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                   Θέμα: Ανεφάρμοστα μέτρα ασφαλείας 

Κύριοι, 

 

Όπως γνωρίζετε την 13η Ιουνίου 2020 η κυβέρνηση με την υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 κοινή υπουργική απόφαση αποφάσισε την αναστολή 
λειτουργίας των επιχειρήσεών μας έως 28-06-2020 (ΦΕΚ 2271/13-06-
2020/τευχος Β΄). 

Την 14η Ιουνίου 2020 ο υφιστάμενος από 10ετίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, οργάνωσε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών του, 
στην οποία συμμετείχε και ο κ. Νίκος Σεφεριάδης, επικεφαλής υπό σύσταση 
κατά τα λεγόμενα του, ετέρου Σωματείου του κλάδου μας, ο οποίος μας 
ενημέρωσε ότι κατόπιν προσωπικής του παρέμβασης και επικοινωνίας με τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη, θα αρθεί η 
αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και θα ανοίξουμε άμεσα 
δηλαδή έως την 17η Ιουνίου 2020 και μάλιστα με ήπια ή και καθόλου μέτρα 
ασφαλείας.  

Το υπ’ αριθμ. 2830/16-06-2020/τευχος Β΄ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37670 κοινή υπουργική απόφαση με φωτογραφική 
απαλλοιφή μόνον του δικού μας ΚΑΔ από τις υπό συνεχιζόμενη αναστολή 
λειτουργίας επιχειρήσεις (όπου υπάρχει διάταξη κατάργησης της αμέσως 
προηγούμενης) αναρτήθηκε χθές 17-06-2020.  

Σήμερα 18-06-2020 αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2401/17-6-2020/τεύχος Β΄) η οποία 



περιλαμβάνει τόσο τα ειδικά μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις μας, όσο και 
τα πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβάσεως αυτών (από 2000 
έως 6000 ΕΥΡΩ και από 15 ημέρες έως 90 ημέρες κλείσιμο των επιχειρήσεών) 

Πέραν της τρομερής παλινωδίας σχετικά με την αντιμετώπιση του 
κλάδου μας, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως και για την απαξίωση των 
επιχειρήσεών μας και την προχειρότητα με  την οποία  μας αντιμετωπίσατε. 
Εκπονήσατε σχέδιο αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του covid-19 
στους παιδοτόπους (μέτρα ασφαλείας περιληφθέντα στο Παράρτημα ΙV της ως 
άνω υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992 κοινής υπουργικής απόφασης), στο 
οποίο περιλαμβάνονται ανακρίβειες, προσβλητικές παραδοχές, ανέφικτες 
τροποποιήσεις των εγκαταστάσεών μας και κυρίως μία γενικόλογη και ασαφής, 
μη στοιχειοθετημένη παραίνεση περί «αλλαγής φιλοσοφίας» των παιχνιδιών 
που έχουμε στους χώρους μας. 

Για διευκόλυνσή σας, με σκοπό να άρετε άμεσα τις επιβαρυντικές 
συνέπειες της προχειρότητας και της  ελαφρότητας με την οποία μας 
αντιμετωπίσατε,   ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :  

1. Στη σελίδα 24254 του ΦΕΚ 2401/17-6-2020/τεύχος Β΄ στη 9η 
παράγραφο αυτής εκθέτετε ότι «μέλη του προσωπικού μας που 
ανήκουν  σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με 
τηλεργασία, ατομικό γραφείο κλπ».  

Η οδηγία αυτή προφανώς ανεφάρμοστη στις επιχειρήσεις μας, στις οποίες 
ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ με φυσική παρουσία εργασία νοείται, επιβάλλεται 
να απαλλειφθεί, διότι διαφορετικά θα δώσει το δικαίωμα σε εργαζομένους μας 
να αμοίβονται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

2. Στη σελίδα 24255 του ΦΕΚ 2401/17-6-2020/τεύχος Β΄ στη 9η 
παράγραφο αυτής ορίζεται ότι «η προσέλευση των παιδιών και των 
συνοδών τους θα γίνεται με προκράτηση δηλαδή με ραντεβού». 

Η υποχρέωση αυτή είναι παντελώς ανεφάρμοστη στις επιχειρήσεις μας, διότι 
το παιχνίδι εναπόκειται στη διάθεση και επιθυμία μικρών παιδιών, τα οποία 
λειτουργούν με το θυμικό τους και δεν μπορούν να βάλουν την επιθυμία τους 
να παίξουν σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Αντί αυτής της οδηγίας 
προτείνεται μόνον η τήρηση του συσχετισμού αριθμού παιδιών ανά αριθμό τ.μ., 
η οποία εισάγεται με την 7η παράγραφο της αυτής σελίδος. Σε κάθε περίπτωση 
η λήψη των στοιχείων παιδιών και συνοδών είναι εφικτή και ανεξάρτητη από 
την προκράτηση   

3. Στη σελίδα 24255 του ΦΕΚ 2401/17-6-2020/τεύχος Β΄ στη 9η 
παράγραφο αυτής ορίζεται ότι «πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι 
χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και προσωπικών αντικειμένων 
για κάθε οικογένεια ξεχωριστά» 



Η υποχρέωση αυτή, ασαφώς διατυπωμένη, απαιτεί διαρρυθμίσεις που δεν 
μπορούν να γίνουν στους υπάρχοντες χώρους και πρέπει να απαλλειφθεί.   

 

4. Στη σελίδα 24257 του ΦΕΚ 2401/17-6-2020/τεύχος Β΄ στο πεδίο 
παιχνίδια ορίζεται ότι : 

 Ι. «Θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία των παιχνιδιών. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παιχνίδια που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτές παιδικές 
χαρές πχ τσουλήθρες, τραμπάλες, κούνιες κ.λπ. Τέτοια παιχνίδια μπορούν 
να καθαρίζονται εύκολα και δεν δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός.. Τα 
παιχνίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας με σκοπό την αποφυγή 
κινδύνου λοίμωξης, νόσου ή τραυματισμού για τα παιδιά». 

Επί της παραγράφου αυτής επισημαίνουμε ότι : 

α) Οι χώροι των επιχειρήσεών μας, κυρίως εσωτερικοί, δεν είναι παιδικές 
χαρές. Δεν είναι δυνατόν να  αφαιρέσουμε τις ιδιαιτέρως κοστοβόρες    
παιχνιδοκατασκευές για να τοποθετήσουμε στη θέση τους τραμπάλες,      
μεμονωμένες τσουλήθρες και κούνιες και λοιπά παιχνίδια, που ούτως ή άλλως 
δεν αναφέρονται ρητώς στην απόφαση. Κάθε χρόνο, συμμορφούμενοι με την 
ιδιαιτέρως λεπτομερή και απαιτητική κείμενη νομοθεσία που διέπει τη 
λειτουργία μας, υφιστάμεθα αρμοδίως ελέγχους για την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και ασφαλείας και λαμβάνουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις, χωρίς τις 
οποίες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να λειτουργούμε. Περαιτέρω ζητάτε από εμάς, τους 
οικονομικά κατεστραμμένους, να αλλάξουμε τα παιχνίδια των χώρων μας, 
χωρίς να εξηγείτε πως θα μας βοηθήσετε για να καλύψουμε το κόστος της 
αλλαγής αυτής και ποιος θα καλύψει τη ζημία μας από την αχρήστευση των 
ήδη υφισταμένων παιχνιδιών, για τα οποία προβήκαμε όλοι σε σημαντική 
επένδυση χρημάτων 
β) Τα παιχνίδια και οι κατασκευές που διαθέτουμε στους χώρους μας  είναι ήδη 
κατασκευασμένα και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις 
απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος 
λοίμωξης, νόσος ή τραυματισμός παιδιού κατά τη χρήση τους. 
 
Συνεπώς, υπό τα ανωτέρω εκτεθειμένα μόνον ως υπαινιγμός μη τήρησης των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που μας επιβάλλει η ήδη (προ κορωνοιού) 
κείμενη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία μας και το καθεστώς συνεχών 
ελέγχων και πιστοποιήσεών στο οποίο υποβαλλόμαστε κάθε χρόνο, μπορεί να 
εκληφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος και πρέπει να ΑΠΑΛΛΕΙΦΘΕΙ.   



  
 ΙΙ. «Στην περίοδο της πανδημίας ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση παιχνιδιών 
όπως: 
α) φουσκωτά παιχνίδια που είναι ογκώδη και στα οποία συνωστίζονται τα παιδιά 
και δεν μπορούν να καθαριστούν εύκολα, 

β) παιχνίδια με πολυάριθμες μπάλες ή άλλα μικρά πολυάριθμα αντικείμενα που 
δεν είναι εύκολο να καθαριστούν μετά από κάθε χρήση, 

γ) κατεστραμμένα ή σπασμένα παιχνίδια που μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμό στα παιδιά ή που δεν μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά 
(π.χ. από ύφασμα, λούτρινα) πρέπει να απομακρύνονται». 

Επί της παραγράφου αυτής επισημαίνουμε ότι : 
 α) τα φουσκωτά παιχνίδια (πρότυπο 14960) είναι η βάση των 
παιχνιδιών που υπάρχουν στους παιδοτόπους. Είναι συγκεκριμένου προτύπου 
εγκεκριμένα φουσκωτά που πιστοποιούνται από αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς 
και καθαρίζονται συνεχώς ανεξαρτήτως τρέχουσας συγκυρίας (ύπαρξης 
πανδημίας)΄ 
Από τη διατύπωση της απαγόρευσης προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση 
τους διότι η επεξήγηση «ογκώδη» δεν αναφέρεται σε κυβικά μέτρα, όπως θα 
έπρεπε, η δε περαιτέρω επεξήγηση «και στα οποία συνωστίζονται τα παιδιά και 
δεν μπορούν να καθαριστούν εύκολα» αποτελεί θετική και όχι υποθετική 
διατύπωση που προσδίδει συλλήβδην στη συντριπτική πλειοψηφία των 
φουσκωτών την ιδιότητα των παιχνιδιών που δεν καθαρίζονται και ευνοούν τον 
συνωστισμό. 

Συνεπώς, επιβάλλεται η ΑΠΑΛΛΟΙΦΗ της παραγράφου αυτής άλλως η 
διευκρίνιση περί επιβολής ως προς τη χρήση των φουσκωτών των κοινών 
μέτρων ασφαλείας π.χ. με αριθμό παιδιών ανά κ.μ. 

 β) τα παιχνίδια με πολυάριθμες μπάλες ή άλλα μικρά πολυάριθμα 
αντικείμενα καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση τους ανεξαρτήτως 
τρέχουσας συγκυρίας (ύπαρξης πανδημίας) 

Συνεπώς, επιβάλλεται η ΑΠΑΛΛΟΙΦΗ της παραγράφου αυτής 

γ) «κατεστραμμένα ή σπασμένα παιχνίδια που μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμό στα παιδιά ή που δεν μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά 
(π.χ. από ύφασμα, λούτρινα)» ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από τις 
επιχειρήσεις μας ούτως ή άλλως και συνεπώς μόνον ως υπαινιγμός μη τήρησης 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που μας επιβάλλει η ήδη (προ κορωνοιού) 



κείμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία μας και το καθεστώς συνεχών 
ελέγχων και πιστοποιήσεών στο οποίο υποβαλλόμαστε κάθε χρόνο, μπορεί να 
εκληφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος και πρέπει να ΑΠΑΛΛΕΙΦΘΕΙ.   

 

Πέραν των ανωτέρω παρατηρήσεων, τις οποίες ζητάμε να κάνετε δεκτές 
και να προχωρήσετε σε έκδοση νέας κοινής Υπουργικής απόφασης σύμφωνα 
με αυτές, αποφεύγοντας την επικίνδυνη πρακτικής των προφορικών 
διευκρινίσεων κατά μόνας, που καμία ισχύ δεν έχουν και καμία προστασία δεν 
παρέχουν στους επιχειρηματίες σε περίπτωση  ελέγχου,  

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ για την ελαφρότητα με την οποία 
προχωρήσατε στις παραπάνω αποφάσεις σας, χωρίς να λαμβάνετε υπ’ όψιν 
σας τις ιδιαιτερότητες των παιδοτόπων, επιβάλλοντας μέτρα πρακτικά 
ανεφάρμοστα και κυρίως απαιτώντας από εμάς, που έχουμε ήδη πληγεί 
ανεπανόρθωτα, να μετατραπούμε σε υγειονομικές μονάδες, χωρίς να 
διευκρινίζετε πως θα εκπαιδευθεί το προσωπικό μας, σε πόσο χρόνο και με 
ποιο κόστος. 

Είμαστε η πλέον πληττόμενη κατηγορία επιχειρήσεων και η επιβολή στις 
επιχειρήσεις μας αυτών των μέτρων ενισχύει την καχυποψία των γονέων και 
μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. 

Απαιτούμε να πληροφορηθούμε για ποιο λόγο ήρατε εν σπουδή την 
αναστολή λειτουργίας μας, χωρίς να έχετε σαφές, ορισμένο και εφαρμόσιμο 
σχέδιο επαναλειτουργίας μας και χωρίς να μας δώσετε το δικαίωμα της 
διαβούλευσης επί των πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

Ζητάμε να εισάγετε άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεών μας, όπως 
τα έχουμε θέσει με προηγούμενες επιστολές μας και κυρίως να μας δώσετε το 
δικαίωμα επιλογής λειτουργίας ή μη.  

 

Προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας σε όλα τα ανωτέρω .  

 

Με εκτίμηση 

Η πρόεδρος του Σ.Π.Ε 

Μαρίνου Ευτυχια 

 

 


