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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (5.10. έως 11.10.) 

 

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 Οκτωβρίου εκδόθηκαν 15 υπουργικές         

αποφάσεις, ενώ δεν ψηφίστηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο, 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 οι απευθείας αναθέσεις της διενέργειας των          

διαγνωστικών τεστ για τον covid 19 από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης           

σε ιδιωτικά εργαστήρια, μία καθαρίστρια ανά σχολείο δεν φτάνει για την           

αντιμετώπιση της πανδημίας, εγκληματική ολιγωρία του Κράτους στον τομέα         

της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Εθνικό        

Κέντρο Αιμοδοσίας για τη διενέργεια προμηθειών, την πρόσληψη προσωπικού,         

την αγορά υλικών και μέσων προστασίας, καθορισμό 3ης έκτακτης         

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού         

σκοπού για το οικονομικό έτος 2020, προσδιορισμό πληττόμενων        
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επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής         

τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο          

2020, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή         

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά       

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά           

τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως της προσωρινής αναστολής λειτουργίας       

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της        

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο         

Ιωαννιτών, στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και στην Περιφερειακή        

Ενότητα Κοζάνης, παράταση της ΚΥΑ για «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης           

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας         

πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα, Σχιστού Αττικής,      

Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ, Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών,      

Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα», Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου,         

Θήβας. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως υποχρέωση η επιχείρηση να διατηρήσει έως την          

31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά          

την 1η Αυγούστου 2020. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως παράταση της ΚΥΑ για «Λήψη μέτρων κατά της           

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα, Σχιστού Αττικής,       

Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ, Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών,      

Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα», Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου,         

Θήβας. 

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής        

διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι.        

χειμερινό εξάμηνο. 

 

Άμυνα:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής         

Άμυνας. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

Δεν ψηφίστηκαν. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Δεν εκδόθηκαν. 

 

2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 4332 5.10.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Εθνικό          

Κέντρο Αιμοδοσίας για τη διενέργεια προμηθειών, την πρόσληψη        

προσωπικού, την αγορά υλικών και μέσων προστασίας, στο πλαίσιο των          

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

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

ενισχύεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με το ποσό των          

116.000,00€ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό θα διατεθεί στο Εθνικό           

Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών          

διενέργειας προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού, αγοράς υλικών,      

αντιδραστηρίων και μέσων προστασίας, στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και          

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 4379 απόφαση 1 5.10.2020 | Αποδοχή δωρεάς υπέρ του           

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία γίνεται            

αποδεκτή η δωρεά 2 μηχανημάτων με αυτόματο ψεκασμό απολυμαντικού υγρού          

από την εταιρεία «Goodrive Technologies Greece PC» στη Μονάδα Υποστήριξης          

του ΥΠΕΘΑ, συνολικής αξίας 1.400,00€. Τα μηχανήματα ψεκασμού θα         

χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του προσωπικού, στο          

πλαίσιο προφύλαξης από την πανδημία του κορωνοϊού. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 4383 5.10.2020 | Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της           

εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου       

των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την           

οποία η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου         

των Α.Ε.Ι. δύναται να πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως           

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά φοιτητών,         

καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους          

2020-2021. Εξαιρούνται τα μαθήματα εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων τα         

οποία τυχόν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, τα         

οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης. 

 

 

32Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/81e2f612-1e72-4854-bb2a-73e2f7e13753.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/81e2f612-1e72-4854-bb2a-73e2f7e13753.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/81e2f612-1e72-4854-bb2a-73e2f7e13753.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/81e2f612-1e72-4854-bb2a-73e2f7e13753.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/9501e2b6-dbc1-4894-a359-f6566583c042.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/9501e2b6-dbc1-4894-a359-f6566583c042.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/d05a186a-1a0c-4c86-8006-8fb942985da2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/d05a186a-1a0c-4c86-8006-8fb942985da2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/12/d05a186a-1a0c-4c86-8006-8fb942985da2.pdf


 

 

 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4385 5.10.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής          

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας        

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας         

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 6.10.2020 έως και 12.10.2020, 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 τα άρθρα 1-2 απαγορεύεται, εντός των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών και της             

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η λειτουργία των καταστημάτων       

υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα        

έως τις 5.00 π.μ., για το χρονικό διάστημα από 6 Οκτωβρίου έως τις 12              

Οκτωβρίου. 
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. 

Εντός των ορίων των περιοχών, αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών,          

ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών με τις εξής προϋποθέσεις: α) Σε             

κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που          

δραστηριοποιούνται σε αυτήν, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά         

κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). β) Οι         

φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους         

συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές         

αγορές ευθύνης τους. γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών            

ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 

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 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής           

πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, κάβες, καπνοπωλεία,        

παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα        

μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή του           

προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών         

καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών. Στις επιχειρήσεις που         
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λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβάλλεται για κάθε         

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 4 τίθεται ανώτατο όριο 9 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε           

δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση. Ειδικά σε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς          

και τις συνδεόμενες με τις τελετές αυτές δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις τίθεται            

ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά          

πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις ή συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται         

για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται για την πρώτη          

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση          

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές          

ημέρες.  

γ) 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 το άρθρο 5, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται η            

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται     

την παρουσία κοινού. 

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας,         

επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με τα άρθρα 6-7, 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. Για κάθε παράβαση             

του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4386 5.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της         

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας       

Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’           

3774). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 12.10.2020,           

η ισχύς της από 7.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της            

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της         
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Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για         

το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3774). 

 

6. ΦΕΚ Β’ 4387 5.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής - πρώην στρατόπεδο         

«Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς        

της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και           

21.9.2020» (Β’ 3773). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 12.10.2020,           

η ισχύς της από 7.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της            

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής - πρώην στρατόπεδο         

«Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς        

της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και           

21.9.2020» (Β’ 3773). 

 

7. ΦΕΚ Β’ 4388 5.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ»      

του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της         

Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και          

21.9.2020» (Β’ 3772). 
Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 12.10.2020,           

η ισχύς της από 7.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της            

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ»      

του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της         

Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020»           

(Β’ 3772). 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4389 5.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και           

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής         

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 5.10.2020 έως και τις 12.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών,         

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 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. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 4407 5.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και           

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα» του Δήμου          

Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής        

Μακεδονίας. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 6.10.2020 έως και τις 19.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Πολυκάστρου στη θέση «Νέα         

Καβάλα» του Δήμου Παιονίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς,        

αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία          

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

 

10. ΦΕΚ Β’ 4428 7.10.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής           

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της       

Περιφέρειας Ηπείρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της        

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από 7.10.2020 και ώρα 22:00 έως και          

12.10.2020, 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 τα άρθρα 1-2 απαγορεύεται, εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων           

Ιωαννίνων και Κοζάνης, η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού        

ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00          

π.μ., για το χρονικό διάστημα από 7 Οκτωβρίου και ώρα 22:00 έως τις 12              

Οκτωβρίου. 
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. 

Εντός των ορίων των περιοχών, αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών,          

ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών με τις εξής προϋποθέσεις: α) Σε             

κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που          

δραστηριοποιούνται σε αυτήν, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά         

κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). β) Οι         

φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους         

συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές         

αγορές ευθύνης τους. γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών            

ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 

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 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής           

πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, κάβες, καπνοπωλεία,        

παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα        

μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή του           

προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών         
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καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών. Στις επιχειρήσεις που         

λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβάλλεται για κάθε         

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 4 τίθεται ανώτατο όριο 9 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε           

δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση. Ειδικά σε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς          

και τις συνδεόμενες με τις τελετές αυτές δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις τίθεται            

ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά          

πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις ή συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται         

για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται για την πρώτη          

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση          

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές          

ημέρες.  

γ) 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 το άρθρο 5, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται η            

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται     

την παρουσία κοινού. 

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας,         

επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με τα άρθρα 6-7, 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. Για κάθε παράβαση             

του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 4429 7.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής         

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 7.10.2020 έως και τις 12.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της          

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 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         
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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 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. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 4467 9.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο        

Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας        

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020          

έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 16.10.2020,           

η ισχύς της από 25.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά           

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη         

δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο         

Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της         

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και           

9.10.2020» (Β΄ 4136). 

 

13. ΦΕΚ Β’ 4468 απόφαση 4 9.10.2020 | Καθορισμός 3ης έκτακτης           

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού         

σκοπού για το οικονομικό έτος 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με           

την οποία δίνεται έκτακτη επιχορήγηση στον Οίκο Ναύτου για το έτος 2020,            

ύψους 961.200,00€ προκειμένου να χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού        

ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν           

υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε          

οποιαδήποτε κράτηση. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του           

Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 

14. ΦΕΚ Β’ 4469 απόφαση 2 9.10.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων          

επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση        
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καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα          

Οκτώβριο 2020.  
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ο           

μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης (σ.σ.       

που έχει ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας - Κ.Α.Δ. στις 20 Μαρτίου 2020            

έναν από τους αναφερόμενους Κ.Α.Δ. στο Παράρτημα της απόφασης), η οποία           

πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, δύναται          

να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού         

μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του            

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, μετά από σχετική          

συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 4471 9.10.2020 | Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης          

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων. 

Με τα άρθρα 1-2 θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας            

προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν        

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού για τους            

μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020. Η ενίσχυση με τη μορφή της             

επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν       

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Με τα άρθρα 3-5 ορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, καθώς και ο             

τρόπος που προσδιορίζεται το ύψος της για κάθε επιχείρηση. 

Με τα άρθρα 6-9 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής της αίτησης, η            

διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και οι προϋποθέσεις επιστροφής της. 

Με το άρθρο 10 ορίζεται η υποχρέωση τη επιχείρηση να διατηρήσει έως την             

31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε         

κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

Με τα άρθρα 11-12 ορίζεται η υποχρέωση ανάρτησης των ενισχύσεων στην           

εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός           

ενός έτους από την χορήγησή τους. Ορίζεται, επίσης, ότι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου             

Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης           

της δράσης, καθώς και την υποχρέωση για λεπτομερή τήρηση αρχείων για           

τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων         

ενισχύσεων. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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1. Επίκαιρη ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5 - 5.10.2020 | Απευθείας          

αναθέσεις της διενέργειας των διαγνωστικών τεστ για τον covid 19 από τα            

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικά εργαστήρια. 

 

2. Επίκαιρη ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 15 - 5.10.2020 | Μία          

καθαρίστρια ανά σχολείο δεν φτάνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 43 - 5.10.2020 | Ο COVID_19          

αναδεικνύει την εγκληματική ολιγωρία του Κράτους στον τομέα της         

επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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