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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 

3η 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

 

2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

          2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (14.9. έως 20.9.) 

 

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 τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν 30 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 σχετικό 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 ερωτήσεις για θέματα όπως ακατάλληλες 27.000          

μάσκες που μοιράστηκαν σε σχολείο δήμου Θεσσαλονίκης, μέτρα        

προστασίας και συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές κατά την πανδημία,         

έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση ως προς τα βήματα προετοιμασίας         

του ΕΣΥ απέναντι στην εξελισσόμενη υγειονομική κρίση. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως το νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις         

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας»,       

παράταση της ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού          

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία          
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ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, αποζημίωση ειδικού σκοπού         

για την ενίσχυση επιχειρήσεων, παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης        

ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών για την       

υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ , 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως ότι απαγορεύεται, εντός των ορίων των         

Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου,       

Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, καθώς και του Δήμου Μυκόνου, η           

λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος     

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

Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων         

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας,       

Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου και Ημαθίας και των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου,           

Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο          

50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, της         

προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και       

άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα        

φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών,        

έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19         

στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων      

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και      

κοινοπραξίες, που, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον          

επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που         

εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθορισμός ομάδων αυξημένου      

κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, μέτρα για την ασφαλή λειτουργία           

των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως Παράταση ισχύος της KYA «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα         

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην Ορεστιάδα, Ριτσώνα,       

Οινοφύτων, για την είσοδο στην ελληνική Επικράτεια μονίμων κατοίκων του          

Ισραήλ, επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων           

τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της          

Συμφωνίας Σένγκεν, προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών       

και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς         

του κορωνοιού, μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του          

κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου,        

Σάμου, Κουτσόχερου, επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

Εργασία:  
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Περιλαμβάνονται μέτρα όπως θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ          

αποστάσεως εργασίας, καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων      

εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

 

Παιδεία:  

Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως        

εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 3919 14.9.2020 | Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης           

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων      

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του          

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της         

εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης          

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών         

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την        

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη        

των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση          

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των        

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

των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της          

8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την            

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και         

άλλων επειγόντων ζητημάτων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για νομοσχέδιο κύρωσης δύο Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου        

(ΠΝΠ), οι οποίες εμπεριέχουν μέτρα που αφορούν κυρίως το χώρο της Υγείας,            

της Οικονομίας και της Εργασίας για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων          

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα. Στο νομοσχέδιο         

ενσωματώθηκαν και ψηφίστηκαν διατάξεις, αρμοδιότητας διάφορων Υπουργείων,       

σχετιζόμενες όλες με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του          

κορωνοϊού. Δείτε αναλυτικά εδώ. 
 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν εκδόθηκαν. 

 

2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 3919 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.           

οικ.50896/13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      
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https://vouliwatch.gr/votewatch/voting/a49b7035-62ed-444a-ae0c-b79738fb90f8
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/c1ab3594-992e-4fe5-baa7-d73a0d772bb3.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/c1ab3594-992e-4fe5-baa7-d73a0d772bb3.pdf


 

 

 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων         

που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς           

και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19» (Β’ 3402). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία παρατείνεται, έως και           

τις 30.9.2020 και ώρα 23:59, η ισχύς της από 13.8.2020 κοινής υπουργικής            

απόφασης «Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού         

προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου          

της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής προς περιορισμό της διάδοσης του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3402), η οποία παρατάθηκε με την από 27.8.2020           

(Β’ 3578) όμοια κοινή υπουργική απόφαση. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 3920 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.           

οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,       

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ( Β’ 3557). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με          

την οποία παρατείνεται, έως και τις 30.09.2020, η ισχύς της από 27.8.2020            

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που        

εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557). 

 

3. ΦΕΚ Β’ 3921 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και       

Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους       

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας         

έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020          

έως και 9-7-2020» (Β΄ 2111). 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/cfa9337e-fad6-479f-a57b-0175c8b1ff16.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/93273b92-095e-45f6-a4dc-e69022fa296f.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία παρατείνεται, έως και τις 30.9.2020, η ισχύς της από 2-6-2020             

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους       

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας         

έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2111), η οποία παρατάθηκε με τις από            

8-7-2020 (Β΄ 2775), από 18-8-2020 (Β΄ 3450) και από 27-8-2020 (Β΄ 3575)            

όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 3922 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα        

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το          

χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 30.9.2020, η            

ισχύς της από 21.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα         

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας» (Β’         

985), η οποία παρατάθηκε με τις από:  

- 16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020,  

- 9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020,  

- 21.5.2020 (Β’ 1972), έως τις 7.6.2020,  

- 5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020,  

- 19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020,  

- 3.7.2020 (Β΄ 2730), έως τις 19.7.2020,  

- 17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020,  

- 31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020 και  

- 27.8.2020 (Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, όμοιες κοινές υπουργικές         

αποφάσεις. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 3923 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο        

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 30.9.2020, η            

ισχύς της από 14-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο         

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας, για το χρονικό         
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/b052b2c2-7bb8-4c06-92df-0601aa2de64f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/0bdfc76d-4081-419d-8c89-f5734b4b05b2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/0bdfc76d-4081-419d-8c89-f5734b4b05b2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/0bdfc76d-4081-419d-8c89-f5734b4b05b2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/0bdfc76d-4081-419d-8c89-f5734b4b05b2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/0bdfc76d-4081-419d-8c89-f5734b4b05b2.pdf


 

 

 

διάστημα από 14-8-2020 έως και 31-8-2020» (Β΄ 3428), η οποία παρατάθηκε με            

την από 27-8-2020 (Β΄ 3576) όμοια κοινή υπουργική απόφαση. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 3924 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 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 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 παρατείνεται, έως και τις 30.9.2020, η            

ισχύς της από 2.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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, για το         

χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β’ 3666). 

 

7. ΦΕΚ Β’ 3925 14.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/ 3.9.2020 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 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 παρατείνεται, έως και τις 30.9.2020, η            

ισχύς της από 3.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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, για το          

χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β’ 3703). 

 

8. ΦΕΚ Β’ 3927 14.9.2020 | 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 15.9.2020         

έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/9f004ad5-ad18-465a-91d8-cf75f86aa23b.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/a2749380-85e3-4140-b9b4-89131425865e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/17/71811ea1-ec55-41af-805f-c0df32313941.pdf


 

 

 

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           

Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και         

Κιλκίς, καθώς και του Δήμου Μηυκόνου, 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. 

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, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται 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 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 π.μ. έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα               

6.00 π.μ.. 
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9. ΦΕΚ Β’ 3928 14.9.2020 | 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. 
 

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 16             

Σεπτεμβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια        

μονίμων κατοίκων του Ισραήλ 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. β) 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. γ) Φέρουν αποδεικτικό           

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

τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.  

Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ 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 5.000 ατόμων την εβδομάδα, οι           

οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων. 

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 Ισραήλ που           

εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 και ώρα 00:01            

έως και 30.9.2020 και ώρα 23:59. 
 

10. ΦΕΚ Β’ 3945 15.9.2020 | Παράταση της ισχύος των έκτακτων και            

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον          

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την         

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από            

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα      

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού        

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως           

ισχύει. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται, μέχρι και την 31η           

Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι            

η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την           

ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ           

αποστάσεως εργασίας. 
 

11. ΦΕΚ Β’ 3948 15.9.2020 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση            

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

για τον μήνα Ιούλιο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών. 

Με τα άρθρα 1-2 καταβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και         

αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και οι       

επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης        

εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εκτός των ανωνύμων        

εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20           

εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,          

αποζημίωση ειδικού σκοπού: 
α) ύψους 534 ευρώ στους δικαιούχους (σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον Πίνακα           

I της απόφασης), που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και           

διασποράς του κορωνοϊού και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα            

περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020.  

β) ύψους 300 ευρώ στους δικαιούχους (σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον Πίνακα           

II της απόφασης) που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και           

διασποράς του κορωνοϊού και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα            

περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας κατά τον μήνα Ιούλιο 2020.  

Με το άρθρο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού           

σκοπού που, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. 

Με τα άρθρα 4-5 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής και χορήγησης της            

αποζημίωσης, καθώς περιλαμβάνονται επίσης, ειδικότερα θέματα      

χρηματοδότησης. 

Με το άρθρο 6, οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα            

αρμόδια όργανα κάθε σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους          

ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της          

δράσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή            

υποβολή ψευδών στοιχείων, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες          

διατάξεις. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 3949 15.9.2020 | Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή            

κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων       
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υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές      

Ενότητες και Δήμους της Χώρας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών. 

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

Μακεδονίας και Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης,       

Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς,        

Λέσβου και Ημαθίας και των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου,           

Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο 50         

συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση,       

ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους,         

εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως        

γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές           

δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.  

Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν τις ανωτέρω εκδηλώσεις ή         

συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Στις         

επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο       

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

αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση φυσικών         

προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση         

διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό          

πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με άρθρα 2-3 απαγορεύεται, από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.,             

η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που       

βρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας          

και Θράκης, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας,        

Κέρκυρας, Καρδίτσας, και Τρικάλων και εντός των Δήμων Θήρας, Βόλου,          

Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις          

δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ       

56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις        

(catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών       

αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων         

(γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών       

εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του        

προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών,        

περιφερειακών ενοτήτων και δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το εκεί           

προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή           

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take           

away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και          

εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των          

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης      

επιβάλλεται: Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και         
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αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, αναστολή          

λειτουργίας για 20 ημέρες. 

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

16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
 

13. ΦΕΚ Β’ 3950 15.9.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου            

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής           

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊου COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των            

υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με           

οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των        

αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για       

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω         

διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει για           

τους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν,         

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί           

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. 

Από την απόφαση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,           

Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα,        

Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  
Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το           

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου          

κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για             

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.  

Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και           

30.9.2020. 

 

14. ΦΕΚ Β’ 3951 15.9.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις          

προς και από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος προσώπων στην ελληνική            

Επικράτεια με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: 

α. Η είσοδος να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του            

Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη             
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λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

β. Η είσοδος μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις           

ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης         

των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19         

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

γ. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια           

κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις             

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα        

κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών          

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.  

δ. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή           

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, και Κήπων.  

ε. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.  

στ. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο          

που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι          

οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών         

μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών              

αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού          

σημείου ελέγχου Ευζώνων.  

ζ. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως         

υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF        

(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα          

στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να              

επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της         

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα         

στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της         

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

μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος           

κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων την ημέρα και από το συνοριακό σημείο ελέγχου             

Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο 300 ατόμων την ημέρα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή          

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς,       

Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς        

από το συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του          

προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

Με το άρθρο 2 ορίζονται προληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω             

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα         

Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Αλβανία, τη           

Βόρεια Μακεδονία και την Ουγγαρία, για προληπτικούς λόγους προστασίας         

της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Η είσοδος προσώπων στην          
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ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: α) Τα         

πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό         

έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη             

στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων 72        

ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Οι αεροπορικές εταιρείες           

υποχρεούνται στον έλεγχο της ανωτέρω διάγνωσης και πριν από την επιβίβαση           

του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε           

παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του         

επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. β) Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων             

συνδέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την       

ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη         

https://travel.gov. gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν 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.  

Με το άρθρο 3 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών          

προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με          

τη Χώρα αυτή.  

Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες και οι αεροπορικές συνδέσεις με την          

Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία ως προς όλα τα αεροδρόμια της Χώρας,            

πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  

Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική        

περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία. 
Οι απαγορεύσεις δεν καταλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται πως η απόφαση ισχύει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020              

και ώρα 00:01 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. Ειδικά για              

τις αεροπορικές συνδέσεις με την Ουγγαρία, η ισχύς της παρούσας άρχεται από            

την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01. 
 

 

15. ΦΕΚ Β’ 3952 15.9.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής           

αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα       

φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών       

τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των         

πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο        

σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς           

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. 
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Με το άρθρο 1 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας στο σύνολο της           

Επικράτειας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 7 επιχειρηματικές         

δραστηριότητες, με βάση των Αριθμό Κωδικών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). (σ.σ.         

περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση). 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από             

16.9.2020 έως και 30.9.2020, η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού           

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του άρθρου 1. 

Με το άρθρο 3 αναστέλλεται η λειτουργία των επισκεπτηρίων: α) στα           

νοσοκομεία, β) τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), τα γηροκομεία, τις          

δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων και άλλα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και          

γ) στις δομές ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η           

διενέργεια επισκεπτηρίου στις περιπτώσεις, εφόσον ο ασθενής/ φιλοξενούμενος        

βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η           

επίσκεψη διενεργείται από ένα άτομο ανά ασθενή/ φιλοξενούμενο. β.         

Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που έχουν συμπτώματα συμβατά με          

λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (όπως πυρετός, βήχας, αναπνευστική        

δυσχέρεια). γ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των          

χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και τους ισχύοντες κανόνες           

τήρησης αποστάσεων. δ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν απλή         

χειρουργική μάσκα.  

Με το άρθρο 4 ορίζεται η αναστολή διεξαγωγής κάθε είδους θρησκευτικών           

τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της         

διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας στο σύνολο της          

Επικράτειας. 

Με το άρθρο 5 ορίζεται η αναστολή πραγματοποίησης πανηγύρεων ή άλλων           

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από         

ιδιωτικούς ή μη φορείς. 

Με τα άρθρα 6-8 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής            

κυρώσεων, οι διαδικασίες ελέγχων και η πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή          

προστίμων και η βεβαίωση - είσπραξη προστίμων, η αρμόδια αρχή ενημέρωσης           

του κοινού και ισχύς της απόφασης, η οποία έχει διάρκεια από την 16             

Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
 

16. ΦΕΚ Β’ 3953 15.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Λέρου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 15.9.2020 έως και τις 29.9.2020, των διαμενόντων πολιτών          

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

Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, 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            
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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. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 3954 15.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Σάμου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 15.9.2020 έως και τις 29.9.2020, των διαμενόντων πολιτών          

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

του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,        

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. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 3955 15.9.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής          

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους       

σχολικών μονάδων στη Χώρα. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από            
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15.9.2020 έως και 27.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών:         

α. του σχολικού τμήματος Β5 του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου Πύργου της           

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της        

δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.  

β. i) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών της Περιφερειακής Ενότητας          

Ηρακλείου και ii) του 2ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Καισαριανής της          

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, για προληπτικούς λόγους        

προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.  

Απαγορεύονται: α. οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες         

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των          

αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των       

εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε          

χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) οι τελετές, ημερίδες,           

συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

 

19. ΦΕΚ Β’ 3957 15.9.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά            

του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής. [καταργήθηκε με την         

από 20.9.2020 ΦΕΚ Β’ 4019] 
 

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 ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2020             

έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020, η αναστολή λειτουργίας εντός της          

Περιφέρειας της Αττικής, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 6          

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πρόκειται για: α) Υπηρεσίες μπαρ που        

παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56301001). β) Υπηρεσίες που παρέχονται          

από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009). γ) Υπηρεσίες            

που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο (ΚΑΔ 56301010). δ)          

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ (ΚΑΔ 56301011). ε)           

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012)          

και στ) Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009). Για κάθε παράβαση του           

παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 3 τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε           

δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται         

σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,        

συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και         

των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. 

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          
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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 4 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού          

ενδιαφέροντος. Η λειτουργία τους επιτρέπεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα          

έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Οι δραστηριότητες των ανωτέρω           

επιχειρήσεων επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή          

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take           

away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και          

εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των          

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης των       

διατάξεων επιβάλλεται: α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000         

ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και στη δεύτερη παράβαση           

αναστολή λειτουργίας για 20 ημέρες. 

Ορίζεται, επίσης, πως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε          

τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω επιχειρήσεων ανέρχεται στα 6 άτομα. Σε         

περίπτωση παράβασης επιβάλλονται: α. Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση         

διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο          

3.000 ευρώ, β. στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150            

ευρώ. 

Με το άρθρο 5 ορίζονται οι κανόνες πραγματοποίησης συναυλιών.         

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες:  

α. Πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοιχτούς χώρους για καθήμενους θεατές.         

β. Το προσωπικό και οι θεατές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας            

προστασίας.  

γ. Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά 2 καθήμενους, με             

τέτοιο τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το 50%.  

δ. Απαγορεύονται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.  

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:  

Α) Σε περίπτωση παράβασης των περ. α) και γ) επιβάλλονται στην επιχείρηση            

στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στη δεύτερη          

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 και αναστολή λειτουργίας για 15         

ημερολογιακές ημέρες.  

Β) Σε περίπτωση παράβασης των περ. β) και δ) από το προσωπικό, επιβάλλεται             

στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

Γ) Σε περίπτωση παράβασης των περ. (β) και (δ) από τους θεατές, επιβάλλεται             

για κάθε παράβαση διοικητικό 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 6 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων          

και διεξαγωγής λοιπών παραστατικών τεχνών. 

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α. Το προσωπικό και οι θεατές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας            

προστασίας. 
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β. Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά 2 καθήμενους, με             

τέτοιο τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το 60%. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

Α. Σε περίπτωση παράβασης της περ. β. επιβάλλεται στην επιχείρηση στην πρώτη            

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στη δεύτερη παράβαση,         

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές          

ημέρες.  

Β. Σε περίπτωση παράβασης της περ. α) από το προσωπικό, επιβάλλεται στην            

επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Γ. Σε περίπτωση παράβασης της περ. β) από τους θεατές, επιβάλλεται για κάθε             

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 7 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών           

αγορών. 

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α. Οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας            

προστασίας.  

β. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,            

συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς         

και επαγγελματίες αντιστοίχως).  

γ. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους           

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

αγορές ευθύνης τους.  

δ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με              

τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

Α. Σε περίπτωση παράβασης της περ. α. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση            

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

Β. Σε περίπτωση παράβασης των περ. β. και γ. επιβάλλεται στον φορέα            

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο         

10.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 7 ημερολογιακές          

ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ και          

αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Γ. Σε περίπτωση παράβασης της περ. δ. επιβάλλονται για αμφότερους τους           

πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή          

δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημερολογιακές ημέρες και          

στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή         

δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 30 ημερολογιακές ημέρες. 

Με το άρθρο 8 επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε κάθε             

είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς. Σε περίπτωση παράβασης του          

παρόντος επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με τα άρθρα 9-10 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,            

οι διαδικασίες ελέγχου και η πιστοποίηση των παραβάσεων, η επιβολή, βεβαίωση           

και είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και η αρμόδια αρχή           

για την ενημέρωση του κοινού. Ορίζεται, τέλος, ότι από την υποχρέωση χρήσης            

μάσκας, εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται             
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για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω           

αναπνευστικών προβλημάτων, και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.  

 

20. ΦΕΚ Β’ 3958 15.9.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα            

προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους        

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό         

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &        

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών        

και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ. προσέλευση           

των καταναλωτών, αποστάσεις μεταξύ των ατόμων, υποχρεωτικά μέτρα        

προστασίας, ωράριο λειτουργίας κ.α.) των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία         

των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων          

αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών            

επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις: α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των           

πάγκων των πωλητών ορίζεται στα 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο           

κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής          

μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό. Η Γενική           

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και         

Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων. 

Με το άρθρο 3 ορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας           

των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Στις        

επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα           

με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό           

πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό           

διάστημα από 15 έως 90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν            

τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση,           

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Τέλος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ          

στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1. 

Με το άρθρο 4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 100 άτομα, ο ανώτατος             

αριθμός προσκεκλημένων σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και          

σε συνδεόμενες με τις τελετές αυτές δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.           

Για κάθε προσκεκλημένο που υπερβαίνει τα 100 άτομα επιβάλλεται στα φυσικά           

πρόσωπα, που προσκαλούν στην τελετή ή την εκδήλωση, διοικητικό πρόστιμο          

150 ευρώ. 

Με το άρθρο 5 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των πάσης           

φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι παραβάσεις των        

κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι κυρώσεις που         

επιβάλλονται. Επιβάλλονται πρόστιμα, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της         
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δημόσιας υγείας, από 2.000 έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για           

χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες. 

Με το άρθρο 5Α επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε            

εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους      

γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους        

κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού. (σ.σ. εξειδικεύονται        

στον συνημμένο στην απόφαση πίνακα). 

Με το άρθρο 5Β επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στους            

χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως        

μεγέθους και χωρητικότητάς τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και κατά την           

τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών       

(και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών          

και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων          

στους αύλειους χώρους των χώρων θρησκευτικής λατρείας ή γενικά σε          

υπαίθριους χώρους. Από την υποχρέωση της χρήσης μη ιατρικής μάσκας          

εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών και         

κάθε είδους θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων, καθώς και το απολύτως          

αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες. 

Με το άρθρο 5Γ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους           

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των επιβατηγών και        

επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί       

και των λαντζών. Για κάθε παράβαση, επιβάλλεται κατά περίπτωση: α) στους           

επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό          

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

διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 5Δ επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας           

προστασίας σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση δεν τηρείται ελάχιστη        

απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων. 
Με το άρθρο 5Ε επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας           

προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού όπως: α) Στους διαμένοντες         

και εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις           

ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής            

και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και          

εργαζομένους σε ανοικτές και κλειστές δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής         

φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, ιδίως σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,         

κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων,         

ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης       

αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία,        

κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα        

κοινότητας. γ) Εντός στρατοπέδων. 

Με το άρθρο 5ΣΤ εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής           

μάσκας προστασίας: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται             

για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω           

αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. 
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Με το άρθρο 5Ζ, για τις περιπτώσεις των εργαζομένων που δεν τηρούν τους             

κανόνες περί υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε          

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Ενώ, στα φυσικά πρόσωπα που δεν           

τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με τα άρθρα 6-8 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε             

επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε           

επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα. 

Με το άρθρο 9 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του           

προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)       

αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,          

καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. 

Με το άρθρο 10 επιτρέπεται η λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με           

δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 50% της χωρητικότητάς τους, υπό την           

προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του αναβατήρα         

(τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες           

φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους            

κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150          

ευρώ. 

Με τα άρθρα 11-12 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές          

μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά -          

οχηματαγωγά πλοία. 

Με τα άρθρα 13 & 13Α-13Β ορίζονται μέτρα προστασίας στα κρουαζιερόπλοια,           

στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και στα ιδιωτικά και         

επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν από το         

εξωτερικό. 

Με τα άρθρα 14-15 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες           

κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,          

φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. 

Με το άρθρο 16 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και            

των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας          

των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Με τα άρθρα 17-18 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας            

των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε          

παράβαση, οι οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή           

λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες. 

Με το άρθρο 19 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,            

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα,          

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

διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και            

3.000 ευρώ, αντίστοιχα. 

Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους           

υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν            

προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν        

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα            

αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με            
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άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα          

αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. 

Με το άρθρο 20 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων            

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών δομών που φιλοξενούν         

ευπαθείς ομάδες. 

Με το άρθρο 21 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας            

σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής. 

Με το άρθρο 22 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων           

υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού. 

Με το άρθρο 23 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και           

ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. 

Με τα άρθρα 24-30 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής            

κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή -          

βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση των κυρώσεων, η αρχή           

ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η έναρξη ισχύος της απόφασης, από 16            

Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
 

21. ΦΕΚ Β’ 3965 16.9.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής          

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους       

σχολικών μονάδων στη Χώρα. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από            

17.9.2020 έως και 18.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών         

των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της         

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της        

δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού, ως εξής: α) των πάσης φύσεως           

εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β)         

της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών        

υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των        

αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις          

ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως           

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.  

 

22. ΦΕΚ Β’ 4008 18.9.2020 | Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων         

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από         

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η οποία κυρώθηκε        

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 
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Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, είναι          

πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, που, λόγω των       

περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό        

μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά         

δρομολόγια, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το        

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η χρηματοδότηση       

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που         

καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής         

που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 62 της από της             

30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού        

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με το            

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι το ύψος της χρηματοδότησης των συμβάσεων            

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 62 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα           

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες         

διατάξεις» (Α' 75), ανέρχεται έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ και καλύπτεται            

από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του         

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 4011 απόφαση 1 18.9.2020 | Καθορισμός έννοιας «ευπαθών           

ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των         

συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων        

ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου         

ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων          

και Υγείας με την οποία ορίζονται οι κατηγορίες που υπάγονται στην έννοια            

των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας         

έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης           

του άρθρου 8 της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α’ 161).  

1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.  
1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή          

περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που            

λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή          

ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.  

1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που          

βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.  

1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα,          

σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια - ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη          

οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις).  

1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή         

πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).  
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1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα           

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 

1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.  

1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.  

1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά           

νοσήματα. 

1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται          

σε εξωνεφρική κάθαρση.  

1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου  

1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.  

1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. 

1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν          

εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας. 

1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις        

(σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό         

αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).  

1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).  

1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).  

1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.  

1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή         

ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.  

1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία          

πενταετία. 

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας          

ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού          

κινδύνου.  

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι ο τρόπος που γίνεται η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος               

ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη           

γνωμάτευση: α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή β) από ιατρό            

σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις         

ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και       

ανοσοθεραπεία. 

 

24. ΦΕΚ Β’ 4011 απόφαση 2 18.9.2020 | Καθορισμός ομάδων αυξημένου           

κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων          

και Υγείας με την οποία ορίζονται καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου           

για σοβαρή λοίμωξη COVID 19. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις κάτωθι           

ομάδες δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια. Πρόκειται για          

τις εξής ομάδες: 

α. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.  

β. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια (σ.σ. οριζόμενα)            

καρδιαγγειακά νοσήματα. 
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γ. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή. 

δ. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (σ.σ.            

οριζόμενα) μέτριου προς σοβαρού βαθμού. 

ε. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.  

στ. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.  

ζ. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. 

η. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).  

θ. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).  

ι. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή, μεταμοσχευμένοι που        

λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και HIV ασθενείς με          

CD4≤200/μL.  

ια. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που           

βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.  

ιβ. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και        

πολυμεταγγιζόμενα άτομα.  

ιγ. Γυναίκες που κυοφορούν.  

Τέλος, καταργείται η από 14-5-2020 (1856 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με           

θέμα: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID         

19». 

 

25. ΦΕΚ Β’ 4012 18.9.2020 | Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης          

ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή       

εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ        

(μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες       

Δικαστικών Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και         

Επικρατείας με την οποία ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από           

21.9.2020 έως και 31.12.2020, ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5              

του π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η            

υποχρέωση καταβολής: α) της εισφοράς ύψους 3 ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’             

της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209), β) της εισφοράς ύψους 2                

ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’                

209).  

ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους 2 ευρώ, που ορίζεται στην περ.             

ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 αναστέλλεται και για τα ακριβή               

αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη         

μορφή από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από          

αυτήν με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως         

ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική        

υπογραφή του αρμοδίου δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική        

σφραγίδα του Δικαστηρίου (Α’ 209). 
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26. ΦΕΚ Β’ 4015 18.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊου COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 18.9.2020 έως και τις 2.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

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

Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων, 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. 

 

27. ΦΕΚ Β’ 4016 18.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,        

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,        

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,       

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής        

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές         

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού        

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3958). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την           

οποία αντικαθίσταται το άρθρο 19 της από 14.9.2020 κοινής υπουργικής          

απόφασης: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε         

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης        

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3958), σχετικά με τα μέτρα για την ασφαλή           

λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

Ειδικότερα, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  
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α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού στον χώρο του βρεφικού,            

βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.  

β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των           

παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων.  

γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.  

δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού         

σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.  

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για            

κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό         

πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και            

3.000 ευρώ, αντίστοιχα. 

 

 

28. ΦΕΚ Β’ 4017 20.9.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών        

μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής        

Μακεδονίας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας        

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από            

21.9.2020 έως και 25.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών         

των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για        

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού, ως          

εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες         

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών,         

των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων,       

των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε           

χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων,           

συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 

 

29. ΦΕΚ Β’ 4018 20.9.2020 | 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 22             

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             
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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.  

Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσίας 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 22.9.2020 και ώρα 00:01            

έως και 5.10.2020 και ώρα 23:59. 
 

30. ΦΕΚ Β’ 4019 20.9.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και       

Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού         

COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 3957). 
 

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 ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου 2020             

έως και 4 Οκτωβρίου 2020, η αναστολή λειτουργίας εντός της          

Περιφέρειας της Αττικής, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 6          

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πρόκειται για: α) Υπηρεσίες μπαρ που        

παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56301001). β) Υπηρεσίες που παρέχονται          

από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009). γ) Υπηρεσίες            

που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο (ΚΑΔ 56301010). δ)          

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ (ΚΑΔ 56301011). ε)           

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012)          
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και στ) Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009). Για κάθε παράβαση του           

παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 3 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 4 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού          

ενδιαφέροντος. Η λειτουργία τους επιτρέπεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα          

έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Οι δραστηριότητες των ανωτέρω           

επιχειρήσεων επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή          

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take           

away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και          

εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των          

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης των       

διατάξεων επιβάλλεται: α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000         

ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και στη δεύτερη παράβαση           

αναστολή λειτουργίας για 20 ημέρες. 

Ορίζεται, επίσης, πως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε          

τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω επιχειρήσεων ανέρχεται στα 6 άτομα. Σε         

περίπτωση παράβασης επιβάλλονται: α. Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση         

διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο          

3.000 ευρώ, β. στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150            

ευρώ. 

Με το άρθρο 5 ορίζεται η αναστολή πραγματοποίησης συναυλιών και          

λειτουργίας χειμερινών κινηματογράφων και θεάτρων.  
Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή          

εκμεταλλεύονται χειμερινούς κινηματογράφους και θέατρα επιβάλλεται για κάθε        

παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 6 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας θερινών κινηματογράφων          

και θεάτρων και διεξαγωγής λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς         

χώρες. 

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α. Το προσωπικό και οι θεατές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας            

προστασίας. 
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β. Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά 2 καθήμενους, με             

τέτοιο τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το 60%. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

Α. Σε περίπτωση παράβασης της περ. β. επιβάλλεται στην επιχείρηση στην πρώτη            

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στη δεύτερη παράβαση,         

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές          

ημέρες.  

Β. Σε περίπτωση παράβασης της περ. α) από το προσωπικό, επιβάλλεται στην            

επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Γ. Σε περίπτωση παράβασης της περ. β) από τους θεατές, επιβάλλεται για κάθε             

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 7 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών           

αγορών. 

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α. Οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας            

προστασίας.  

β. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,            

συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς         

και επαγγελματίες αντιστοίχως).  

γ. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους           

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

αγορές ευθύνης τους.  

δ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με              

τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα. 

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

Α. Σε περίπτωση παράβασης της περ. α. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση            

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

Β. Σε περίπτωση παράβασης των περ. β. και γ. επιβάλλεται στον φορέα            

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο         

10.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 7 ημερολογιακές          

ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ και          

αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Γ. Σε περίπτωση παράβασης της περ. δ. επιβάλλονται για αμφότερους τους           

πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή          

δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημερολογιακές ημέρες και          

στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή         

δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 30 ημερολογιακές ημέρες. 

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και             

ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Σε περίπτωση          

παράβασης επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.  

Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες           

περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται        

μέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς              

ισχύουσες διατάξεις. 
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Με τα άρθρα 9-10 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,            

οι διαδικασίες ελέγχου και η πιστοποίηση των παραβάσεων, η επιβολή, βεβαίωση           

και είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και η αρμόδια αρχή           

για την ενημέρωση του κοινού. Ορίζεται, τέλος, ότι από την υποχρέωση χρήσης            

μάσκας, εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται             

για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω           

αναπνευστικών προβλημάτων, και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.  

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9562 - 14.9.2020 | Ακατάλληλες         

27.000 μάσκες που μοιράστηκαν σε σχολείο δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9599 - 15.9.2020 | Μέτρα προστασίας          

και συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές κατά την πανδημία. 

 

3. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτημα κατάθεσης εγγράφου με αριθμό         

πρωτοκόλλου 446/9701 - 17.9.2020 | Έγκυρη και ολοκληρωμένη        

πληροφόρηση ως προς τα βήματα προετοιμασίας του ΕΣΥ απέναντι στην          

εξελισσόμενη υγειονομική κρίση 

 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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