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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (31.8. έως 6.9.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του            

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την             

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,          

ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως            

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν 17 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 τη Διοίκηση της ΜΚΟ ΕΚΠΟΣΠΟ           

Νόστος που κάλεσε θετικούς στον κορονοϊό εργαζόμενους για δουλειά και          

για τις συνέπειες της ανυπαρξίας διαγνωστικών τεστ Covid19 στο         

προσωπικό των Δήμων. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας         

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της        

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων των        

Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου        

και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου, επιβολή των μέτρων της           
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ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και       

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας,        

επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών        

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής        

χρήσης μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους στις περιοχές Χαλκιδικής, Χανίων,          

Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και          

Αντιπάρου, τροποποίηση των των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

μονίμων κατοίκων Ισραήλ, επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης         

λειτουργίας λαϊκών αγορών και ειδικά στο Δήμο Έδεσσας, ρυθμίσεις για τη           

λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση και αναστολή είσπραξης        

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και          

τροποποιητική «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους         

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του          

Υπουργείου Υγείας για προμήθεια σε είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)          

με το ποσό των 74.245.000,00 €, παρατείνονται κατά 6 μήνες οι προθεσμίες            

καταβολής των δόσεων των οφειλών, καταβολή επιχορήγησης στην        

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ανάληψη δράσεων 299.000 Ευρώ.  

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος         

2020-2021, τροποποίηση απόφασης για την έναρξη μαθημάτων σχολικών        

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό        

έτος 2020-2021. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς           

κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και        

Ταυτοποίησης Λέσβου και Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής         

Ενότητας Εύβοιας και του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας         

Βοιωτίας. 

 

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.) 
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1. ΦΕΚ Β’ 3612 31.8.2020 | Παράταση και αναστολή είσπραξης         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε         

χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο        

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της          

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

αναστέλλεται, μέχρι και τις 30/04/2021, η είσπραξη των βεβαιωμένων         

στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα         

οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των           

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού,         

σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου          

(Α’ 55), της από 30/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 75), της από 1.5.2020 ΠΝΠεριεχομένου (Α’             

90) και του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και          

δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων        

οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες έχει χορηγηθεί            

παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις προαναφερθείσες διατάξεις.  

 

2. ΦΕΚ Β’ 3629 31.8.2020 | Συμπλήρωση της υπό στοιχεία         

Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/ 28.8.2020 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 σε         

συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,         

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3577). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1            

της από 28.8.2020 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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από         

1η.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3577).  

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η απόφαση εφαρμόζεται εντός των ορίων των           

Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου        

και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου, για το χρονικό διάστημα από την             

1η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ έως και την 15η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ.. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/ff1283c8-f688-4d78-a3aa-71c42d26cb39.pdf


 

 

 

 

3. ΦΕΚ Β’ 3630 31.8.2020 | Μέτρα προστασίας για το σχολικό και           

εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας      

φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης,       

κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων      

ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων        

και ιδιωτικών. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας &           

Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται η υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής           

μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους σε όλες τις δομές, δημόσιες και            

ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης,       

κατάρτισης και μαθητείας. Η απόφαση καταλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς και τους          

εκπαιδευτές, τους μαθητές, καταρτιζόμενους, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους,      

το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και τους επισκέπτες στις ανωτέρω δομές. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων            

γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης        

δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών        

δομών, δημοσίων και ιδιωτικών. 

Αναλυτικότερα, πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες: α. Είναι υποχρεωτική η           

χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. β.         

Αποφυγή συγχρωτισμού. γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και           

σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. δ. Καθαρισμός αιθουσών,         

επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς          

φυσικού αερισμού των αιθουσών. ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού        

διαλύματος.  

 

4. ΦΕΚ Β’ 3636 1.9.2020 | Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και           

τροποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’          

3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και            

Αύγουστο. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων          

Εσόδων με την οποία οι Αρχικές «Δηλώσεις Covid», περί μεταβολής του           

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που τυχόν           

δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α.           

1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η           

Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.  
Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές        

«Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Η αποδοχή           

της αρχικής «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο από τους             

μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως            
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και Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η            

αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση            

Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 3637 απόφαση 2 1.9.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα           

πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του         

κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία            

ενισχύεται οικονομικά ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για την         

δημιουργία στρατηγικού αποθέματος και την κάλυψη επειγουσών αναγκών        

των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε είδη Μέσων Ατομικής          

Προστασίας (Μ.Α.Π.) στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της          

διάδοσης του κορωνοϊού, με το ποσό των 74.245.000,00 €. Το ποσό της            

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς        

υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του οικείου         

υπουργού. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 3638 1.9.2020 | Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου,           

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού       

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 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,         

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 7             

Σεπτεμβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια        

μονίμων κατοίκων της Ρωσίας υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν          

διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR           

εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Οι             

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν          

από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να απαγορεύουν την           

επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. γ) Φέρουν           

συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην         

ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην         

Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα. Οι αεροπορικές            

εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε            

περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση         

επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. δ) Φέρουν αποδεικτικό           

κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο           

τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.  
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Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρψσίας που εισέρχονται στη Χώρα,            

υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό και         

έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, παραμένουν σε          

προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους. 

Η είσοδος επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο 500 ατόμων την εβδομάδα, οι           

οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους       

αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.  

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε           

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους Ρωσίας που           

εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 και ώρα 00:01            

έως και 21.9.2020 και ώρα 23:59. 
 

7. ΦΕΚ Β’ 3639 1.9.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

52976/28.8.2020 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 σε        

συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,         

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3577). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία αντικαθίσταται η από           

28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής         

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020         

έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19» (Β’ 3577). 

Με τα άρθρα 1-2, εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής,           

Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και           

Αντιπάρου η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος       

απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.  

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες        

υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής        

ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21,       

συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης       

κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ ΚΑΔ 93.29.11.03          

και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ       

93.29.19.01. 
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Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των         

επιχειρήσεων 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού,         

οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα        

αυξάνεται στα 6 άτομα. 

Με το άρθρο 3, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται η            

λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών, καθώς και η         

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται     

την παρουσία κοινού. 

Με τα άρθρα 4-5, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, είναι υποχρεωτική            

η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε           

εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα άτομα          

για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που            

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών        

προβλημάτων, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. 

Με το άρθρο 6 επιβάλλεται, στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό           

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

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

φυσικά πρόσωπα. 

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

τις 3 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 3665 2.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και           

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Λέσβου. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 2.9.2020 έως και τις 15.9.2020, των διαμενόντων          

πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)         

Λέσβου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική          

Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην           

ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή του            

Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και         

στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του         

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση της δομής         

φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη           

δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο          

πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους εφαρμογής            

του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του.           

Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες         

βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του         

κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους        

εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 
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9. ΦΕΚ Β’ 3666 2.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και           

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής         

Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 2.9.2020 έως και τις 15.9.2020, των διαμενόντων          

πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Ριτσώνας του Δήμου         

Χαλκιδέων, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η         

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η          

είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του            

Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των         

αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής        

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση          

της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που           

διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε           

άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους            

εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής          

τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες,         

οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων          

του κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους         

εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 

 

10. ΦΕΚ Β’ 3667 2.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

52824/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19 (Β’ 3571). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 3            

της από 27.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων της          

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και       

του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων Ισραήλ, προς       

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3571) και         

ορίζεται ότι η είσοδος κατοίκων του Ισραήλ επιτρέπεται στην ελληνική Επικράτεια           

κατ’ ανώτατο όριο 1.200 ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται          
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αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών,       

Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κω και Ρόδου. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 3701 απόφαση 1 3.9.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών           

εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού         

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων        

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην          

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνονται κατά 6 μήνες οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των          

οφειλών, προς το Υπουργείο Οικονομικών, επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων,        

που λήγουν από 1.4.2020 έως και 1.9.2020. Οι οφειλές που έληγαν 1.4.2020            

παρατείνονται έως 1.10.2020, οι οφειλές που έληγαν 4.5.2020 παρατείνονται έως          

2.11.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.6.2020 παρατείνονται έως 1.12.2020, οι          

οφειλές που έληγαν 1.7.2020 παρατείνονται έως 4.1.2021, οι οφειλές που          

λήγουν 1.8.2020 παρατείνονται έως 1.2.2021 και οι οφειλές που λήγουν          

1.9.2020 παρατείνονται έως 1.3.2021.  

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού           

διαστήματος της αναστολής. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 3703 3.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής         

Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 3.9.2020 έως και τις 16.9.2020, των διαμενόντων          

πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Οινοφύτων του Δήμου         

Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, αυστηρά εντός αντίστοιχης        

περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο           

χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων           

προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης           

διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των        

εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας         

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους           

πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών           

μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που            

κατανοούν για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας         

και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται           

ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το          

ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού και για την        
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πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής         

φιλοξενίας. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 3704 3.9.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.            

4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και           

12.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 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         

και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας υπαίθριων          

λαϊκών αγορών, για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και          

26.8.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. 

Πρόκειται για τις εξής λαϊκές αγορές: α. επί της οδού Διοχάρους στα Ιλίσια του              

Δήμου Αθηναίων και β. επί της οδού Βραυρώνος στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου             

Μαρκόπουλου Μεσόγαιας. 

 

14. ΦΕΚ Β’ 3707 4.9.2020 | Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών          

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού          

COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. 
 

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 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε πλήρη            

λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε          

επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της          

πανδημίας του κορωνοϊού έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-          

2020. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας για τους             

φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός            

των Α.Ε.Ι. σε όλους τους εσωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε            

όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται ταυτόχρονη         

παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων. 

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το            

διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν         

είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα,             

χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση             

μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους. Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες         

που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση απόστασης 3            

μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού           

προσωπικού. Οι φοιτητές που δεν φορούν τη μάσκα δεν επιτρέπεται να           
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συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται        

με φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων, ενώ σε           

περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση         

πειθαρχικού παραπτώματος.  

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία των             

μαθημάτων και σεμιναρίων, πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία των         

φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε           

κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο        

όριο έως τον αριθμό 50 ανά τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των             

εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα υπερβαίνει τον αριθμό        

των 50, η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ           

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Για μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου όπου η εκπαιδευτική          

διαδικασία θα προσφέρεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, συστήνεται η           

σύσταση ολιγομελών ομάδων με μέγιστο αριθμό 30 φοιτητών για τη διενέργεια           

δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού         

προσωπικού, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών για την        

υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου          

και δεύτερου κύκλου διεξάγεται κανονικά. 

Με τά άρθρα 4-5 ορίζεται αναλυτικά ο τρόπος άσκησης του διαδακτικού έργου            

στις Σχολές Επιστημών Υγείας καθώς και στα εργαστήρια του πρώτου και           

δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι.. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν            

κανονικά για τη σίτιση των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με           

παραλαβή φαγητού σε πακέτο με στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού των          

φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν          

κανονικά και εξυπηρετούν τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των           

Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των            

προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα            

(take away). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών        

κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση            

της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.  

Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι οι αλλοδαποί φοιτητές συμμετέχουν κανονικά στην            

εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα           

μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους στη χώρα. 

Με τα άρθρα 8-10 ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των            

Α.Ε.Ι., των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, φοιτητικών      

γυμναστηρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής         

ορκωμοσιών, συνεδρίων και ημερίδων. 

Με το άρθρο 11 ορίζεται σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποίον              

έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και           

εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει αποδεδειγμένα σε ευπαθή ομάδα, με απόφαση         

της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο            

σε άλλον διδάσκοντα. 

 

 

27Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 



 

 

 

Με τα άρθρα 12-16 ορίζονται αναλυτικά το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή           

επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, γενικότερα μέτρα προστασίας, μέτρα       

σχετικά με την παρακολούθηση τήρησης των μέτρων και παραβάσεις των          

κανόνων λειτουργίας εντός των Α.Ε.Ι. με τις επακόλουθες κυρώσεις (σ.σ.          

βρίσκονται συνημμένα στον πίνακα της απόφασης). 

 

15. ΦΕΚ Β’ 3708 4.9.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου          

2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως             

και 13.9.2020, 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,         

που πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας στο Δήμο Έδεσσας,         

για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως και 13.9.2020, για          

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. 

 

16. ΦΕΚ Β’ 3709 4.9.2020 | Καταβολή επιχορήγησης στην Περιφέρεια          

Βορείου Αιγαίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την          

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών         

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται η επιχορήγηση της          

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το ποσό των 299.000,00 ευρώ με σκοπό           

την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και           

αποσκοπούν στην προστασία των διαμενόντων, των εργαζομένων και των         

επισκεπτών των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν         

εντός των διοικητικών ορίων της καθώς και των τοπικών κοινωνιών. Η           

επιχορήγηση αφορά στα εξής:  

α. αποζημίωση πρόσθετου ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υποδοχής και         

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου, Σάμου και Χίου,  

β. αποζημίωση πρόσθετου προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου         

και Λέσβου,  

γ. προμήθεια θαλάμου αρνητικής πίεσης για τη νήσο Ψαρά,  

δ. προμήθεια μηχανήματος για διενέργεια εξέτασης κορωνοϊού για καθένα από τα           

Κ.Υ.Τ. Λέσβου, Σάμου και Χίου,  

ε. προμήθεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού για καθένα από τα παραπάνω Κ.Υ.Τ. και            

στ. προμήθεια ιατρικού υλικού (π.χ. μάσκες, στολές κ.λπ.). 

 

17. ΦΕΚ Β’ 3710 6.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία 82609/ΓΔ4/           

29-6-2020 (Β΄2686) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και       
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/bbfee72c-246c-4b17-a1a2-7394a5f1193c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/bbfee72c-246c-4b17-a1a2-7394a5f1193c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/bbfee72c-246c-4b17-a1a2-7394a5f1193c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/bbfee72c-246c-4b17-a1a2-7394a5f1193c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/bbfee72c-246c-4b17-a1a2-7394a5f1193c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/01ee8ccf-207b-4f21-b509-3d7df90fc126.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/01ee8ccf-207b-4f21-b509-3d7df90fc126.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/01ee8ccf-207b-4f21-b509-3d7df90fc126.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/a056ea61-a43f-4993-abb1-ab29fb5cd862.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/a056ea61-a43f-4993-abb1-ab29fb5cd862.pdf


 

 

 

Θρησκευμάτων «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και       

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021». 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την           

οποία ορίζεται ότι, για το σχολικό έτος 2020-2021, η ημερομηνία έναρξης των            

μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε., είναι η Δευτέρα 14           

Σεπτεμβρίου 2020 και ότι το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες          

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10          

Δεκεμβρίου, και το πρώτο τετράμηνο στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας         

Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Ιανουαρίου. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9168 - 2.9.2020 | Η Διοίκηση της ΜΚΟ            

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος κάλεσε θετικούς στον κορονοϊό εργαζόμενους για        

δουλειά. 

 

2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1005 - 4.9.2020 | Ολέθριες οι           

συνέπειες της ανυπαρξίας διαγνωστικών τεστ Covid19 στο προσωπικό των         

Δήμων για τη διασπορά του ιού. 

 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/a056ea61-a43f-4993-abb1-ab29fb5cd862.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/8/a056ea61-a43f-4993-abb1-ab29fb5cd862.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11360504.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11366449.pdf

