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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 

4η 

 

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 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (21.9. έως 27.9.) 

 

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 τέταρτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν 24 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 αδυναμία νοσηλείας          

κρουσμάτων COVID_19 και παραιτήσεις ιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας,         

το κυβερνητικό σχέδιο παροχής δωρεάν μασκών στα σχολεία της χώρας,          

καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ πως ήδη υπάρχει λίστα αναμονής για ΜΕΘ και για            

τα ελλιπή μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού στις Μονάδες Ψυχικής           

Υγείας της χώρας. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος        

για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής          

σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, αποζημίωση ειδικού σκοπού        
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για την ενίσχυση επιχειρήσεων, διαδικασία καταβολής συνεισφοράς       

Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην         

κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί, τροποποίηση της         

«Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων       

τουριστικών καταλυμάτων», παράταση προθεσμίας υποβολής των      

δηλώσεων περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης        

Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και           

Σεπτέμβριο, 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για την Ψηφιακή        

Διακυβέρνηση στο οποίο υπερψηφίστηκε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας        

για την τηλεργασία, κατά 40%, στις επιχειρήσεις του δημοσίου και του           

ιδιωτικού τομέα, περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και         

λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την         

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,       

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, έκτακτα μέτρα        

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια         

Αττικής, δεσμεύονται εγκαταστάσεις, χώροι και κλίνες έως τις 30.09.2020         

στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία          

αποκλειστικά για τη νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό,         

διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών      

περιοχών, ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις         

και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού      

ενδιαφέροντος, αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής        

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

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

μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, είναι υποχρεωτική η           

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

δημόσιους χώρους, μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων      

θετικών κρουσμάτων. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως παράταση της λήψης μέτρων κατά της         

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη        

δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα, Σχιστού Αττικής,        

Μαλακάσας, επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού      

περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, λήψη μέτρων κατά της         

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας, λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και           
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διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών         

τρίτων χωρών Σερρών στη θέση «Πρώην Γεωργική Σχολή» του Δήμου          

Σερρών. 

 

 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 184 23.9.2020 | Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην         

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)          

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό       

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Στο εν λόγω νομοσχέδιο, με το άρθρο 235, υπερψηφίστηκε τροπολογία του           

υπουργείου Εργασίας για την τηλεργασία, κατά 40%, στις επιχειρήσεις του          

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η διάταξη σχετίζεται με τα μέτρα που            

αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτή, οι           

επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου να προαναγγείλουν στο       

πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των          

εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Το            

πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης είναι 3.000 ευρώ και μπορεί           

να προκύψει μετά από έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Για την ώρα            

το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Αττικής. Όμως στην          

ρύθμιση προβλέπεται τόσο η χρονική του παράταση (σ.σ. πέραν της 4ης           

Οκτωβρίου) όσο και η δυνατότητα επέκτασης του σε όλη την επικράτεια. 

 

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’ 4046 21.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας       

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της         

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας       

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

3774). 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/28/7111585a-27c5-48f8-bab6-8cd261acb033.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/28/7111585a-27c5-48f8-bab6-8cd261acb033.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8740e61f-f5df-4889-b0fa-1132cf3e3c42.pdf


 

 

 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 5.10.2020, η            

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της         

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για         

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

 

2. ΦΕΚ Β’ 4047 21.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

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

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο       

«Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς        

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

21.9.2020» (Β’ 3773). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 5.10.2020, η            

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο       

“Στεφανάκη” του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς        

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

21.9.2020» (Β’ 3773). 

 

3. ΦΕΚ Β’ 4050 21.9.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας       

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ»      

του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της         

Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και          

21.9.2020» (Β’ 3772). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 5.10.2020, η            

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ»      

του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της         

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

(Β’ 3772). 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/98e1dd29-b1bf-4c3c-8a9c-ed7092537909.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/9/25/8f4274d3-ed9c-4630-8b23-21c2c67fd210.pdf


 

 

 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4051 21.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/          

10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και        

Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το       

προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε         

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης         

του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020»           

(Β’ 3867). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά          

στοιχεία, για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των          

επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, υποβάλλονται        

στην πλατφόρμα έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020. Η υπόθεση αφορά στην           

ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της         

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.  

 

5. ΦΕΚ Β’ 4066 απόφαση 1 22.9.2020 | Σύσταση Ομάδας Εργασίας για           

την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του        

Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της Δράσης         

«Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία συστήνεται           

ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών         

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της          

Δράσης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε        

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και        

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19».  

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:  

1. η συστηματική επίβλεψη και ο συντονισμός των επιμέρους ενεργειών για την            

υλοποίηση της δράσης, καθώς και η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της            

Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα παραδοτέα. 

2. η παρέμβασή της όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις ή άλλες δυσαρμονίες          

στην υλοποίηση της δράσης και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων.  

Η ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των           

δημόσιων υπηρεσιών και λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του           

έργου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν δύναται να πραγματοποιεί            

τις συνεδριάσεις και εκτός ωραρίου εργασίας. Η διάρκεια λειτουργίας της, ως εκ            

του υποστηρικτικού της ρόλου, ισχύει έως την ολοκλήρωση του         

συγχρηματοδοτούμενου έργου της και δύναται να παραταθεί και για την τήρηση           
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των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από την πράξη και ανάλογα με           

τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 4072 22.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών        

σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας         

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από         

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 3.4.2020 κοινή υπουργική          

απόφαση «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και        

λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την         

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β’ 1177). Ειδικότερα, αντικαθίσταται: 

- η περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 και ορίζεται ότι η διαδικασία πρόσληψης               

του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης.         

Προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας      

αίτησης, συνολικά 700 θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση         

των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών          

Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των      

Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών          

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. 

- η παρ. 5 του άρθρου 1 και ορίζεται ότι οι προσλήψεις           

πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου      

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής        

τους έως και την 31.12.2020.  
- η παρ. 6 του του άρθρου 1 και ορίζεται ότι οι δαπάνες υλοποίησης των              

ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου        

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και        

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα κρούσματα       

κορωνοϊού COVID-19». Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό        

ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 11.651.255 €. 
- η παρ. 1 του άρθρου 3 και ορίζεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης              

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες       

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού       

από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», το       

Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς         

επιστημονικής επιτροπής εποπτείας που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας,         

με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 4073 22.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης       
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και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη         

μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν       

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β΄ 1645). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 2.5.2020 υπουργική απόφαση          

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή        

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά       

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19»          

(Β΄ 1645). 

Ειδικότερα, στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο που ορίζει              

ότι από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την            

31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή          

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς          

παραιτήσεις.  

Στην παρ.1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι «Για τον έλεγχο, από              

τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η           

Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή         

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς          

παραιτήσεις». 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4074 22.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης       

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’           

2729). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 3.7.2020 υπουργική απόφαση          

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή        

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά       

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

κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729). 

Ειδικότερα,  

- στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 10, προστίθεται εδάφιο που ορίζει: «Για              

την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον         

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η          

Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή         

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι         

οικειοθελείς παραιτήσεις».  
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- στην παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο που ορίζει: «Για τον            

έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση          

κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα          

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου        

χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις». 

 

9. ΦΕΚ Β’ 4077 22.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/           

15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και        

Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού        

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης          

του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β’ 3948). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και          

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζεται ότι η αίτηση για τη             

χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω          

της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, για τον μήνα Ιούλιο 2020,           

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2020, στην         

ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». 

 

10. ΦΕΚ Β’ 4095 23.9.2020 | Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου          

για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια         

κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες          

του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν.          

4714/2020 (Α’ 148). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και          

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται η διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου για            

την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για          

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού.          

Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθούν οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την           

ενημέρωσή τους αναφορικά με την επιλεξιμότητα του οφειλέτη. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η διαδικασία της διακοπής της συνεισφοράς του Δημοσίου.             

Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο            

αφορά η οφειλή, και το ποσό αυτής. 

Με το άρθρο 3 επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας κατά της εγκριτικής ή             

απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,        

καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα           

στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

Με τα άρθρα 4-5 ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση           

Συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων        

ήσσονος σημασίας, καθώς και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες. 
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11. ΦΕΚ Β’ 4096 απόφαση 2 23.9.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.            

11677/23.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και       

Τουρισμού «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση       

λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 3073). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την           

οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2 της από 23.07.2020 κοινής            

υπουργικής απόφασης «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση        

λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 3073), ως προς τα        

δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στην οικεία         

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, προκειμένου να λάβουν την οικονομική        

ενίσχυση. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 4097 23.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

56415/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και        

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου         

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων        

συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού         

COVID-19» (Β’ 3951). 
 

Περιγραφή 

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

την οποία ορίζεται ότι επιβάλλονται 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,            

την Ουγγαρία και την Τσεχία. Ειδικά για την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα            

σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με την Ουγγαρία, η           

απόφαση ισχύει από την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 και με την Τσεχία              

από την 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01. 

 

 

 

13. ΦΕΚ Β’ 4098 23.9.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.           

56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19» (Β’ 3928). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         
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Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 25             

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 10.000 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 25.9.2020 και ώρα 00:01            

έως και 12.10.2020 και ώρα 23:59. 
 

14. ΦΕΚ Β’ 4099 23.9.2020 | Παράταση της προθεσμίας υποβολής των           

δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’         

3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,          

περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης       

Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως          

και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232)          

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων         

στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων          

Εσόδων με την οποία παρατείνεται, μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020, η            

προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων        

Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας        

των μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά            

στο ποσό του μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την             
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12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση            

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε περίπτωση που        

συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί           

στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»,        

έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει             

μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η            

συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.  

Αρχική «Δήλωση Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες          

Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 9η            

Οκτωβρίου 2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι         

τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Οι           

αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο         

δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020. Η αποδοχή           

των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές         

διενεργείται εντός 7 ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για            

την υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της             

ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον             

μισθωτή.  

Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας       

Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και          

31/08/2020 ή των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία         

ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/08/2020 παρατείνεται μέχρι          

και την 20η Οκτωβρίου 2020. 
 

 

 

15. ΦΕΚ Β’ 4100 23.9.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

55821/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και       

Εσωτερικών «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)» (Β’ 4019). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία αντικαθίστανται τα          

άρθρα 5 & 6 της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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        
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“Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19         

στην Περιφέρεια Αττικής (Β’ 3957)” (Β’ 4019)». 

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 5 αναστέλλεται η πραγματοποίηση συναυλιών σε           

οποιονδήποτε χώρο, η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων για τους σκοπούς          

διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων/ακροαμάτων, καθώς και η διεξαγωγή πάσης        

φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε χώρο. Από την αναστολή         

εξαιρείται η λειτουργία των θερινών κινηματογράφων. Στις επιχειρήσεις ή τα          

φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους        

και θέατρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 6 καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των θερινών          

κινηματογράφων. Ειδικότερα,  

- το προσωπικό και οι θεατές, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας           

προστασίας. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται από το προσωπικό,        

επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150         

ευρώ. 

- Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ανά 2 καθήμενους, κατά τρόπον          

ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το 60%. Σε περίπτωση παράβασης           

επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στη         

δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή        

λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση παράβασης από         

τους θεατές επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

 

 

 

 

 

16. ΦΕΚ Β’ 4126 24.9.2020 | Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού           

της διάδοσης κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

Με το άρθρο 1 δεσμεύονται εγκαταστάσεις, χώροι και κλίνες έως τις           

30.09.2020 στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά          

νοσοκομεία αποκλειστικά για τη νοσηλεία προσώπων που νοσούν από         

κορωνοϊό. Με απόφαση των Διοικητών των ως άνω δομών καθορίζεται η           

διαδικασία μεταφοράς των ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό από τις           

ανωτέρω κλινικές σε άλλους χώρους νοσηλείας σε άλλες δημόσιες δομές. Σε           

περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά των             

ασθενών, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά           

θεραπευτήρια/κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας         

τους αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ’          

υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών         

Μνημονίων Συνεργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ. Οι          

διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε        
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περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας,        

επαναμεταφέρονται στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτικών         

θεραπευτηρίων-κλινικών. Ορίζεται πως, σε περίπτωση αναγκαίας      

διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο νοσηλείας        

ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η νοσηλεία αποζημιώνεται σύμφωνα με το        

φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο και τα             

εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση          

νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή ημερήσιας        

αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο ημερήσιο          

νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018),             

πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, όπως        

προβλέπεται στην υπ’ αρ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (Β’         

3096/2012).  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της          

κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται           

με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,             

υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν.           

(Β΄ 3096/2012).  

Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των           

νοσηλείων.  

Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών       

θεραπευτηρίων-κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και ΜΕΘ που θα διατεθούν στο           

ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ και οι            

σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά και θα καλυφθούν με           

έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης          

σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 25.02.2020 ΠΝΠ. Για τις ως άνω δαπάνες δεν               

εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο         

κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση             

έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με τον            

απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο        

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της          

ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στην          

τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών         

Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές          

θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του         

πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.  
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας             

καλύπτονται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό        

προϋπολογισμό ή/και με βάση τη νομοθεσία που αφορά το ειδικό          

αποθεματικό του COVID-19, η οποία εκτιμάται κατ’ ελάχιστον σε 30.000.000          

ευρώ, καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες που θα            

προκύψουν εκ της εξέλιξης της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού. Στην           

ανωτέρω περίπτωση εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε στο          
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Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ. 2/10729/26.02.2020 απόφαση του Υπουργού          

Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως τις 30.9.2020. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 4130 25.9.2020 | Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη          

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού        

δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από             

22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα       

προσόντα, διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,          

Υγείας και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης στη Γενική Γραμματεία           

Πολιτικής Προστασίας 192 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου         

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης          

γενικής ή ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των          

διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και των         

στενών επαφών τους καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους           

σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.  

Με το άρθρο 2 ορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των            

υποψηφίων. (π.χ Έλληνες πολίτες, να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας            

τους κ.α.) 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής:  

α. Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

β. Το κριτήριο της εντοπιότητας.  

γ. Η γνώση ξένων γλωσσών.  

δ. Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

ε. Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω διαδικασίας προσωπικής          

συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου. 

Με τα άρθρα 3-4 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία πρόσληψης και τα           

δικαιολογητικά των υποψηφίων. 

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι οι προσλαμβανόμενοι θα παρακολουθήσουν          

πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως 40 ημερών, το οποίο θα αφορά           

σε ζητήματα ιχνηλάτησης, παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και        

έλεγχου των ασθενών κορωνοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και           

αντιμετώπισης κάθε είδους υγειονομικής και άλλης φύσεως κινδύνου και απειλών.          

Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού ολοκληρώνεται το         

αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. 
 

18. ΦΕΚ Β’ 4132 25.9.2020 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του           

άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού        

Περιεχομένου (Α’ 75), όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020             

(Α’ 86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης         

νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου         

για την περίοδο 25.09.2020 - 30.09.2020. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη            

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του         

άρθρου 62 της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας          

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), κατά         

παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α’86).           

Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης καθορίζονται οι δρομολογιακές           

γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα. Το           

κόστος των συμβάσεων βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του         

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με τα άρθρα 2-4 ορίζονται τα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας και τη              

Δημοσίευση της Πρόσκλησης, καθώς και η διαδικασία επιλογής των Δικαιούμενων          

Συμμετοχής. 

Με το άρθρο 5 ορίζονται οι περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας            

υπηρεσίας της παρούσας λύονται. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για          

τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή σε περίπτωση           

μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την       

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας         

και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη         

σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της        

προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή            

πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 4133 25.9.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

56425/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και       

Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές        

εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού       

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και       

Δήμους της Χώρας» (Β’ 3949). 
 

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,         
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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 5.00 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 και Καρδίτσας 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 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               

26 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 π.μ. έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020. 
 

20. ΦΕΚ Β’ 4134 25.9.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά            

του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής. 
 

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 26 Σεπτεμβρίου 2020             

και ώρα 5:00 π.μ. έως και 4 Οκτωβρίου 2020, η αναστολή λειτουργίας            

εντός της Περιφέρειας της Αττικής, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι          
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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 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 5.00 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 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης          

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

καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται     

από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η             

αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα         

πρατήρια υγρών καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης         
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πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν         

κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση         

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται η αναστολή πραγματοποίησης συναυλιών και          

λειτουργίας χειμερινών κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και       

θερινών 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 7 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας θερινών κινηματογράφων. 

Ειδικότερα, τίθενται οι ακόλουθοι κανόνες: 

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

προστασίας. 

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 8 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. 

 

 

30Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 



 

 

 

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 9 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. 

Με τα άρθρα 10-11 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. 

 

 

21. ΦΕΚ Β’ 4135 25.9.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

56418/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και       

Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας        

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της        

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε        

συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020,         

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3927). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών. 

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

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

Κιλκίς και Τρικάλων καθώς και του Δήμου Μυκόνου, η λειτουργία των           

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00       

τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 π.μ., για το χρονικό διάστημα από 26            

Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. 
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες        

υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής        

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

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

και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ       

93.29.19.01. 

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

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

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

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

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

φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους         

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

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

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

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των         

επιχειρήσεων 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού,         

οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα        

αυξάνεται στα 6 άτομα. 

Με το άρθρο 3 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής           

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

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

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

προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών         

καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών. Στις επιχειρήσεις που         

λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβάλλεται για κάθε         

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 4, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, αναστέλλεται η            

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται     

την παρουσία κοινού. 

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας,         

επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

Με τα άρθρα 5-6, εντός των ορίων των ανωτέρω περιοχών, είναι υποχρεωτική            

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

εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα άτομα          

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

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών        

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

του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 7 ορίζεται πως η παρούσα απόφαση αντικαθιστά, από την έναρξη             

ισχύος της, την από 14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3927). 

 

22. ΦΕΚ Β’ 4136 25.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» του         

Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας        

Στερεάς Ελλάδας. 
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Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 25.9.2020 έως και τις 9.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Θήβας στη θέση «Κλωστήριο         

Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων, 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. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 4137 25.9.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Σερρών στη θέση «Πρώην Γεωργική Σχολή» του          

Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας        

Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 25.9.2020 έως και τις 9.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Πρώην Γεωργική          

Σχολή» του Δήμου Σερρών, 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          
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του κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους         

εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 

 

24. ΦΕΚ Β’ 4138 26.9.2020 | Μέτρα προσωρινού περιορισμού         

επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός           

για 14 ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού, των        

ακόλουθων κατηγοριών: α) προσώπων που στερούνται μόνιμης κατοικίας στην         

ελληνική επικράτεια, β) προσώπων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και γ)           

προσώπων που ανήκουν σε πολυπληθείς οικογένειες και δεν έχουν τη          

δυνατότητα απομόνωσής τους, τα οποία είναι ασυμπτωματικά και δεν χρήζουν          

εισαγωγής ή περαιτέρω νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.  

Το μέτρο υλοποιείται σε χώρους φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης),        

οι οποίοι ορίζονται με πράξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής         

Προστασίας και λειτουργούν υπό την εποπτεία και μέριμνα αυτής. Για την           

εφαρμογή του περιορισμού, ο θεράπων ιατρός εκδίδει εξιτήριο, συντάσσοντας         

σχετικές οδηγίες για το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορωνοϊού, που δεν χρήζει           

εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας και εφόσον εμπίπτει          

στις κατηγορίες επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων ενημερώνει το Ενιαίο        

Συντονιστικό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το οποίο          

αναλαμβάνει το συντονισμό της μεταφοράς του επιβεβαιωμένου θετικού        

(ασυμπτωματικού ή με ήπια συμπτώματα) κρούσματος σε κατάλυμα απομόνωσης.         

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

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  

Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα επιβεβαιωμένα θετικά         

(ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτα κορωνοϊού κατά το         

χρονικό διάστημα από 26.9.2020 έως και 31.12.2020.  

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9877 - 22.9.2020 | Αδυναμία νοσηλείας          

κρουσμάτων COVID_19 και παραιτήσεις ιατρών στο Γενικό Κρατικό        

Νίκαιας. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9885 - 22.9.2020 | Απογοητευτικό το          

κυβερνητικό σχέδιο παροχής δωρεάν μασκών στα σχολεία της χώρας. 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9973 - 23.9.2020 | Καταγγελία της          

ΠΟΕΔΗΝ πως ήδη υπάρχει λίστα αναμονής για ΜΕΘ. 
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4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 10085 - 25.9.2020 | Ελλιπή μέτρα για           

την πανδημία του κορονοϊού στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας. 

 

 

Ευχαριστούμε! 

 

 

 

30Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11384510.pdf

