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Υπ’	όψιν	Γενικού	Γραμματέα	του	Υπουργείου	Υγείας	κ.	Πρεζεράκου	
	
		
		
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΄).	
Εν	 συνεχεία	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 Δ1α/ΓΠ.οικ.37670	 κοινή	 υπουργική	 απόφαση	 (υπ’	
αριθμ.	 2830/16-06-2020/τευχος	 Β΄ΦΕΚ),	 καταργήθηκε	 η	 ως	 άνω	 υπ’	 αριθμ.	
Δ1α/ΓΠ.οικ.36810	κοινή	υπουργική	απόφαση	και	ορίσθηκε	ότι	αίρεται	η	αναστολή	
λειτουργίας	μας	από	17-06-2020.	
Ακολούθως	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 Δ1α/ΓΠ.οικ.37992	 κοινή	 υπουργική	 απόφαση	 (ΦΕΚ	
2401/17-6-2020/τεύχος	 Β΄)	 ορίσθηκαν	 τόσο	 τα	 ειδικά	 μέτρα	 ασφαλείας	 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)	
Οι	επιχειρήσεις	μας,	συμμορφούμενες	με	τα	ορισθέντα	μέτρα	που	μας	αφαίρεσαν	τη	
δυνατότητα	να	χρησιμοποιούμε	ΤΟΝ	ΑΝΑΓΚΑΙΟ	ΚΑΙ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	ΜΑΣ	
(φουσκωτό	 εξοπλισμό,	 πισινόμπαλες	 κλπ.)	 υπέστησαν	 ανεπανόρθωτη	 οικονομική	
βλάβη	 και	 ήδη	 βρισκόμαστε	 στη	 συντριπτική	 μας	 πλειοψηφία	 στο	 όριο	 της	
πτωχεύσεως.	
Δυστυχως	με	τα	τελευταία	μέτρα	επήλθε	στις	επιχειρήσεις	μας	η	χαριστική	βολή,	καθ’	
όσον	 επιβλήθηκε	 επιπλέον	 χρήση	 μάσκας	 σε	 παιδιά	 άνω	 των	 4	 ετών	 και	 τέθηκε	
περιορισμός	ακόμη	και	στους	συνοδεύοντες	 τα	παιδιά	γονείς	 του,	αφού	πλέον	 το	
κάθε	παιδί	μπορεί	να	συνοδεύεται	από	ένα	μόνον	άτομο.	
Σεβόμενοι	απολύτως	τις	παρούσες	συνθήκες	και	τα	επιδημιολογικά	δεδομένα	σας	
επισημαίνουμε	τα	εξής	:	
		



1.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.	
2.	 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.		
		
	3.	Ήδη	έχουμε	εντατικοποιήσει	την	καθημερινή	καθαριότητα	των	χώρων	παιχνιδιού	
και	 αναμονής	 και	 έχουμε	 διαμορφώσει	 τους	 χώρους	 αναμονής	 των	 συνοδών	 με	
τρόπο	που	δεν	επιτρέπει	τον	συνωστισμό	και	τον	συγχρωτισμό.	
		
4.Ούτως	ή	άλλως	οι	ΠΑΙΔΌΤΟΠΟΙ	ΔΕΝ	ΕΧΟΥΝ	ΦΟΥΣΚΩΤΑ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.	Οι	επιχειρήσεις	
μας	λειτουργούν	με	φουσκωτό	εξοπλισμό	(πρότυπο	14	960)	που	είναι	η	βάση	του	
παιχνιδιού	για	κάθε	παιδί,	το	«dna»	των	παδοτόπων.	Είναι	συγκεκριμένου	προτύπου	
εγκεκριμένος	φουσκωτός	εξοπλισμός	που	πιστοποιείται	από	αρμόδιους	ελεγκτικούς	
φορείς	 και	 καθαρίζονται	 συνεχώς	 ανεξαρτήτως	 τρέχουσας	 συγκυρίας	 (ύπαρξης	
πανδημίας).	
Ακολούθως	 τα	 παιχνίδια	 με	 πολυάριθμες	 μπάλες	 ή	 άλλα	 μικρά	 πολυάριθμα	
αντικείμενα	καθαρίζονται	σχολαστικά	μετά	τη	χρήση	τους	ανεξαρτήτως	τρέχουσας	
συγκυρίας	(ύπαρξης	πανδημίας)	
		
Σε	 κάθε	 περίπτωση	 είμαστε	 σύμφωνοι	 με	 επιβολή	 επιπλέον	 πρωτοκόλλων	
καθαριότητας	 και	 υγιεινής,	 τα	 οποία	 ήδη	 τηρούμε	 απαρεγγλίτως	 ανεξαρτήτως	
πανδημίας	
		
5.	 Είναι	 πρακτικά	 αδύνατο	 αλλά	 και	 επικίνδυνο	 να	 χρησιμοποιείται	 μάσκα	 από	
παιδιά	 προσχολικής	 και	 σχολικής	 	 ηλικίας	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 παιχνιδιού.	 Είναι	
βέβαιο	ότι	η	ίδια	η	μάσκα	θα	αποτελέσει	εστία	μικροβίων	αφού	θα	βραχεί	γρήγορα	
ή	ακόμη	χειρότερα	θα	«πέφτει»	αμέσως	και	θα	πρέπει	να	την	ανεβάζει	το	παιδί	με	
τα	χέρια	του.	
Επιπλέον	επισημαίνουμε	ότι	στα	καταστήματα	εστίασης	επιτρέπεται	η	συνεύρεση	4	
ατόμων	στο	ίδιο	τραπέζι	ή	ακόμη	και	6	εάν	είναι	συγγενείς.	Συνεπώς	σύμφωνα	και	
με	 την	 αρχή	 της	 ισότητος	 και	 της	 αναλογικότητος	 η	 απαγόρευση	 συνοδείας	 ενός	
παιδιού	και	από	τους	δύο	γονείς	του	 	οι	οποίοι	θα	καθήσουν	μαζί	σε	ένα	τραπέζι	
στους	 χώρους	 αναμονής	 συνιστούν	 υπερβολικό	 και	 εντεύθεν	 απαράδεκτο	
περιορισμό	στην	άσκηση	της	δραστηριότητάς	μας	και	ανεπίτρεπτο	περιορισμό	της	
οικονομικής	και	επαγγελματικής	ελευθερίας	που	αντιβαίνει	στην	κοινή	λογική	αλλά	
και	στην	πρακτική	αναφορικά	με	άλλους	κλάδους	ή	κοινωνικές	εκδηλώσεις.	
		
Μετά	ταύτα	ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ	όχι	μόνο	ΤΗΝ	ΑΝΗΣΥΧΙΑ	ΜΑΣ	για	το	ότι	προχωρήσατε	σε	
αποφάσεις,	 χωρίς	να	λαμβάνετε	υπ’	όψιν	σας	 τις	 ιδιαιτερότητες	 των	παιδοτόπων,	
αλλά	και	την	αγανάκτησή	μας	διότι	είμαστε	ο	μοναδικός	κλάδος	που	μας	επιβάλλεται	
να	εργαζόμαστε	χωρίς	τον	εξοπλισμό	μας	και	ακολούθως	ο	πλέον	στοχοποιημένος	
κλάδος,	 δεδομένου	 και	 ότι	 ενώ	 εμείς	 τηρούμε	από	 την	 αρχή	 της	 λειτουργίας	 μας	
ουσιαστικά	 υπερβολικούς	 κανόνες	 υγιεινής	 εν	 τούτοις	 λόγω	 των	 επιβληθέντων	



μέτρων	 η	 κοινή	 γνώμη	 θεωρεί	 ότι	 είμαστε	 υγειονομική	 βόμβα	 τη	 στιγμή	 που	 το	
παιχνίδι	σε	πάρκα	πλατείες	και	δημοτικές	παιδικές		χαρές	είναι	ανεξέλεγκτο	και	χωρίς	
καμία	επιτήρηση	από	οιοδήποτε	αρμόδιο	φορέα	
Επειδή	 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	επικοινωνήσετε	τις	παρατηρήσεις	μας	άμεσα	στην	αρμόδια	επιτροπή	
των	ειδικών	λοιμοξιολόγων	για	την	αντιμετώπιση	του	covid-19	και	να	προχωρήσετε	
άμεσα	 σε	 έκδοση	 νέας	 κοινής	 Υπουργικής	 απόφασης	 σύμφωνα	 με	 αυτές,	 να	 μας	
κοινοποιήσετε	την	αλληλογραφία	σας	με	την	επιτροπή	διότι	έχουμε	άμεσο	έννομο	
συμφέρον	 να	 την	 λάβουμε	 και	 να	 μας	 ορίσετε	 άμεσα	 συνάντηση	 με	 τον	 Γενικό	
Γραμματέα	του	Υπουργείου	Υγείας	ή	με	άλλο	αρμόδιο	στέλεχος	της	διοίκησης	καθώς	
και	με	εκπρόσωπο	της	ως	άνω	επιστημονικής	επιτροπής			
		
Προσβλέπουμε	στην	άμεση	ανταπόκρισή	σας	σε	όλα	τα	ανωτέρω	.	
		
Με	εκτίμηση	
	
Η	Πρόεδρος																																Η	Γ.	Γραμματέας	
Μαρίνου	Ευτυχία																						Άρτεμις	Τσάκωνα		
		
		
		
		
		
	


