∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
13/2020
Περιφερειακός Συμπαραστάτης
Προς
1. …………………………………

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της
επιχείρησης η με αριθμό 12 / 5-5-2020 επιστολή (αριθμός αρίθμησης εισερχομένων του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη) με την οποία η κ. ……………………. ζήτησε τη συνδρομή του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη για τη διευκρίνηση θεμάτων σχετικά με την επιβολή μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Συγκεκριμένα η κ. …………………. εργάζεται ως υπεύθυνη αισθητικός στο Πολυδύναμο
Κέντρο Αισθητικής – Διαιτολογίας …………………….. της κ. …………………………….. που βρίσκεται
στην Πτολεμαϊδα. Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110 (ΦΕΚ 1776Β / 10-5-2020)
Υπουργική Απόφαση, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας στο
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προς περιορισμό του
κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 11-5-2020
έως και 17-5-2020, συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και όσες
ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών
διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604), με συνέπεια να παραμένει κλειστή και η
επιχείρηση της κ. ………………………… η οποία έχει ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τις
υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (Πολυδύναμων Μονάδων συνδυασμού άσκησης,
αισθητικής και δίαιτας) με κωδικό 96041002. Η ενδιαφερόμενη απευθύνθηκε στον
Περιφερειακό Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης προκειμένου να πληροφορηθεί
αν μπορεί να ανοίξει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται ασκώντας μόνο τις δραστηριότητες
που επιτρέπονται και αποκλείοντας όσες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Υπουργική
Απόφαση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης δέχεται
ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για

κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των
επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα
(30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά
τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή
συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει
στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον,
ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης
δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή
επανάληψής τους.»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110 (ΦΕΚ 1776Β / 10-5-2020) Υπουργική Απόφαση
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ αποφασίζουμε:
Άρθρο 1: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, κατά τα
αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών
διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η Περιφερειακή Συμπαραστάτης επικοινώνησε με το αρμόδιο τμήμα και μελέτησε το
περιεχόμενο της υπουργικής Απόφασης προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις διατάξεις σχετικά
με τις δραστηριότητες που εξαιρούνται. Κατόπιν επικοινώνησε με τον διαμαρτυρόμενο

πολίτη και του ανέλυσε διεξοδικά τις διατάξεις της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110 (ΦΕΚ 1776Β
/ 10-5-2020) Υπουργικής Απόφασης και την εφαρμογή τους.
Κοζάνη 5-11-2020
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