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ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (26.10. έως 2.11.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

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

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

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

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

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

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

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Οκτωβρίου εκδόθηκαν 10 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 νομοσχέδιο, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια        

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου       

(Π.Ν.Π.).  

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως οι Διαγνωστικοί έλεγχοι για την πανδημία του           

κορονοϊού, αίτηση διευκρινίσεων από ΠΑΓΝΗ σχετικά με τη μη νοσηλεία          

ασθενών COVID_19, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και          

διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με κρούσματα         

κορωνοϊού και η «επικίνδυνη» ρύθμιση για τις ΜΕΘ ιδιωτικού τομέα. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας         

στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας που περιλαμβάνει τη σύναψη         

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος για το        

δημόσιο, ως προς την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό           

100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον         
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 4η 



 

 

 

χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον            

Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δυνατότητα σύναψης       

συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων με απόφαση του       

Υπουργού Τουρισμού, διαδικασιών έκτακτης προμήθειας ενδεδειγμένων      

μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασία και παρατείνεται η         

καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από          

την πανδημία, παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες         

καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από        

δηλώσεις ΦΠΑ, αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων         

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα           

Αύγουστο 2020, «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη         

μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν       

οικονομικά, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής        

υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών στα τηλεοπτικά        

μέσα συνολικού ποσού 2.000.000 €. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η αναστολή διενέργειας παρελάσεων εθνικής        

εορτής 28ης Οκτωβρίου, κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα         

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας με κατάταξη των περιφερειών σε          

επίπεδο για προληπτικά μέτρα. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής         

των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του         

ιδιωτικού τομέα. 

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις η παράταση της απόφασης για εκδίκαση υποθέσεων         

χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. 

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων         

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και       

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 207 27.10.2020 | Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης          

ευκαιρίας και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Το νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν και ψηφίστηκαν διατάξεις, σχετιζόμενες με την         

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.  
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Με το άρθρο 282 επιτρέπεται, με υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση των           

κειμένων διατάξεων, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας        

έναντι μισθώματος, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των           

διατάξεων μέχρι 31-12-2020, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή         

δρομολογίων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του         

κορωνοϊού, με σκοπό τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής        

εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου. Με          

υπουργική απόφαση, προσδιορίζονται τα μισθώματα, τα κριτήρια και η διαδικασία          

ανάθεσης και εκκαθάρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό          

θέμα. Η χρηματοδότηση των προαναφερόμενων συμβάσεων μπορεί να        

πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων, οι δε         

δικαιούχοι και το ύψος αυτής, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης και τυχόν            

παράταση ισχύος αυτής καθορίζονται, με κ.υ.α.. 

Με τα άρθρα 284-285 παρατείνεται έως 31.12.2020, η ισχύς του τετάρτου           

εδαφίου της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4690 /2020 και της παρ.2                

του άρθρου 123 του ν.4714/2020, ως προς την κάλυψη από τον κρατικό            

προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών         

που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται           

και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης        

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Καθορίζονται ανάλογα του επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό,       

μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη            

των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των Περιφερειακών Ενοτήτων         

(Π.Ε.) της χώρας.  

Με τα άρθρα 286-287 παρατείνεται για 1 ακόμη μήνα και μέχρι τις 30.11.2020 η              

δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων με       

απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, περιλαμβανομένης της δυνατότητας       

παράτασης υφισταμένων μέχρι το ίδιο χρονικό διάστημα, για την προσωρινή          

διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού και των συνοδών τους, στο         

πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού, κατά την τρέχουσα          

τουριστική περίοδο. Οι ανωτέρω συμβάσεις συνάπτονται με απευθείας ανάθεση,         

κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.  

Παρατείνεται επίσης, μέχρι τις 31-12-2020, οι διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια,           

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με απευθείας ανάθεση και κατά           

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, διαδικασιών έκτακτης προμήθειας       

ενδεδειγμένων μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη         

διασπορά του κορωνοϊού (υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων,        

αντισηπτικών, βιοκτόνων κ.λπ.), εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών, φορητών       

υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών για την εξ         

αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την υποστήριξη           

του εκπαιδευτικού προσωπικού, των υπαλλήλων και των πολιτών κ.λπ. 

Με τα άρθρα 289-291 ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου          

Οικονομικών. Ειδικότερα:  

1.α. Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής           

καταβολής σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού             

μηνιαίας δόσης 30 ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές         
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Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς           

ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση          

καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και          

01.05.2020 Π.Ν.Π..  

β. Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση,          

επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που          

υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 12 μηνιαίων δόσεων δεν          

επιβαρύνονται με τόκο.  

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές         

επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.  

δ. Συντελείται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση με την καταβολή της πρώτης             

δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της             

ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων         

μηνών.  

ε. Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση          

καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης,           

εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή            

καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό           

διάστημα μεγαλύτερο των2 μηνών.  

στ. Προβλέπονται συγκεκριμένα ευεργετήματα στον οφειλέτη από την υπαγωγή         

και συμμόρφωσή του στη ρύθμιση.  

ζ. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση,             

διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων: ί) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει            

υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των        

συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι          

ασφαλισμένη και ίί) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων          

του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις              

διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..  

η. Αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται            

πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις              

οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.  

2. Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί           

για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωvοϊού. Ειδικότερα,         

παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία          

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί         

παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης. Παρέχεται η δυνατότητα σε         

οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι            

απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και           

Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο         

καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη           

οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.  

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν εκδόθηκαν. 
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2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 4743 26.10.2020 | Αναστολή διενέργειας παρελάσεων εθνικής         

εορτής 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας &           

Θρησκευμάτων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία          

αναστέλλεται η διενέργεια των πάσης φύσεως παρελάσεων κατά την         

εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020 σε όλη την Επικράτεια,             

για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου          

διασποράς του κορωνοϊού. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 4750 27.10.2020 | Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής          

των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του         

ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις           

περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης               

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ.          

37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262)       

κοινών υπουργικών αποφάσεων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας          

(Σ.ΕΠ.Ε.), ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στήριξης           

των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της           

διάδοσης του κορωνοϊού και την επιβολή κυρώσεων. Ορίζεται, επίσης, η          

διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, καθώς και η επιβολή, βεβαίωση και          

είσπραξη των προστίμων. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 4751 27.10.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής         

του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄          

55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του             

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα          

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού        

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ        
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με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από           

01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που          

βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης         

υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020         

για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της απόφασης βάσει           

των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. 

Για να τεθεί σε ισχύ η παράταση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έδρα σε              

Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες,           

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της από 11-10-2020 (Β΄ 4484) κοινής υπουργικής            

απόφασης. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4752 απόφαση 1 27.10.2020 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού για           

την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του         

κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καταβάλλεται          

αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, στους ελεύθερους επαγγελματίες         

και αυτοαπασχολούμενους [(όπως αυτοί ορίζονται με το άρθρο 22 του ν.           

4670/2020 (Α’ 43)], ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και οι 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 και εφόσον έχουν            

ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020, έναν από          

τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφασης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της           

εμφάνισης του κορωνοϊού και να ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί           

απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για λόγους που σχετίζονται με τον          

κορωνοϊό κατά το μήνα Αύγουστο 2020. Ορίζεται, επίσης, η διαδικασία υποβολής           

και χορήγησης της αποζημίωσης. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4752 απόφαση 2 27.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία           

ΓΔΟΥ 233/ 10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και         

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «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 ως και Αύγουστο 2020» (Β’           

4471). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 10.10.2020 κονή υπουργική          

απόφασης «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη        
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μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν       

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού          

COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471). 

Ειδικότερα,:  

- προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν          

αίτηση και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020           

στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που         

λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην        

πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. 

- η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται και ορίζει ότι οι αιτήσεις            

υποβάλλονται έως 2 Νοεμβρίου 2020. 

- η περ. β της παρ. 7 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και ορίζει τις επιχειρήσεις              

που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από 20)         

εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των         

εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των          

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Σε           

περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η         

επιχείρηση την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που          

απασχολούσε την 1η Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται         

εφόσον διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που          

απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του          

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Για την πλήρωση της            

προϋπόθεσης των προηγούμενων εδαφίων, από τον αριθμό των        

εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Αυγούστου         

2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις            

συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων        

εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

- η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται και ορίζει ότι οι επιχειρήσεις            

υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η           

Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την          

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

περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η         

επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που           

απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του          

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η          

Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των          

εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα           

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά         

το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον             

έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση          

κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά            

περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή        

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι         

οικειοθελείς παραιτήσεις. 
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Τέλος, ορίζεται, πως οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκε για το            

λόγο ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, δύνανται να           

υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020 δήλωσαν           

στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί          

στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.  

 

6. ΦΕΚ Β’ 4754 27.10.2020 | Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων         

ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των        

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για          

την υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη            

μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της            

διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υφυπουργού στον          

Πρωθυπουργό. 

Με το άρθρο 1 ανατίθεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης σε ανάδοχο, την             

παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, που συνίστανται         

στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών,         

για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων για την αποτροπή             

διασποράς του κορωνοϊού. Η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης        

αφορά στη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς        

τηλεοπτικούς σταθμούς της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία       

Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και τους τηλεοπτικούς        

σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος       

γενικού περιεχομένου κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη         

μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας          

περιλαμβάνει:  

Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για           

τη μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τα           

οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος επιλογής του αναδόχου.  

Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη             

θέση προβολής, το ή τα «κοινά - στόχο» της συγκεκριμένης εκστρατείας ή του             

συγκεκριμένου μηνύματος (ιδίως ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και διαφορετικά         

ηλικιακά κοινά) και τη συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης          

δαπάνης της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής         

Ενημέρωσης με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών και την          

υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης της περ. Β) ανωτέρω κατά τον           

αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.  

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι τα μηνύματα της εκστρατείας επικοινωνίας και            

ενημέρωσης μεταδίδονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με την          

υποβληθείσα από τον ανάδοχο πρόταση που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση            

προβολής και τη συχνότητα μετάδοσης. 
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Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η Προεδρία της Κυβέρνησης, ως αναθέτουσα αρχή, θα              

απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη        

δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους -         

εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή          

προσφοράς. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης της πλέον          

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής προσφοράς. Η          

αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από ειδική επιτροπή           

αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η διάρκεια της σύμβασης            

ορίζεται έως την 10η Δεκεμβρίου 2020. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ύψους 120.000 € πλέον              

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ύψους € 28.800 € και συνολικά 148.800 €. Η             

δαπάνη προς κατανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέρχεται έως το ποσό           

των 1.851.200 €. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή της παρούσας και τη             

διενέργεια της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν θα         

υπερβεί το συνολικό ποσό των 2.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του         

αναλογούντος Φ.Π.Α. και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον          

κρατικό προϋπολογισμό. 

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της             

σύμβασης από τον ανάδοχο θα συσταθεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης -          

παραλαβής, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το           

αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η           

καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του          

Υπουργείου Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των         

παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων και εφόσον         

υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,       

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και       

πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) και οποιοδήποτε τυχόν άλλο       

απαιτηθεί. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε            

λόγο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του          

προσωπικού του για οποιονδήποτε λόγο.  

Με το άρθρο 6 ορίζεται πως η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που              

υλοποιούν την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται από        

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ           

του ιδίου Υπουργείου, κατόπιν βεβαίωσης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,         

στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας          

και Ενημέρωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το πληρωτέο            

ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με την κατανομή της σχετικής           

δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, βάσει της σχετικής πρότασης του          

αναδόχου. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 4757 28.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/ 23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες      

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της         

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

(Β΄4709). 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

& Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την            

οποία ορίζεται ότι, από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 6              

Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα        

επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας:  
α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Γρεβενών, Λήμνου, Ευρυτανίας, Φωκίδας,         

Σποράδων (μόνο ως προς τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου), Λευκάδας,          

Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου,        

Πάρου, Μήλου, Κέας-Κύθνου, Ζακύνθου, Ικαρίας, Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου,        

Λασιθίου, Καρπάθου-Κάσου, καθώς και ο Δήμος Αμοργού εντάσσονται στο πρώτο          

επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας,          

Χαλκιδικής, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς         

τον Δήμο Σκιάθου), Καρδίτσας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας,         

Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας,      

Ηρακλείου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Νήσων Αττικής          

(εξαιρουμένου του Δήμου Σαλαμίνας) εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των         

προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής         

Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα         

Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Θήρας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου          

Αμοργού), Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας         

εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (υψηλό).  

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Σερρών         

εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό). 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4777 29.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/          

Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες     

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της         

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

4709). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

& Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την            

οποία αναστέλλεται, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020, σε όλη την          
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Επικράτεια η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων,      

συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών (σούπερ μάρκετ). 
Ορίζεται, επιπλέον, ότι από 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 6              

Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα       

ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας:  
α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Γρεβενών, Λήμνου, Ευρυτανίας, Φωκίδας,         

Σποράδων (μόνο ως προς τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου), Λευκάδας,          

Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λακωνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Πάρου, Μήλου, Κέας –          

Κύθνου, Ζακύνθου, Ικαρίας, Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου,       

Καρπάθου-Κάσου, καθώς και ο Δήμος Αμοργού εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο          

των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς          

τον Δήμο Σκιάθου), Καρδίτσας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας,         

Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας,       

Μεσσηνίας, Ηρακλείου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Νήσων          

Αττικής (εξαιρουμένου του Δήμου Σαλαμίνας) εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο         

των προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας,          

Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής,        

Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών,         

Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Θήρας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου         

Αμοργού), Βοιωτίας, καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο           

των προληπτικών μέτρων (υψηλό).  

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης,        

Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των         

προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό). 

 

9. ΦΕΚ Β’ 4783 29.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά        

με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και         

μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία          

παρατείνεται, έως και τις 31 Δεκεμβρίου, η ισχύς της από 30-6-2020 (Β΄            

2659) υπουργικής απόφασης, όπως παρατάθηκε, έως τις 31 Οκτωβρίου, με την           

από 10.9.2020 (Β’ 3871) όμοια υπουργική απόφαση σχετικά με την εκδίκαση           

υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης      

υποθήκης του ν. 4684/2020 (Α΄ 86). 

 

10. ΦΕΚ Β’ 4810 31.10.2020 | Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων          

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και       

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων,      

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,      

Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου         
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Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής         

Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,       

φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων       

ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων        

και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της        

Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του           

σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του            

κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. 
 

Περιγραφή 

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

Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με την οποία          

ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δημόσιων ή ίδιωτικών          

μονάδων πλην Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα              

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία τους. 

Με τα άρθρα 1-2 επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής           

μάσκας για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό             

προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων, στους          

εσωτερικούς και εξωτερικούς και στα μέσα μεταφοράς μαθητών. Στο διάλειμμα σε           

εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα           

παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν            

θα φορούν μάσκα. Δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν,              

οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση μάσκας δεν πρέπει           

να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη             

σωματική άσκηση, οπότε επίσης πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.          

Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται κατηγορίες μαθητών όπως: α)          

μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή        

συμπεριφοράς, β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που            

τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί             

τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή            

ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και          

λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με           

τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας,           

μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος           

ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του          

Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων,         

επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές          

επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα, εθνικά και ευρωπαϊκά        

προγράμματα ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με            

τήρηση των μέτρων που προβλέπονται και με ευθύνη του         

Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας και των απασχολουμένων σε        

αυτό εκπαιδευτικών.  
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/2/e24fa5fe-9c01-47ce-9189-e8bf3a167216.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/2/e24fa5fe-9c01-47ce-9189-e8bf3a167216.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/2/e24fa5fe-9c01-47ce-9189-e8bf3a167216.pdf
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Με το άρθρο 5 ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των κυλικείων και ο τρόπος σίτισης              

των μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται. 

Με το άρθρο 6 ορίζονται διάφορα γενικά μέτρα προστασίας, τόσο στους           

εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των ανωτέρω μονάδων. Μέτρα          

όπως η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων, η αποφυγή συγχρωτισμού, η           

ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα          

χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.  

Με το άρθρα 7-9 ορίζονται οι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των              

μέτρων που περιγράφονται στην απόφαση, καθώς και ο τρόπος καταγραφής των           

απουσιών των μαθητών, αλλά και η ειδική άδεια που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί            

σχετικά με τον κορωνοϊό. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1017 - 26.10.2020 | Διαγνωστικοί         

έλεγχοι για την πανδημία του κορονοϊού. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1174 - 29.10.2020 | Διευκρινίσεις από          

ΠΑΓΝΗ σχετικά με τη μη νοσηλεία ασθενών COVID_19. 

 

3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 104 - 30.10.2020 | Προστασία          

της υγείας και της ασφάλειας και διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε           

ιδιωτικές επιχειρήσεις με κρούσματα κορωνοϊού. 

 

4. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 115 - 30.10.2020 | Επικίνδυνη          

ρύθμιση για τις ΜΕΘ ιδιωτικού τομέα. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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