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Τελευταία ενημέρωση:24/03/2020 

COVID-19 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68) 

• Άρθρο ένατο - Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας  
Αναμένεται σχετικό ειδικό νομοθέτημα.... 

Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τις 
20.02.2020, o εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς 
λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: 
α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με 
περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, 
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται 
σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, 
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας 
υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά 
την έναρξη εφαρμογής του. 
2. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του 
ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 
K.Y.A. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/18.03.2020 (ΦΕΚ Β 931) 

Απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020: 

• Όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, που 
δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις 
αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α  ́273), καθώς και της αριθμ. 2123/02/06/28-3-
2006 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών 
Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» 
(Β ́ 449), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
2133.1/50848/2018/4.7.2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 
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απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών 
Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της 
δραστηριότητας”» (Β ́ 3324).  

• Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, 
που δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 
απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά 
θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β ́ 444). 


