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«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας»
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
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2.2.
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2.4.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (09.03 έως 15.03)
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 κορονοϊού.
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, ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς
και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως αυτός ασκείται από τα μέλη του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 18 υπουργικές αποφάσεις
και υποβλήθηκαν 33 «μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου», ενώ υπήρξε 1
νομοσχέδιο και 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με τον
κορονοϊό. Παρατηρήθηκε λήψη μέτρων (σ.σ. μέσω έκδοσης κοινών υπουργικών
αποφάσεων / KYA) τα οποία χαρακτηρίστηκαν προληπτικά για λόγους δημόσιας
υγείας εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.
Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Δημόσια Υγεία:
Ειδικότερα, ελήφθησαν μέτρα όπως παραγωγή αντισηπτικών από κατασχεμένη
αιθυλική αλκοόλη, καθορίζεται τρόπος και ο χρόνος διάθεσης προς χρήση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ένα νοσοκομείο σε άλλο, δυνατότητα στο
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να κηρύσσει με απόφασή του, για
λόγους δημόσιας υγείας, περιοχές της Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, ματαίωση των στρατιωτικών παρελάσεων,
δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να
μεταδίδουν δωρεάν ενημερωτικά μηνύματα, παραχώρηση από τον ΕΟΔΥ
προς την ΓΓΠΠ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού
συσχετισμού, επίταξη υγειονομικού υλικού και αποζημίωση ιδιωτών, επιβολή του
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μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης εισόδου και εξόδου από την Ελληνική
Επικράτεια, προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου
τήρησης των μέτρων, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων
εκδηλώσεων, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, θεάτρων, κινηματογράφων,
χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων,
δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων,
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού,
αναστολή μετακινήσεων μαθητών, απαγόρευση λειτουργίας των κύριων και μη
κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, οργανωμένων παραλιών,
επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό.
Εργασία:
Στον τομέα αυτό, επανακαθορίζεται το καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού του ΕΟΔΥ και προβλέπονται μέτρα όπως: σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας
κατ’ ελάχιστον τριών (3) σε εργαζόμενους γονείς, παράταση όλων των
ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και
νοσηλευτικού και δυνατότητα πρόσληψης, άδεια ειδικού σκοπού, μέτρα
στήριξης εργαζομένων, ρυθμίσεις για υπερωριακή απασχόληση, τηλεκατάρτιση
ανέργων.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α., αναστολή
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, παράταση προθεσμίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών (μισθωτούς), απευθείας ανάθεση από αρχές για
προμήθεια υγειονομικού υλικού, απευθείας ανάθεση για τη σύναψη συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ
(Υπ.Ψηφ.Διακυβ.), λειτουργία και προμήθεια σούπερ-μάρκετ, ο Υπ. Υγείας μπορεί
να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού,
προσλήψεις προσωπικού για επείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες, ανάθεση σε
ιδιώτες του έργου καθαριότητας και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων
από δημόσιους φορείς, δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και
ενημέρωσης των πολιτών, 30 εκατομ. ευρώ δαπάνη για διάθεση ιδιωτικού
τομέα υγείας για νοσηλεία και κλινικούς ελέγχους.
Παιδεία:
Μέτρα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε Α.Ε.Ι., επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των
ιδρυμάτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου και ορισμένων σχολείων.
Μετανάστευση:
Παρατείνεται η ισχύς αδειών διαμονής, αναστολή συνεδριάσεων της επιτροπής
προσφύγων.
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 54 11.03.2020 | Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 17 ψηφίστηκε υπουργική τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στο
υπουργείο Υγείας ή σε Νομικά Πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του, να
παραλάβουν δωρεάν κατασχεμένη ή δημευμένη αιθυλική αλκοόλη από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία θα διατεθεί για
την παρασκευή αντισηπτικών ειδών και σκευασμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων
πρόληψης για τον κορωνοϊό.
Με το άρθρο 19 ψηφίστηκε το δεύτερο άρθρο υπουργικής τροπολογίας με την
οποία παρέχεται, μέχρις ότου εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορονοϊού, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων:
i. α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ ΑΕ),
β) σε οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου
Υγείας,
γ) στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την αγορά ειδικού
νοσοκομειακού εξοπλισμού, για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού
που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε
μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας.
ίί. στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προμήθεια υπηρεσιών
που αφορούν (α) ταχυμεταφορές δειγμάτων (β) ηλεκτρονικό εξοπλισμό (γ)
εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για τη διαχείριση των αναγκών ενημέρωσης του
κοινού.
Με τα άρθρα 20-21 ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία το τρίτο και το τέταρτο,
αντίστοιχα άρθρα υπουργικής τροπολογίας. Με το μεν άρθρο 20,
επανακαθορίζεται το καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού
του ΕΟΔΥ ανά εξάμηνο, κατά τη χρονική περίοδο αντιμετώπισης του
κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, οι ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά υπάλληλο
ορίζονται στις -έως- 360 (από 120 που ίσχυε σήμερα) και για βραδινή
υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες, ορίζονται στις -έως- 288 ανά
υπάλληλο (από 96 που ίσχυε σήμερα).
Με το δε άρθρο 22, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για προμήθειες που
διενεργήθηκαν από το Υπουργεία Υγείας ή από οποιαδήποτε αναθέτουσα
αρχή εποπτείας του. Νόμιμες θεωρούνται, επίσης, οι προμήθειες που
διενεργήθηκαν από την ΙΦΕΤ ΑΕ για ζητήματα προσωπικού και για ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, είναι νόμιμες οι δαπάνες για προμήθειες ή και
πρόσληψη ή υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που διενεργήθηκαν εκ μέρους
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του ΕΟΔΥ για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. ΦΕΚ Α’ 55 11.03.2020 | Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Περιγραφή
Το άρθρο 1 περιλαμβάνει την αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα δύναται να
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών
που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.. Οι πληγείσες επιχειρήσεις καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εξειδικεύονται από απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Το άρθρο 2 περιλαμβάνει την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και
παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων στις ΔΟΥ και τα αρμόδια Ελεγκτικά
Κέντρα, άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις για όσο διάστημα ορίζεται από υπουργική
απόφαση που ορίζει τα σχετικά.
Το άρθρο 3 περιλαμβάνει την παράταση προθεσμίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους μισθωτούς, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή
εκ περιτροπής απασχόληση.
Με το άρθρο 4 λαμβάνονται μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου και του τόπου εργασίας.
Συγκεκριμένα, αναστέλλεται -μέχρι 10.04.2020- η υποχρέωση του
εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων.
Ακόμα, ο εργοδότης δύναται να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως
εργασίας.
Χορηγείται στους εργαζόμενους γονείς, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε
σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς ή που έχουν τέκνα με μορφές αναπηρίας (ανεξαρτήτως
ηλικίας), δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον
τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1)
ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού
σκοπού.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η άδεια ειδικού σκοπού των δημοσίων υπαλλήλων και
παρέχεται σειρά διευκολύνσεων σε εργαζομένους.
Με το άρθρο 6 αναβάλλονται μέχρι τις 31.03.2020 οι συνεδριάσεις των των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
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Με το άρθρο 7 παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα (μέχρι τέλους Μαρτίου) και του επιδόματος στέγασης
(μέχρι τέλους Απριλίου). Αναστέλλονται οι προθεσμίες διαδικασίας χορήγησης
επιδόματος γέννησης, από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2020.
Με το άρθρο 8 αφορά σε θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών. Ορίζεται
ότι για διάστημα 6 μηνών, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε
ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από τη
διάδοσή του, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να
διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Οικονομικών ή από την ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση.
Με το άρθρο 9 παρατείνεται η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες
επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.
Στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα τα διοικητικά Συμβούλια των
Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού θα συνέρχονται μέσω τηλεδιάσκεψης όπου αυτό είναι
εφικτό. Ειδάλλως, όπου τα Συμβούλια πραγματοποιούνται δια ζώσης, θα
συνέρχονται κεκλεισμένων των θυρών.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι δύναται να επιβληθεί μερικής ή πλήρης αναστολή
λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, έπειτα από κοινή απόφαση
που εκδίδεται από τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 12 ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, λαμβάνεται μέριμνα για δυνατότητα διενέργειας με
μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη λειτουργία των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Επίσης ορίζεται ότι, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας για την
ατομική υγιεινή ή τη συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού,
μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση.
Με απευθείας ανάθεση, μπορούν να διενεργηθούν διαδικασίες έκτακτης
προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων
από τη διάδοση του κορωνοϊού. Οι διαδικασίες μπορούν να διενεργούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων και
Εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων από την ανά
περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού
καθώς και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 14 ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με εκείνα που ξεχωρίζουν να είναι η δυνατότητα να
προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των
60.000 ευρώ, για τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών
συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για την
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ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Ορίζεται, ακόμα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου για την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για
την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και
την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Με το άρθρο 15 παρατείνεται η ισχύς αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών
αναγκών και αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρμόδιες
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή
Κλιμάκια Ασύλου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και την Αρχή
Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Με το άρθρο 16 εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές έκτακτων
προμηθειών. Οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου
παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για
κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, από τη
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).
Με το άρθρο 17 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, τεσσάρων (4) μηνών
όλων των ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων
ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών
εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λόγω
του κορωνοϊού. Για το ίδιο λόγο υπάρχει η πρόβλεψη δυνατότητας πρόσληψης
επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού,
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας.
Με το άρθρο 18 καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διάθεσης προς χρήση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής
υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας
μεταξύ διαφορετικών ή ιδίων Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19.
Με το άρθρο 19 παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, να κηρύσσει με απόφασή του, για λόγους δημόσιας υγείας,
περιοχές της Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας. Ορίζεται, επίσης ότι, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.),
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, χωρίς τον
προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας αυτών.
Με το άρθρο 20 προβλέπεται η ματαίωση των στρατιωτικών παρελάσεων και
των παρελάσεων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική
Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821 καθώς και των παρελάσεων στις τοπικές επετείους
απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020.
2Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6


Με το άρθρο 21 ορίζεται ότι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα
διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η
συχνότητα μετάδοσης ορίζεται ως ένα μήνυμα ανά ώρα.
2. ΦΕΚ Α’ 64 14.03.2020 | Κ
 ατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Με το άρθρο 1 λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της
τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και
επιχειρήσεων εστίασης. Ειδικότερα, το ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων,
υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός
(1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την
περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των
υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των
οργανωμένων αγορών τροφίμων.
Επιπλέον, ορίζεται στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market),
περιορισμένος αριθμός καταναλωτών [ένα (1) άτομο ανά δέκα (10) τετραγωνικά
μέτρα] και τίθεται ελάχιστη απόσταση, τα δύο (2) μέτρα μεταξύ αυτών.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι
αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα, να παρέχουν υπηρεσίες
διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς
καμία άλλη προϋπόθεση.
Με το άρθρο 2 προβλέπονται έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα
παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής
φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής
υγιεινής στην Ελλάδα, υποβάλλουν με δήλωσή τους, στοιχεία αποθεμάτων σε
χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.
Προβλέπονται, ακόμα, κυρώσεις στις ανωτέρω επιχειρήσεις, στην περίπτωση μη
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης [κατάσχεση των αναφερόμενων
ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης].
Οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής
ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες, μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά
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με την υποστήριξη, σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό
κ.λπ., του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή) καθώς
και των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου του εν λόγω
Υπουργείου.
Με το άρθρο 4 ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
ο συντονισμός των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς
και των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Επιτρέπεται επίσης, με απόφαση του
Γ.Γ.Π.Π., η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας
(ν.4440/2016, ΠΥΣ 33/2006 κ.λπ.). Η διάρκεια των προσλήψεων προσωπικού
ορίζεται έως τεσσάρων (4) μηνών. Τέλος, με κ.υ.α., καθορίζεται έκτακτη
οικονομική ενίσχυση προς τη Γ.Γ.Π.Π., για την κάλυψη επειγουσών αναγκών
πρόσληψης προσωπικού, αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.
Με το άρθρο 5, παρέχεται η δυνατότητα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), να παρέχει προς τη Γ.Γ.Π.Π., δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, με σκοπό την επιχειρησιακή
προετοιμασία και το συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων, για την ιχνηλάτηση
κρουσμάτων από κορωνοϊό και την αποτροπή διασποράς του ιού.
Με το άρθρο 6 επιτάσσονται, με υ.α. και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6)
μηνών, κινητά πράγματα, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, για την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού. Με κ.υ.α., προβλέπονται οι
πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για
την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων ως προς
τον αναλώσιμο εξοπλισμό και ορίζεται η σχετική διαδικασία.
Με το άρθρο 7 παρέχεται η δυνατότητα στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) να απευθύνει πρόσκληση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων
και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
του
κορωνοϊού,
για
την
αγορά
ανταλλακτικών
ασθενοφόρων
και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων.
Με το άρθρο 8 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας και εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του
κορωνοϊού, να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού, πάσης φύσεως μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων από
τρίτους για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες
από την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων.
Με το άρθρο 9 παρέχεται η δυνατότητα επιβολής του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια
μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών
φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες
περιοχές του εξωτερικού. Εξαιρούνται του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στην
Ελληνική Επικράτεια, οι Έλληνες πολίτες.
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Με το άρθρο 10 παρέχεται, η δυνατότητα πρόσληψης για ένα (1) έτος, για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του
κορωνοϊού, επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και
πάσης φύσεως προσωπικού, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Οι ανωτέρω προσλήψεις δύνανται
να διενεργούνται έως τις 30.9.2020.
Με το άρθρο 11 εφαρμόζεται το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5
της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. και στο ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Με το άρθρο 12 παρέχεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.Δ.Υ. να συνάπτει συμβάσεις
εξέτασης δειγμάτων, με απευθείας ανάθεση, σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια), κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) μήνες.
Με το άρθρο 13 θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων
με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η
λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής
στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων
επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης. Εξαιρούνται ρητά όσοι εργάζονται εξ
αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως
προσωπικό ασφαλείας και οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης
εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Με το άρθρο 14 ορίζεται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού
σκοπού, στο προσωπικό που απασχολείται σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης καθώς και σε
επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και
εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
Με το άρθρο 15 επιτρέπεται σε εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους
απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και πάντως για διάστημα που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των
ρυθμίσεων. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Με το άρθρο 16 επιτρέπεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6)
μηνών, η κατά παρέκκλιση των διατάξεων λειτουργία, κατά τις Κυριακές και
αργίες, των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά
και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού
προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Με το άρθρο 17 παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη
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διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.
Με το άρθρο 18 παρατείνονται, για λόγους δημόσιας υγείας, μέχρι τις
31.5.2020, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού
που απασχολείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων
αυτού.
Με το άρθρο 19 παρέχεται η δυνατότητα να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ
αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης, τα
προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 20 χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι την ολοκλήρωση
της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε. και όχι πέραν της
30ης.4.2020, στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις
29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια και των οποίων οι άμεσα
ασφαλισμένοι από τους οποίους εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί.
Αναστέλλονται, επίσης, μέχρι τις 30.4.2020 οι προθεσμίες για την άσκηση
ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών
προσφυγών, που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα
διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Με το άρθρο 21 επιτρέπεται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό,
λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, σε προνοιακούς φορείς. Ως αιτιολογία ορίζεται η «αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού».
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο ανωτέρω
προσωπικό.
Οι αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Οι συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να
παραταθούν πέραν της 30ης.9.2020.
Με το άρθρο 22 αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών
του άρθρου 46 του ν.4520/2018, εάν αυτή έχει προσδιορισθεί σε ημερομηνία
εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020
και αναστέλλεται η προθεσμία άσκησής τους.
Με το άρθρο 23 προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου
(σ.σ. το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
(Ε.Α.Δ.) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων των από 25.2.2020,
11.3.2020 και 14.3.2020 Π.Ν.Π., μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της
επιβολής διοικητικών προστίμων.
Καθορίζονται συγκεκριμένα οι διοικητικές κυρώσεις κατά του ιδιοκτήτη
επιχείρησης, που παραβιάζει τα εν λόγω μέτρα. Μεταξύ άλλων, επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
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Με το άρθρο 24 εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αναφορικά με παραβάσεις της
νομοθεσίας περί ληξιαρχικών πράξεων (ν.344/1976), για χρονικό διάστημα -όχι
πέραν- των έξι (6) μηνών.
β. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού συνάπτουν,
με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, συμβάσεις με σχέση εργασίας
ι.δ.ο.χ. διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την πρόσληψη προσωπικού για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
γ. Επιτρέπεται, η ανάθεση σε ιδιώτες των υπηρεσιών καθαριότητας
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων, με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, στην περίπτωση που το εναπομείναν (λόγω αδειών
ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων) προσωπικό των Δήμων στις υπηρεσίες
αυτές δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
δ. Καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των σχετικών δαπανών για την υλοποίηση των
προαναφερόμενων μέτρων (προσλήψεις προσωπικού για επείγουσες και
πρόσκαιρες ανάγκες, ανάθεση σε ιδιώτες του έργου καθαριότητας και αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων), σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί.
στ. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος
των οικείων προϋπολογισμών, δαπάνες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που
προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης
έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Με το άρθρο 25 λαμβάνονται μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων, που
απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π .Δ. Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (Ν. Π .Ι. Δ.) εντός της Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της
διασποράς του κορωνοϊού.
Με τα άρθρα 26 &27 παρέχεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή,
να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης: α) με χρονική διάρκεια
σύμβασης έως τους έξι (6) μήνες, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, β)
για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και
εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση
τηλεδιασκέψεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Με το άρθρο 28 θεσπίζονται μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ειδικότερα: α. Για χρονικό
διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, το προσωπικό όλων των
αερολιμένων της χώρας και της Υ.Π.Α. που έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου
αυτής, οφείλει να υποβληθεί, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, στον
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απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση της ενδεχόμενης προσβολής
του από τον κορωνοϊό. β. Για την υλοποίηση της προαναφερόμενης υποχρέωσης,
οι φορείς διαχείρισης όλων των αερολιμένων της χώρας οφείλουν, εντός της
τιθέμενης προθεσμίας, είτε να συνάψουν σύμβαση με ειδικά αδειοδοτημένα
ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα είτε να διαμορφώσουν ειδικούς χώρους εντός των
εγκαταστάσεων των αερολιμένων είτε να προβούν σωρευτικά στις ενέργειες
αυτές.
Με το άρθρο 29 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών που είναι αρμόδια για την εξέταση
προσφυγών που υποβάλλουν διοικούμενοι κατά διοικητικών κυρώσεων, τις οποίες
επιβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (E.O.T.), λόγω των έκτακτων ειδικών
συνθηκών που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 30 παρέχεται, στο πλαίσιο αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, η
δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση
της εκστρατείας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την
31η.5.2020.
Με το άρθρο 31 επιβάλλεται υποχρέωση στους δημόσιους και ιδιωτικούς
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα
διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα
μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Η μετάδοση διενεργείται
δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 731 09.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
με φυσική παρουσία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου & Επιβολή του
μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων.
Περιγραφή
Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει τρεις υπουργικές αποφάσεις.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού και ορίζει την
απαγόρευση λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε όλη την
επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω των χιλίων (1000) ατόμων, για το χρονικό
διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020. Η αιτιολογία της απόφασης
ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19».
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Υγείας και ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., στο
σύνολο της λειτουργίας τους, των Νομών Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου. Το
χρονικό διάστημα λήψης του μέτρου είναι από 9.3.2020 έως και 18.3.2020
εξαιτίας της πρόληψης έναντι του κορωνοϊού. Από την απόφαση εξαιρέθηκαν οι
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διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, οι ερευνητικές δραστηριότητες, η
λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και η λειτουργία των
φοιτητικών εστιών.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Υγείας και ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 22 σχολείων, για το χρονικό διάστημα από
10.3.2020 έως και 24.3.2020.
2. ΦΕΚ Β’ 782 10.03.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό
χώρο διεξαγωγής του αθλήματος.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας,
όλων των αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον στον
αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται συνολικά περισσότερα
από εξήντα (60) άτομα. Η ισχύς της διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από
10.3.2020 έως και 24.3.2020 και η αιτιολογία της απόφασης ορίζεται ως
«προληπτικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
3. ΦΕΚ Β’ 783 10.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η πλήρης απαγόρευση εκπαιδευτικών λειτουργιών με
φυσική παρουσία, σε όλη τη χώρα, των:
● βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
● σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, οι
ερευνητικές δραστηριότητες (κατά περίπτωση), η λειτουργία των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και η λειτουργία των εστιών στέγασης.
Η ισχύς της διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020 και η αιτιολογία της απόφασης ορίζεται ως «προληπτικοί λόγοι
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού με σκοπό την αποφυγή συναθροίσεων».
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4. ΦΕΚ Β’ 833 12.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας
θεάτρων,
κινηματογράφων,
χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων
και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων,
κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας &
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Περιγραφή
Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει δύο υπουργικές αποφάσεις.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ορίζει την:
● απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων και κέντρων διασκέδασης.
● Απαγόρευση λειτουργίας των παιδότοπων.
● Απαγόρευση λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών
σχολών εκμάθησης αθλημάτων και κολυμβητηρίων.
Η απόφαση απαγόρευσης αφορά στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης.
Το πρώτο άρθρο της υπουργικής απόφασης ορίζει την αναστολή των δημόσιων
συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020, για «προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού
COVID-19».
Το δεύτερο άρθρο της υπουργικής απόφασης ορίζει την αναστολή των δημόσιων
συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (με τις οριζόμενες εξαιρέσεις), για το
χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για «προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Το τρίτο άρθρο της υπουργικής απόφασης ορίζει την αναστολή λειτουργίας των
πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας (με τις
οριζόμενες εξαιρέσεις), για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020, για «προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Το τέταρτο άρθρο της υπουργικής απόφασης ορίζει την αναστολή λειτουργίας
κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, «για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Το πέμπτο άρθρο της υπουργικής απόφασης ορίζει για όλο το προσωπικό που
απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
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στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
5. ΦΕΚ Β’ 848 13.03.2020 | Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Σ’
αυτή λαμβάνονται μέτρα, στο χώρο της υγείας, με δεδομένο ότι υπάρχουν στη
χώρα βεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσής
του.
Στο πρώτο άρθρο της απόφασης λαμβάνεται μέριμνα για διάθεση νοσοκομειακών
χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε
στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικά για νοσηλεία προσώπων που νοσούν
από κορωνοϊό. Υπάρχει ακόμα πρόβλεψη που ορίει ότι 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.
Στο δεύτερο άρθρο ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία αποζημίωσης των
ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς
από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο νοσηλείας ιδιωτικού. Ορίζεται, επίσης, ότι οι
ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλείων.
Στο τρίτο άρθρο ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτών για τον
κλινικό και εργαστηριακό, ιατρικό έλεγχο για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να νοσούν ή να
μεταδώσουν τη νόσο, κατόπιν παραπομπής από τον ΕΟΔΥ. Οι σχετικές δαπάνες
ορίζεται ότι θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ και θα καλυφθούν με έκτακτη
οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης σύμφωνα με
το άρθρο 5 της ΠΝΠ.
Στο τέταρτο άρθρο πραγματοποιείται ο επανασχεδιασμός των νοσοκομειακών
χώρων και εγκαταστάσεων στις ιδιωτικές κλινικές με στόχο την αύξηση των
διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Συνεπώς, ρυθμίζεται η αύξηση έως 40% της
δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο
ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο πέμπτο άρθρο ορίζεται πως οι δαπάνες για την εφαρμογή της εν λόγω
υπουργικής απόφασης, καλύπτονται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον
κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα
εκατομμύρια (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.
6. ΦΕΚ Β’ 852 13.03.2020 | Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και
ρυθμίζει τα σχετικά με την είσοδο του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου, λόγω
της ανάγκης λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η είσοδος του κοινού θα πραγματοποιείται καθημερινά και
ώρες 13.00΄-14.00΄, ενώ η είσοδος στα γραφεία πρωτοκόλλου και ενημέρωσης
πολιτών, θα πραγματοποιείται καθημερινά από 10.00΄-14.00΄. Η ισχύς της
διάταξης είναι για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις
03-04-2020.
7. ΦΕΚ Β’ 854 13.03.2020 | Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του
Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την
οποία τροποποιούνται τα έντυπα (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α και β της ΠΝΠ
Α΄ 55/11.03.2020), με τα οποία αναστέλλεται έως και 10 Απριλίου 2020, η
υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή
απασχόληση.
8. ΦΕΚ Β’ 855 13.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων
συνάθροισης κοινού & Αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών
και
εκπαιδευτικών
και
διαδικασία
απαγόρευσης
λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών του εξωτερικού.
Περιγραφή
Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει δύο υπουργικές αποφάσεις.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας,
στο σύνολο της Επικράτειας και για διάστημα από 14.3.2020
έως και 27.3.2020, των:
● Εστιατορίων
και
catering,
παροχής
ποτών
(χορευτικά
κέντρα,
αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης
κ.λπ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
 6

κατάστημα (take-away), στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
● Αιθουσών θεαμάτων και χώρων συναφών δραστηριοτήτων.
● Δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), των αναγνωστηρίων των Γενικών Αρχείων του
Κράτους και των αρχειοφυλακείων.
● Μουσείων, των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και κτιρίων, καθώς και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών.
● Ιδιωτικών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (καζίνο,
χαρτοπαιχτικών
λεσχών,
πρακτορείων
κ.λπ.)
με
εξαίρεση
των
δραστηριοτήτων των πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών
τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σε διαδικτυακή (on-line) σύνδεση.
● Αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και
των αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που
προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.
● Θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις
εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), με εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς
χώρους αναψυχής και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους άθλησης για
μεμονωμένη άθληση.
● Χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας: ντισκοτέκ, σφαιριστηρίου, χώρων
συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.),
● Κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής, καθώς και των χώρων
παροχής υπηρεσιών φυσικής ευεξίας.
● Χώρων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών δερματοστιξίας
(τατουάζ) και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).
● Καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-a-shop),
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των
εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών και τέλος,
● της παροχής προσωπικών υπηρεσιών ιερόδουλων.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Υγείας, και ορίζει με το πρώτο άρθρο την αναστολή όλων των
μετακινήσεων των μαθητών, εκπαιδευτικών καθώς και των επισκέψεων μαθητών,
εκπαιδευτικών του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών. Η ισχύς της
διάταξης είναι από 14.3.2020 έως και 27.3.2020 και η αιτιολογία ορίζεται «για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19». Το
δεύτερο άρθρο
αναγνωρίζει το δικαίωμα στους αρμόδιους συντονιστές
Εκπαίδευσης Εξωτερικού, να αποφασίζουν για την προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού. Παράλληλα, αναστέλλονται για το χρονικό
διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020, όλες οι μετακινήσεις των
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, «για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
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9. ΦΕΚ Β’ 857 14.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και
Εσωτερικών.
Ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των κύριων και μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. Η απόφαση αφορά στο σύνολο της
Επικράτειας και εχει ισχύς για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και
30.4.2020.
Ως προς τα ήδη λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου
εδαφίου, η απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί
έως και 30.4.2020.
10. ΦΕΚ Β’ 859 14.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών
ζητημάτων.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και
Εσωτερικών.
Η απόφαση ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας (σε όλη την Επικράτεια) όλων:
● των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών),
● των χιονοδρομικών κέντρων,
● των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017.
Από την απόφαση εξαιρούνται ρητά τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία που
βρίσκονται εντός των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με
συμφωνίες
συνεργασίας
τύπου
«κατάστημα
εντός
καταστήματος»
(shop-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και
σε εμπορικά κέντρα και σε εκπτωτικά χωριά, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Η απόφαση έχει ισχύ από 15.3.2020 έως και 29.3.2020 και η αιτιολογία της
αφορά σε «προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού
COVID-19».
11. Φ
 ΕΚ Β’ 860 15.03.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών &
Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
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Η απόφαση ορίζει τον περιορισμό όλων των συνδέσεων (αεροπορικών,
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών) με:
● την Αλβανία και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική
επικράτεια από την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες
πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους
άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους
ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. β) Τη διέλευση φορτηγών
οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
● τη Βόρεια Μακεδονία και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην
ελληνική επικράτεια από τη Βόρεια Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν
καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και
πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους
στην Ελλάδα. β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων,
● την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια
ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Ο περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν
καταλαμβάνει φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα.
● την Ισπανία,
● τον περιορισμό του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας
αναψυχής (π.χ. κρουαζιερόπλοια) σε ελληνικά λιμάνια και της με
οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά.
Οι απαγορεύσεις της απόφασης ισχύουν από τις 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως
και 15.4.2020 και ώρα 15:00 και αιτιολογούνται ως «προληπτικοί λόγοι
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού».
12. Φ
 ΕΚ Β’ 861 15.03.2020 | Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση που υπογράφει ο «Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό», Στυλιανός Πέτσας και αφορά στη δωρεάν μετάδοση
ενημερωτικών μηνυμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα
ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. Η διάρκεια ισχύος της
απόφασης αφορά το διάστημα έως 30 Απριλίου 2020.
Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι οι ιδιωτικοί & δημόσιοι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί
σταθμοί, υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα σύμφωνα με το
άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14- 3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
(Α΄ 64).
Στο άρθρο 2 ορίζεται η διάρκεια και το περιεχόμενο των ενημερωτικών
μηνυμάτων, τα οποία ορίζονται στο -έως- ένα (1) λεπτό. Λαμβάνεται μέριμνα για
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και
να συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.
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Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι η μετάδοση των ενημερωτικών μηνυμάτων θα γίνεται
για το χρονικό διάστημα από 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον μία φορά ανά μία (1)
ώρα και κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα
ενημερωτικό μήνυμα ανά δύο (2) ώρες. Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και
απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
Στο άρθρο 4 ορίζονται οι κυρώσεις όσων αρνούνται ή παραλείπουν να
συμμορφωθούν με τα ανωτέρω. Επίσης ορίζεται ότι αρμόδιο για τον έλεγχο και
την επιβολή των κυρώσεων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
13.ΦΕΚ Β’ 862 15.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της
Επικράτειας.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Η απόφαση ορίζει την απαγόρευση λειτουργίας των αναβατήρων (τελεφερίκ), για
το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020. Η απόφαση αφορά
στο σύνολο της Επικράτειας και ως αιτιολογία ορίζονται η λήψη μέτρων «για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού
CΟVID-19».
14. Φ
 ΕΚ Β’ 864 15.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο
της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας, και
Δικαιοσύνης.
Το πρώτο άρθρο της απόφασης ορίζει την αναστολή α) των εργασιών των
δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και β) των νομίμων και δικαστικών
προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών
ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων. Επιπλέον ορίζονται οι -κατά περιπτώσεις- εξαιρέσεις λειτουργίας του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.
Η απόφαση έχει ισχύ από 16.3.2020 έως και 27.3.2020 και η αιτιολογία της
αφορά σε «προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού
COVID-19».
Το δεύτερο άρθρο της απόφασης ορίζει την αναστολή των εργασιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον ορίζονται οι -κατά περιπτώσεις- εξαιρέσεις
λειτουργίας του. Η απόφαση έχει ισχύ από 16.3.2020 έως και 27.3.2020 και η
αιτιολογία της αφορά σε «προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του
κορωνοϊού COVID-19».
Το τρίτο άρθρο της απόφασης ορίζει την αναστολή λειτουργίας των πολιτικών
δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και των στρατιωτικών
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δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας. Επιπλέον ορίζονται οι -κατά περιπτώσειςεξαιρέσεις λειτουργίας των ανωτέρω δικαστηρίων και εισαγγελιών. Η απόφαση
έχει ισχύ από 16.3.2020 έως και 27.3.2020 και η αιτιολογία της αφορά σε
«προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Το τέταρτο άρθρο της απόφασης ορίζει την αναστολή λειτουργίας κάθε
εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για
«προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19».
Λαμβάνεται μέριμνα τα μαθήματα να διενεργούνται μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας ΜOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Το πέμπτο άρθρο της απόφασης ορίζει ότι για το προσωπικό που απασχολείται στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α΄ 55).
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4777 - 09.03.2020 | Απάντηση στον
κορωνοϊό με ψηφιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. Επίκαιρη Ερώτηση με αρ. πρωτ. 583 - 10.03.2020 | Αντιμετώπιση
προβλημάτων από την υλοποίηση των εκτάκτων μέτρων λόγω του
«νέου κορονοϊού».
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4828 - 10.03.2020 | Έκλεισαν λόγω
κορωνοϊού προληπτικά το Ράλλειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων
Πειραιά.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4824 - 10.03.2020 | Ανάγκη
υπερ-ενίσχυσης
του
Νοσοκομείου
Πάτρας
προς
καλύτερη
αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων κορωνοϊού
στην ευρύτερη περιοχή.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4842 - 11.03.2020 | Μέτρα για την
αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωναϊού στις ελληνικές φυλακές
και περιορισμός δικαιωμάτων κρατουμένων.
6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4862 - 11.03.2020 | Κατ' εξαίρεση
μετεγγραφές και κλείσιμο ΑΕΙ λόγω κορονοϊού.
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4865 - 11.03.2020 | Αντιμετώπιση
φαινομένων αισχροκέρδειας αναφορικά με προστατευτικές μάσκες
μιας χρήσης.
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8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4870 - 11.03.2020 | Να περιληφθούν
στα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού οι
επιχειρήσεις που πλήττονται και όχι μόνον όσες κλείνουν με
κρατική εντολή.
9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4872 - 11.03.2020 | Ανεπάρκεια του
Μποδοσάκειου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ως επίσημο νοσοκομείο
αναφοράς για τον covid19.
10.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4873 - 11.03.2020 | Αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού στο χώρο του πολιτισμού.
11.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 814 - 12.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί την ικανοποίηση των αιτημάτων τους σχετικά με τη στελέχωση
του Νοσοκομείου.
12.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 822 - 12.03.2020 | με επιστολή του
προτείνει μια σειρά μέτρων για την οικονομική ενίσχυση του Νομού
Ηλείας, λόγω επιπτώσεων από τον κορονοϊό Covid 19 και αιτείται
την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας προς στήριξη των πληγέντων
επιχειρήσεων.
13.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 836 - 12.03.2020 | με επιστολή της
θέτει το θέμα της επιβεβλημένης λήψης μέτρων οικονομικής
στήριξης της τουριστικής υποδομής του Νομού λόγω της επιδημίας
του ιού corona virus και της συνεπακόλουθης ακύρωσης
κρατήσεων που προκαλεί και αιτείται απαντήσεων.
14.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 841 - 12.03.2020 | με επιστολή της
ζητεί την επέκταση των μέτρων στήριξης ,αναφορικά με τον
COVID_19 και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού
Μαγνησίας και αιτείται απαντήσεων.
15.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 843 - 12.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί να ενισχυθούν άμεσα η Πνευμονολογική και η Α Παθολογική
κλινική και συνολικά το ¨Θριάσιο" Νοσοκομείο με μόνιμο
προσωπικό.
16.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 848 - 12.03.2020 | με επιστολές τους
ζητούν τη λήψη μέτρων στήριξης των μελών τους από την Πολιτεία
μετά την εξάπλωση του ιού COVID _19 στον Νομό Ηλείας.
17.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4913 - 12.03.2020 | Το
Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου σε δυσχερή θέση λόγω ραγδαίας
εκτόξευσης των τιμών σε προμήθειες και υλικά.
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18.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4905 - 12.03.2020 | Πανάκριβη η
εξέταση για Κορονοϊό σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
19.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου
αναπλήρωσης διδακτικών ωρών.

4901

-

12.03.2020

|

Μέτρα

20.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4898 - 12.03.2020 | Οφειλές
Ελεύθερων Επαγγελματιών μετά το κλείσιμο επιχειρήσεων, λόγω
κορονοϊού.
21.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4891 - 12.03.2020 | Άμεσες ανάγκες
για διορισμό: α) Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ν.Αργολίδας και β)
Μονίμων ιατρών για την κάλυψη των κενών στις δύο Νοσηλευτικές
Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, ως και στα Κέντρα
Υγείας του Νομού.
22.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4886 - 12.03.2020 | Επιπτώσεις
κορωνοϊού στον Τουριστικό κλάδο.
23.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4951 - 13.03.2020 | Ο Κορονοιός
χτύπησε οικονομικά τους γουναράδες σε Καστοριά και Σιάτιστα.
24.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4947 - 13.03.2020 | Άμεση
επιστροφή χρημάτων λόγω αναβολής των σχολικών εκδρομών.
25.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4927 - 13.03.2020 | Αναστολή
χρεώσεων από τις τράπεζες για την χρήση ηλεκτρονικών
συναλλαγών κατά την περίοδο της πανδημίας.
26.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4926 - 13.03.2020 | Κίνδυνος για
αύξηση κόστους στην εξέταση του κορονοϊου.
27.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4925 - 13.03.2020 | Μέτρα
προστασίας των μαχόμενων _ μη μισθωτών δικηγόρων ενόψει της
αναστολής των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών.
28.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4
 924 - 13.03.2020 | Άμεση λήψη
μέτρων για την προστασία των εργαζομένων στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών.
29.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4923 - 13.03.2020 | Μέτρα στήριξης
των ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται εξαιτίας του
κορονοϊου.
30.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4922 - 13.03.2020 | Προστασία από
τον κορονοϊό των ευάλωτων οικονομικά ομάδων.
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31.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4917 - 13.03.2020 | Πρόσθετα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού για το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους.
32.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4916 - 13.03.2020 | Άδειες
στρατιωτικού προσωπικού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
33.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4915 - 13.03.2020 | Άμεσα επιπλέον
μέτρα στήριξης του ΕΣΥ εξαιτίας του Κορονοϊού _ Νοσοκομεία
Κρήτης.

Ευχαριστούμε!
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