
  

 

                          

 

 

ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH 

Covid-19   

 

 

«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Εβδομάδα 3η 

 

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 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (17.8. έως 23.8.) 

 

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 τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου εκδόθηκαν 11 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ        

δεν ψηφίστηκαν σχετικά νομοσχέδια ούτε καταγράφηκε κάποια Πράξη        

Υπουργικού Συμβουλίου.  
 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως ερωτήσεις για τον συνωστισμό των πολιτών στα           

ΜΜΜ, εξαιτίας της καθυστέρησης των θερινών δρομολογίων και την έναρξη          

του σχολικού έτους με σοβαρά κενά εκπαιδευτικών, την αύξηση των          

μαθητών ανά τμήμα αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα για την προστασία από τον             

covid 19 που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την επαναλειτουργία των σχολικών           

μονάδων όσο και την υγεία των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Οικονομία:   

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την         

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού        

καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών        

επιχειρήσεων όπως η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και        
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πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού       

κλάδου και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας           

Πολιτικής Προστασίας, ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ να συνάπτουν συμβάσεις με αντικείμενο          

τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων τους,         

αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της         

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η εργασία δύναται να πραγματοποιείται με το          

σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας π.χ. για ευπαθείς ομάδες, η          

διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού των          

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και η Ελληνική Αστυνομία παρέχει δεδομένα        

προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, η      

απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς επί της οδού         

Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης, επιβολή προσωρινών μέτρων στους        

θρησκευτικούς χώρους λατρείας, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας       

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της        

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην τοπική         

κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, Δήμους Πάρου και Αντιπάρου         

και στον Δήμο Μυκόνου όπου αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε         

εκδηλώσεων διασκέδασης, μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά      

εργαζομένων, μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19         

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (είναι υποχρεωτική η χρήση μη          

ιατρικής μάσκας τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό            

προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης), παράταση της επιβολής          

προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του        

Κέντρου της Αθήνας, ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή         

κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων       

υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαγόρευση από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως          

τις 7.00 π.μ., λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού       

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους Δήμους και Περιφέρειες. 

  

Εργασία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η πρόσληψη προσωπικού στα λεωφορεία και         

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, στήριξη των       

τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της          

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ, η εργασία δύναται           

να πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας π.χ. για           

ευπαθείς ομάδες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)        

δύναται να προσλάβει προσωπικό με αντικείμενο την ιχνηλάτηση και         

παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης, μέτρα οικονομικής ενίσχυσης       

εποχικά εργαζομένων και μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών       

κατηγοριών. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  
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Δεν ψηφίστηκαν. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν εκδόθηκαν. 

 

2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 161 22.8.2020 | Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών            

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την        

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη        

των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση          

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των        

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη          

των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της          

8ης και 9ης Αυγούστου 2020. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 1 δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους 6 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, να συνάπτει στην περιοχή 

αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, (β) 

μίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε 

επαγγελματίες οδηγούς. Οι συμβάσεις θεωρούνται ως πληρούσες την 

προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη 

περίσταση της περ. (δ) του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά 

παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 260, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.  

Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των 

σχετικών συμβάσεων. 

Με το άρθρο 2 δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, 

ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών 

από τις εταιρείες Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., Οδικές 

Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας 

γίνονται με ευθύνη των οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας και 

των κριτηρίων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).  

Με το άρθρο 3 ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

δύναται να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη διασφάλιση της 

επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς και της συντήρησης αυτών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους 4 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. 

Με το άρθρο 4 οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη 

ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Για την κάλυψη της δαπάνης, 

οι δήμοι μπορούν να επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του 
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ν. 4509/2017 (Α’ 221). Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020.  

Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας 

σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η δαπάνη που προκύπτει 

καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από ειδική 

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που 

επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η 

καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση 

καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από 

ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. Έως την πρόσληψη του 

προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε 

αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης 

χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις 

προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 

οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Με το άρθρο 7 επέρχονται ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών 

λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης 

αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους. 

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι ο εργοδότης δύναται να καθορίζει ότι η εργασία που 

παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση 

τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως 

εργασίας. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται 

με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους και ο 

εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να 

παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή, ο 

εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή 

ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με 

κοινό. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εργοδότης, ως 

ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή 

ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.  

Με υπουργική απόφαση, ορίζονται η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των 

συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά που 
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πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της 

συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες. 

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του 

εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της 

διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο 

ύψους 5.000 € για κάθε παράβαση.  

Με το άρθρο 9, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ 

οίκον περιορισμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών 

επαφών αυτών, μέσω της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει προς την Ελληνική Αστυνομία, 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, 

που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, και ειδικότερα: α) το 

ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο, γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή 

διεύθυνση κατοικίας και ε) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι 

ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).  

Με το άρθρο 10 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) 

δύναται να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης 

αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και των σχετικών, 

υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται δεν 

μπορεί να υπερβεί τα 192 άτομα. 

Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού αφορά στην ιχνηλάτηση 

και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών 

κορωνοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην 

αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.  

Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο 

όριο τους 8 μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, 

τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

 

2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.) 

 

1. ΦΕΚ Β’ 3439 17.8.2020 | 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 17.8.2020 έως και           

26.8.2020, 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 και Εσωτερικών με την           

οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς επί          
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της οδού Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης, για το χρονικό διάστημα από           

17.8.2020 έως και 26.8.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,         

έναντι του κορωνοϊού. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 3450 18.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ. 34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας       

και Θρησκευμάτων και Υγείας «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 την 31η.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), όπως παρατάθηκε, έως τις 21.8.2020, με την από            

8.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση [«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης         

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 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, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β’ 2111),            

έως και τις 21.8.2020» (Β’ 2775)]. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 3459 19.8.2020 | Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπό           

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού        

και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής        

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,        

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην         

τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής        

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα         

από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3345). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με τη οποία παρατείνεται, έως και           

την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ., η ισχύς της από 10.8.2020             

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής        

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου        
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Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για         

το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της           

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3345).  

 

4. ΦΕΚ Β’ 3460 19.8.2020 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση           

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,         

για τον μήνα Ιούνιο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Με τα άρθρα 1-2 καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:  

α) ύψους 534 ευρώ στους δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της            

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και            

έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή          

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό κατά το μήνα Ιούνιο           

2020. Πρόκειται για ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή          

κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες        

κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε. [σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον Πίνακα I της          

απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)]. 

β) ύψους 300 ευρώ στους δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της            

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και            

έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή          

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό κατά το μήνα Ιούνιο           

2020. Πρόκειται για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων,         

περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),        

εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή          

απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη           

εγκατάσταση στην Ελλάδα. [σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον Πίνακα II της          

απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)]. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό            

τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: α) Η           

επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας           

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων         

μεγαλύτερο του μηδενός. β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη            

ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1             

Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2020. γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια             

από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που              

τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων         

(ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη             

ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019             

μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της               

επιχείρησης ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το          

ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ           

πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει             
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πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα         

έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες           

περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον            

χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων           

από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310,            

311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς             

δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές). 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης             

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική          

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης         

δήλωσης, με την οποία δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή            

απασχολεί μέχρι και 20 εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος          

επαγγελματίας.  

Με το άρθρο 5 περιλαμβάνονται αναλυτικά ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης.         

Ορίζεται, επίσης, ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου          

Οικονομικών υποχρεούται να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για         

την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τηρεί για            

10 έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον           

αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της          

παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά          

έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των            

προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό         

όργανο ελέγχου. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να            

υποβάλλουν κάθε σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί,          

ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα           

αρμόδια όργανα. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 3461 19.8.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής          

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας        

Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην Περιφερειακή         

Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό         

διάστημα από 21.8.2020 έως και 31.8.2020, 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. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύεται, από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ., η               

λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός        

των ορίων του Δήμου Μυκόνου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η           

απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και       
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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.  

Εντός του Δήμου Μυκόνου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,         

αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών. 

Με το άρθρο 2, εντός του Δήμου Μυκόνου και της Περιφερειακής Ενότητας            

Χαλκιδικής, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων      

διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού. 

Με τα άρθρο 3-4, εντός του Δήμου Μυκόνου και της Περιφερειακής Ενότητας            

Χαλκιδικής, 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 τις               

21 Αυγούστου και ώρα 06:00 π.μ. έως την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00              

π.μ.. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 3472 απόφαση 1 20.8.2020 | 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), όπως ισχύει. 
 

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),         

κατά βάση στα εξής σημεία:  

Α. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ, ορίζεται ότι η αναστολή των               

συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,          

των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας           

αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο              

 

 

25Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/28/378b6c08-6612-4d2a-b779-d57f400429ac.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/28/378b6c08-6612-4d2a-b779-d57f400429ac.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/28/378b6c08-6612-4d2a-b779-d57f400429ac.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/28/378b6c08-6612-4d2a-b779-d57f400429ac.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/28/378b6c08-6612-4d2a-b779-d57f400429ac.pdf


 

 

 

2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο              

Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι         

την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή         

δημόσιας αρχής. 
Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II: i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται            

τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν κλειστά.         

Πρόκειται για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 92.00.11        

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού, 93.29.19.04 Υπηρεσίες      

ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 93.29.19.05 Υπηρεσίες        

παιδότοπου. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 3472 απόφαση 2 20.8.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.            

16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών      

κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών        

συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841),          

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 22-4-2020 κοινή          

υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι        

οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της        

εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841). 

Στο άρθρο 1: Προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις ως εξής:  

«ο) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα            

του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 -             

Νοεμβρίου 2019 και δεν ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο          

χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020.  

π) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη            

διετούς φοίτησης Σχολή Ξεναγών εντός του 2019, είναι εγγεγραμμένοι στο          

Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.  

ρ) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 3473 20.8.2020 | Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του           

κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά        

την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του        

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται ότι, κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής           

περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, στα Ανώτατα         

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής         

μάσκας τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό           

προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές            
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των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής           

μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους         

χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και           

στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών. 

Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και προφορικών εξετάσεων          

συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό. Σε           

περίπτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώρων με φυσικό αερισμό,          

συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν εξαερισμό. 

Συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που           

ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να         

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δια            

ζώσης εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέλευση κάθε Τμήματος συστήνεται να         

λαμβάνει ειδική μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε            

ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες). 

 

9. ΦΕΚ Β’ 3481 21.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.           

31688/21.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,        

Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή προσωρινών        

κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της         

Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού        

COVID-19» (Β’ 1970). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την           

οποία παρατείνεται, έως τις 21 Νοεμβρίου 2020, η ισχύς της από 21.5.2020            

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών      

μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς          

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’        

1970). 

 

10. ΦΕΚ Β’ 3482 21.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία           

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού        

και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής        

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,        

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στους         

Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της         

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως          

και 24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»         

(B΄ 3427). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         
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Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και           

την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ., η ισχύς της από 14.8.2020             

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής        

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής         

Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από           

15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού          

COVID-19» (B΄ 3427). 

 

11. ΦΕΚ Β’ 3483 22.8.2020 | Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή            

κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων       

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές      

Ενότητες και Δήμους της Χώρας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών, 

Με το άρθρο 1, εντός των ορίων των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και            

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων       

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και         

των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου,         

Ζακύνθου, Κω τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια          

ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς          

ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και        

τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις           

τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.  

Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν τις ανωτέρω εκδηλώσεις ή         

συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Στις         

επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο       

3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και            

αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση φυσικών         

προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση         

διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό          

πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με τα άρθρο 2-3 απαγορεύεται, από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00             

π.μ., η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που        

βρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής          

Μακεδονίας και Θράκης, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης,        

Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και εντός των          

Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου,        

Ζακύνθου, Κω. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών        

εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ        

56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21       
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συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και        

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. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου        

επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και         

δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα           

μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή            

προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης           

1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής          

αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού        

ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται: Στην πρώτη παράβαση,        

διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και στη            

δεύτερη παράβαση, αναστολή λειτουργίας για 20 ημέρες.  

Με το άρθρο 4 ορίζεται η έναρξη ισχύος των μέτρων τα οποία ορίζονται από τις               

25 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικώς ως προς τις             

Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας η παρούσα ισχύει από τις           

22 Αυγούστου 2020 και ώρα 7:00 π.μ. έως και τις 31 Αυγούστου 2020. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8880 - 20.8.2020 | Συνωστισμός των          

πολιτών στα ΜΜΜ, εξαιτίας της καθυστέρησης των θερινών δρομολογίων,         

εν μέσω πανδημίας. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8890 - 22.8.2020 | Η έναρξη του           

σχολικού έτους με σοβαρά κενά εκπαιδευτικών, η αύξηση των μαθητών          

ανά τμήμα αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα για την προστασία από τον covid             

19 θέτουν σε κίνδυνο τόσο την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων          

όσο και την υγεία των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

 

Ευχαριστούμε! 

 

 

 

25Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11353349.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11353914.pdf

