.7.2020 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» (Β' 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 και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως τις             

15.8.2020 με την από 1.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3167). 

Α. Ορίζεται η επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω            

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά          

Εμιράτα και τη Μάλτα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την            

περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. 

Β. Η απόφαση για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, μέσω αεροπορικών            

συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη            

Μάλτα, ισχύει έως και το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020. Στην περίπτωση της            

Μάλτας, η απόφαση ισχύει από την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 3326 7.8.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής           

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,        

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον         

Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,         

για το χρονικό διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, 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 απαγορεύεται, από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της              

επόμενης ημέρας, η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος        

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πόρου. (Η απαγόρευση          

καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων        

εστίασης/ ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις         

(catering)/ΚΑΔ 56.21, 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 ανωτέρω          

επιχειρήσεων είναι 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου         

βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα         

αυξάνεται στα 6 άτομα. Τέλος, εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η           

λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών. 
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Με το άρθρο 2, εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η πραγματοποίηση:           

(α) κάθε είδους εμποροπανηγύρεων, (β) λιτανειών και (γ) οποιωνδήποτε         

εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού. 
Με τα άρθρο 3-4, εντός του Δήμου Πόρου, 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 5 επιβάλλεται, στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό           

πρόστιμο 150 ευρώ, στην περίπτωση πο εργαζόμενοί της δεν τηρούν τους           

κανόνες της παρούσας. Το ίδιο πρόστιμο και για το ίδιο λόγο επιβάλλεται και στα              

φυσικά πρόσωπα. 

Με το άρθρο 6, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από τη               

δημοσίευσή της έως την 17η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 3330 8.8.2020 | Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής          

χρήσης μάσκας, 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 και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται, στις εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής          

υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους         

συνάθροισης κοινού, (σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της απόφασης),         

μη συμπεριλαμβανομένων πάντως των χώρων εστίασης, η επιβολή της         

υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας. 
Με το άρθρο 2 ορίζεται, στους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και            

θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της         

Επικράτειας, η επιβολή της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας. Η ίδια           

υποχρέωση υφίσταται και κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,         

ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών         

λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους          

θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων στους αύλειους χώρους των χώρων         

θρησκευτικής λατρείας ή γενικά σε υπαίθριους χώρους. Από την         

υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι θρησκευτικοί       

λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,       

ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών         

λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους          

θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων, καθώς και το απολύτως αναγκαίο         

βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες. 

Με τα άρθρα 3-4 είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους           

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χώρους όλων των επιβατηγών και         
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επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και        

των λαντζών.  

Με το άρθρο 5, σχετικά με την επιβολή της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής             

μάσκας, 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 για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ            

στις εξής περιπτώσεις: 

α. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1. 

β.Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των άρθρων 1 και 2. 

Στην περίπτωση των παραβάσεων του άρθρου 3 που αφορούν στους επιβάτες,           

τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, επιβάλλεται διοικητικό          

πρόστιμο 150 ευρώ και στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο           

διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 7, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται             

από τη δημοσίευσή της έως την 31η Αυγούστου 2020. Τέλος, καταργείται η            

από 31.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του μέτρου της         

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο στο σύνολο της           

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’         

3162), όπως τροποποιήθηκε με την από 3.8.2020 (Β’ 3224) κοινή υπουργική           

απόφαση. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 3331 9.8.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/          

31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και        

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,        

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής        

Πολιτικής «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» (Β΄ 3165). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &         

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία αντικαθίστανται οι          

παρ. 2 και 10 του άρθρου 1 της από 31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης             

«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». 

Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 και 5630, καθώς και στους           

οκταψήφιους αριθμούς αυτών, επιτρέπεται μόνο η παρουσία πελατών σε         

τραπεζοκαθίσματα. Όσες από τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται εσωτερικούς και        

υπαίθριους χώρους με νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, δύναται να           

 

 

23Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/24/0223b000-edb1-4703-8982-def5d22304e6.pdf


 

 

 

αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα ακόμη και αν δεν είχαν αναπτύξει έως την έναρξη           

ισχύος της παρούσας. 

Επιπρόσθετα, η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, επιτρέπεται υπό         

τις προϋποθέσεις: α. τήρησης της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των πάγκων των           

πωλητών στα 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα             

και β. της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των            

πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό. 

Τέλος, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 4 της από 31.7.2020 (Β΄ 3165)             

κοινής υπουργικής απόφασης και ορίζεται ότι σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις,           

κηδείες, καθώς και σε συνδεόμενες με αυτές δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές           

εκδηλώσεις, ο ανώτατος αριθμός προσκεκλημένων δεν επιτρέπεται να        

υπερβαίνει τα 100 άτομα. 
 

9. ΦΕΚ Β’ 3332 9.8.2020 | Αναστολή θρησκευτικών τελετών που         

πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, 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 και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών,           

οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της        

διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας, από τη δημοσίευση          

της απόφασης έως και την 31η Αυγούστου. 

Με το άρθρο 2, στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την αναστολή του άρθρου             

1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,           

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8731 - 3.8.2020 | Αύξηση στην          

πληρότητα των πλοίων παρά την αύξηση κρουσμάτων COVID_19. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8740 - 4.8.2020 | «Οικονομική         

αφαίμαξη των Νοσοκομείων με την πληρωμή στο ΠΑΣΤΕΡ των τέστ          

κορωνοϊού που διενεργούν». 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8748 - 4.8.2020 | Τραγική η κατάσταση           

για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό. 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8793 - 7.8.2020 | Αναζήτηση τυχόν          

παραλείψεων και ευθυνών σχετικά με τη συχνότητα, ένταση και         

αποδοτικότητα των ελέγχων στον Πόρο για τον περιορισμό της διασποράς          

του κορωνοϊού COVID_19. 
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Ευχαριστούμε! 
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