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ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH
Covid-19
«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας»

ΜΑΪΟΣ Εβδομάδα 1η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΪΟΥ (4.05. έως 10.05)
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 κορωνοϊού.
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 την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου εκδόθηκαν 32 υπουργικές αποφάσεις,
δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ
καταγράφηκε μία Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που
ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως η προστασία των προσφυγικών δομών, των
καλλιτεχνών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οικονομία:
Προβλέπονται μέτρα όπως η χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συνέχιση λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους, συστήνεται «Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», επιδότηση τόκων υφιστάμενων
δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από την
πανδημία.
Υγεία:
Συνεχίζονται τα μέτρα όπως η π
 ροσωρινή απαγόρευση λειτουργίας λαϊκής
αγοράς Νίκαιας-Ρέντη, λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς
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κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών
Κρανιδίου και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής,
παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά.
Εργασία/Πρόνοια:
Περιλαμβάνει την εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης, την
αύξηση του αριθμού για την πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εργαζομένων, όροι για την
προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων, παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού
ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α., παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, μηνός Απριλίου 2020 για τους αυτοαπασχολούμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες, παράταση της ισχύος του έκτακτου και
προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, περαιτέρω
μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα και απαγόρευση απολύσεων των σε αναστολή εργαζομένων.
Παιδεία:
Προβλέπεται η επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
δομών, τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων, μέτρα τήρησης
αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών
σχολείων, λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020, προαγωγή απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ,
ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας.
Μετανάστευση:
Περιλαμβάνει μέτρα για την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. Τροπολογία 296/7 8.5.2020 | Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις
λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Περιγραφή
Πρόκειται για τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία:
α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η παροχή σύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να
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παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή
μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο
λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. Η ταυτόχρονη διδασκαλία
σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους
μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση
επιδημικών νόσων και περιόδους λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας. Ορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός της κατά τα ανωτέρω
δυνατότητας η παροχή εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με ζωντανή
μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν επιτρέπεται η
καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμεvου μαθήματος.
β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των
παραγόμενων μεταδεδομένων, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διαδικασίας
(διατήρηση, καταστροφή μεταδεδομένων, ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας
δεδομένων κ.λπ.), η επεξεργασία των οποίων επιτρέπεται αποκλειστικά για
σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.
γ. Τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης (τρόπος και τεχνολογικά
μέσα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τρόπος συμμετοχής των
εκπαιδευτικών και των μαθητών, όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της
διαδικασίας, διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων κ.λπ.) καθορίζονται, με υπουργική απόφαση.
δ. Ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά στη χορήγηση άδειας ειδικού
σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται
με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας
εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 1654 4.5.2020 | Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του
ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και
των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν.
4251/2014.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία
ορίζεται ότι οι τίτλοι διαμονής που έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και
την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, καθώς και όσοι λήγουν
από την 12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να
ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
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Oι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής που
έληξαν μέχρι και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους,
καθώς και όσες λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου
2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η
Μαρτίου έως και την 15η Μαΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση
άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση εισόδου, έχουν τη
δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την
30η Σεπτεμβρίου 2020.
Τέλος, η από 30.3.2020 (Β΄ 1086) απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της
παρούσας.
2. ΦΕΚ
Β’
1655
4.5.2020
|
Τροποποίηση
της
Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινής υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με
την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/
οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας με την οποία τροποποιείται η από
15-6-2018 (Β’ 2281) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε με την από 3-6-2019 (Β’2194) κοινή
υπουργική απόφαση.
Μετά το άρθρο 14 της ως άνω υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο άρθρο 14α
που αφορά στην «Εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης».
Ορίζεται ότι η εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών του
άρθρου 2 και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα
ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και
κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος. Η προσαύξηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Δικαιούχοι
της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα
νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους
εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55).
3. ΦΕΚ Β’ 1658 4.5.2020 | Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1α/οικ.
21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Πρόσληψη
προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126).
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών
με την οποία τροποποιείται η από 31.03.2020 (Β’ 1126) κοινή υπουργική
απόφαση: «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19». Ειδικότερα, το εδάφιο 2 της παρ. 1 αντικαθίσταται και
ορίζει ότι το συνολικά προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και
κατηγοριών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δεν δύναται να
υπερβαίνει τα 53 άτομα (σ.σ. η προηγούμενη πρόβλεψη όριζε τα 40
άτομα).
Επίσης, στο τέλος του εδαφίου 4 της παρ. 2 προστίθενται οι κλάδοι και οι
ειδικότητες των δεκατριών επιπρόσθετων ατόμων σε: 4 υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ κλάδου Υγιεινολόγων Μηχανικών, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου
Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 3 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου
Επισκεπτών/τριών Υγείας.
4. ΦΕΚ Β’ 1690 4.5.2020 | Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία ορίζεται αναλυτικά ο τρόπος χορήγησης της προβλεπόμενης στην παρ.
1 του άρθρου 67 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α΄ 84) προκαταβολής
μισθωμάτων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για ποσό ίσο
προς το 50% του εκάστοτε υποβληθέντος τιμολογίου των συμβάσεων παροχής
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και του άρθρου 62
της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75). Σκοπός της απόφασης είναι η ανάγκη λήψης
μέτρων για την διευκόλυνση εκτέλεσης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των δρομολογίων προς
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.
5. ΦΕΚ Β’ 1694 4.5.2020 | Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με
εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 993).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με
την οποία προστίθεται άρθρο 5 στην από 23.3.2020 (Β’ 993) υπουργική απόφαση
και ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι - δικαιούχοι (σ.σ. Λατόμοι, ασβεστοποιοί Σμυριδορύκτες
Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες Καπνεργάτες Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί - πλινθοποιοί, Μισθωτοί
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Ηθοποιοί,
Υποδηματεργάτες, Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου - θεάτρου, Ταμίες
κινηματογράφου - θεάτρου, Τεχνικοί - κινηματογράφου και τηλεόρασης, Ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου,
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων, Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού
κλάδου, Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων)

της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε μία εκ των προβλεπόμενων ειδικών
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κατηγοριών στην από 22- 4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1547),
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) (σ.σ. βρίσκεται
συνημμένη στο Παράρτημα της απόφασης), για τη χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στην ειδική πλατφόρμα
του
ειδικού
μηχανισμού
στήριξης
των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr).
6. ΦΕΚ
Β’
1695
4.5.2020
|
Τροποποίηση
της
αριθμ.
40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο
1 τροποποιείται η από 13.9.2019 (Β΄ 3520) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον επανακαθορισμό
των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ). Ορίζεται η διαδικασία που ακολουθεί ο εργοδότης προκειμένου να
γνωστοποιήσει στην «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της
άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55).
Ορίζεται ακόμα ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που επιλέξουν να κάνουν χρήση της
προβλεπόμενης της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων τους, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν πριν από
την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Ορίζεται,
τέλος, ότι για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της
σύμβασης εργασία,, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο
εργοδότης.
Με το άρθρο 2 προστίθεται ειδικό έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», στο παράρτημα της από
13.9.2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
7. ΦΕΚ Β’ 1696 4.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και
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13.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς επί της
οδού Ολύμπου του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, από 4.5.2020 έως και
13.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.
8. ΦΕΚ Β’ 1697 4.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/
22.4.2020
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό
διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020» (Β’ 1548).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ότι η ισχύς της από 22.4.2020 (Β’
1548) κοινής υπουργικής απόφασης: «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας
Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και
5.5.2020», παρατείνεται έως και τις 12.5.2020.
9. ΦΕΚ Β’ 1698 4.5.2020 | Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/
3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου
της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό
διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00»
(Β’ 1651).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία προστίθεται στην
παρ. 2 της από 3.5.2020 (Β’ 1651) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από
4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00», περίπτωση στ’ που
εντάσσεται στις περιπτώσεις εξαίρεσης κατά τις οποίες πλοία και σκάφη δύνανται
να μετακινούνται. «στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου
λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων
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υπό τις εξής προϋποθέσεις: i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης
Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της
νύχτας, ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο
(2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.».
10.

 ΕΚ Β’ 1699 5.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ' αρ.
Φ
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις
31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
δομών.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η ισχύς της από 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει ήδη παραταθεί με την από 10.4.2020 (Β΄ 1293)
απόφαση, έως και τις 31.5.2020, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα
2 - 4 που ακολουθούν.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι από την απαγόρευση του άρθρου 1, εξαιρείται η
λειτουργία των κάτωθι εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, ως εξής:
α) Για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, η λειτουργία της Γ΄ Λυκείου
των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με
λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους
μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου και τους ενήλικες.
β) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία των Γυμνασίων
και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών
Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και
των φροντιστηρίων, για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων
Λυκείου, των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
1 και Επιπέδου 2 και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.
Το άρθρο 3 αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ορίζει ότι από
την απαγόρευση του άρθρου 1, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής,
εξαιρούνται: α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες
δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία
των φοιτητών,
γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και
αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των
εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων κατά τα ανωτέρω,
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δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές των οποίων οι υποχρεώσεις
εμπίπτουν στα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' για τα αντίστοιχα χρονικά
διαστήματα διεξαγωγής αυτών.
Τέλος, ορίζεται ότι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς
στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους
εργαζομένους κάθε φορέα.
Με το άρθρο 4, όσον αφορά στα Κολλέγια, από την προσωρινή απαγόρευση του
άρθρου 1, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται: α) η
διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να
διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία
των σπουδαστών.
11.

ΦΕΚ Β’ 1738 6.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/
24.4.2020
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το
χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β’ 1584).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ότι η ισχύς της από 24.4.2020 (Β’
1584) κοινής υπουργικής απόφασης: «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε δομές φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020» (Β’
1584), παρατείνεται έως και τις 21.5.2020.
12. Φ
 ΕΚ Β’ 1739 6.5.2020 | Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και
Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων,
ως εξής:
α. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω
αποστάσεων δεν είναι δυνατή, το τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα
κατά τα κατωτέρω.
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β. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε 15. Εφόσον
υπάρχουν λιγότεροι από 15 μαθητές σε ένα τμήμα ή σχολική τάξη και οι
διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων
αποστάσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, οπότε και χωρίζεται σε δύο
υποτμήματα τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Κάθε τμήμα ή σχολική τάξη σχολικών μονάδων, με περισσότερους από 15
μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α΄ υποτμήμα και β΄
υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά.
Σε περίπτωση που σε σχολικές μονάδες είναι δυνατή η καθημερινή διδασκαλία για
κάποια υποτμήματα, με χρήση τυχόν επιπλέον διαθέσιμων και κατάλληλων
αιθουσών διδασκαλίας και μετά την αναπροσαρμογή των ωρολογίων
προγραμμάτων ανά υποτμήμα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή του
ήδη διατεθειμένου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα,
δύναται να πραγματοποιείται καθημερινά η διδασκαλία των μαθημάτων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι
μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος τις
ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄
υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και
Πέμπτη, ενώ του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι, για το σχολικό έτος 2019-2020, δεν διεξάγονται οι
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων
όλων των τύπων υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζονται ο Διευθυντής σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος
Διδασκόντων, ως υπεύθυνοι λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και
προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό
των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των
οδηγιών καλής υγιεινής χεριών. Ειδικά για το μάθημα «Εργαστήρια
Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη
οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη. Ορίζεται,
τέλος ότι τα κυλικεία παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους,
ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις,
μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικώνμέχρι το
τέλος της σχολικής περιόδου.
Με το άρθρο 4 υπάρχει η πρόβλεψη λειτουργίας των φροντιστηρίων και των
κέντρων ξένων γλωσσών, κατά τα αναφερόμενα στις από 2.5.2020 και 4.5.2020
γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13.

 ΕΚ Β’ 1748 7.5.2020 | Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’
Φ
και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη με την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των αδειών εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)
κατηγορίας
Α’
ή
Β’
που
εκδόθηκαν
σύμφωνα
με
την
1016/109/149-α’/08-09-2009 υπουργική απόφαση και οι οποίες λήγουν μετά την
17-04-2020 παρατείνεται έως την 16-07-2020.
14. Φ
 ΕΚ Β’ 1755 7.5.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας
τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους
(Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’
1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία τροποποιείται
η από 27.3.2020 (Β’ 1073) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού: «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας
τους», όπως τροποποιήθηκε με τις από 15.04.2020 (Β’ 1529) και από 29.04.2020
(Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις. Ειδικότερα, συμπληρώνεται ο πίνακας των
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με νέα καταλύματα, που λειτουργούν κατ’
εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με
την 22-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 987).
15.

ΦΕΚ Β’ 1756 7.5.2020 |
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου
2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως
και 16.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας 4 υπαίθριων λαϊκών αγορών, για το
χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως και 16.5.2020.
Πρόκειται για τη λαϊκή αγορά:
α. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού,
β. επί της οδού Ψαρών (Μεταξουργείο) του Δήμου Αθηναίων,
γ. επί της οδού Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και
δ. επί της οδού Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής.
16.

 ΕΚ Β’ 1757 7.5.2020 |
Φ
Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις
μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και
τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και
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ιδιωτικής χρήσης. [καταργήθηκε
υπουργική απόφαση]

με

την

από

10.5.2030

(Β’1780)

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Με το άρθρο 1 λαμβάνονται, από 17.5.2020, όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη
μετακίνηση των μαθητών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και
χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού. Ειδικότερα,:
α. κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή,
β. τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη
μεταφορά, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη
νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ενώ ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό
μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
γ. Οι οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της
μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν
μη ιατρική μάσκα προστασίας.
δ. Για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 της από 3.5.2020 (Β’ 1647)
κοινής υπουργικής απόφασης και ορίζει ότι επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών,
πλέον του οδηγού, για τα ΤΑΞΙ και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης μέχρι 5
θέσεων.
Επίσης, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 5 της από 3.5.2020 (Β’ 1647) κοινής
υπουργικής απόφασης και ορίζει ότι για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης
μέχρι 7 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο
μέγιστος αριθμός των δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα.
17.

ΦΕΚ Β’ 1764 8.5.2020 |
2019-2020.

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία ορίζεται η 12η Ιουνίου 2020 ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών
Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
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18.

ΦΕΚ Β’ 1765 8.5.2020 |
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019- 2020. &
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.

Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας &
Θρησκευμάτων σχετικά με την προαγωγή - απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων
και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019- 2020.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαδικασίες:
α. προαγωγής, απόλυσης και απόρριψης μαθητών/τριών Γυμνασίων.
β. εξαγωγής του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα για μαθητές/τριες
Γυμνασίων.
γ. αξιολόγησης κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών/τριών
Γυμνασίων.
Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαδικασίες:
α. προαγωγή, απόλυσης και απόρριψης μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων.
β. εξαγωγής του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα για μαθητές/τριες
Γενικών Λυκείων.
γ. κατατακτήριων εξετάσεων «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων
μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων.
δ. εξετάσεων μαθητών/τριών παρελθόντων ετών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ε. για τους Μαθητές/τριες που δεν προσέρχονται σε εξετάσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 1&2 ισχύουν και για την
προαγωγή, απόλυση και απόρριψη των μαθητών των Μουσικών και
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας &
Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων,
τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020
για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον
χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι
ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια
ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε
στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην
παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
19.

ΦΕΚ Β’ 1766 8.5.2020 | Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία προαγωγής - απόλυσης μαθητών/-τριών
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαδικασίες:
α. προαγωγής - παραπομπής μαθητών/μαθητριών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑ.Λ.,
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β. απόλυσης και απόκτησης Πτυχίου - παραπομπής μαθητών/μαθητριών Γ’ τάξης
ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,
γ. απόλυσης και απόκτησης πτυχίου - παραπομπής μαθητών/μαθητριών Δ’ τάξης
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.,
δ. για τους μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.
4610/2019,
ε. για τους μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.
4610/2019,
στ. για τους μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.
4610/2019,
ζ. για τους μαθητές/-τριες αθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
49 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 84 Α’).
Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία
εξαγωγής του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα για τους μαθητές/τριες των
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ..
Με το άρθρο 3 καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής κατατακτήριων
εξετάσεων των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία για τους Μαθητές/τριες που δεν
προσέρχονται σε εξετάσεις.
20.

ΦΕΚ Β’ 1767 8.5.2020 |
νηπιαγωγεία γενικής παιδείας.

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Επικρατείας.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας
(με εξαίρεση τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικά
νηπιαγωγεία που πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες), για
το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων
για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και
σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου.
Με το άρθρο 2 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης από τους
γονείς/κηδεμόνες.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης από τον/την
Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του νηπιαγωγείου.
Με το άρθρο 4 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων από τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
προβλέπονται στα άρθρα 1-5, τα στοιχεία των αιτήσεων μεταπίπτουν μαζικά στο
πληροφοριακό σύστημα «myschool». Την ευθύνη για την μετάπτωση έχει το
Τμήμα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας του
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Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αν παρατηρήσει ασυμβατότητες
με το πληροφοριακό σύστημα «myschool» και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου η μετάπτωση να ολοκληρωθεί, χωρίς να αλλοιώνονται βασικά
στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων.
Με το άρθρο 5 ορίζονται τρία επίπεδα υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων
που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και εξέτασης των
αιτήσεων εγγραφής.
21. ΦΕΚ Β’ 1768 8.5.2020 | Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Επικρατείας.
Με το άρθρο 1 συστήνεται ταμείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
Επιχειρήσεων COVID-19». Σκοπός του Ταμείου είναι να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων
που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο
χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την
διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης
συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ
2014-2020 και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους
πόρους του τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα,
μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση
χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου
Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς (εφεξής Οργανισμοί) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά. Τα χρηματοδοτικά μέσα σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό της στήριξης της
οικονομίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργείται
από την επιδημική έκρηξη του COVID-19.
Με το άρθρο 2 εξειδικεύεται το συνολικό ποσό των πόρων του, ύψους
1.250.000.000, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας.
Με το άρθρο 3 γίνεται η ανάθεση των καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου.
Με το άρθρο 4 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με το άρθρο 5 προβλέπονται τα σχετικά με τη σύσταση, τη συγκρότηση και τις
αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής για την εφαρμογή της επενδυτικής
στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του
Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου.
Με το άρθρο 6 προβλέπεται η ύπαρξη αμοιβών και δαπανών διαχείρισης.
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Με το άρθρο 7 ορίζεται η διαδικασία επιλογής των χρηματοδοτικών Μέσων και
των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.
Με το άρθρο 8 προβλέπεται η ύπαρξη Συμφωνία Χρηματοδότησης που περιγράφει
τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει
κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του
Κανονισμού 1303/2013 καθώς επίσης και την διαδικασία λύσης της συμφωνίας.
Με το άρθρο 9 ορίζεται η διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικών
Επενδύσεων στο Ταμείο.
Με το άρθρο 10 ορίζεται η διαδικασία τήρησης ελέγχου για την παρακολούθηση
των πόρων του Ταμείου.
22.

ΦΕΚ Β’ 1769 8.5.2020 | 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ.
37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19».

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία
επέρχεται
πληθώρα
τροποποιήσεων
στην
πρόσκληση που
επισυνάπτεται στην από 10-04-2020 (Β΄1291) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την επιδότηση τόκων υφιστάμενων
δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα
αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
23.

ΦΕΚ Β’ 1771 9.5.2020 | Παράταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020
(Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 21.5.2020.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται έως και τις 21.5.2020 η
ισχύς της από 21.3.2020 (Β’ 985) κοινής υπουργικής απόφασης: «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020», όπως έχει ήδη παραταθεί
με την από 16.4.2020 (Β’ 1472) κοινή υπουργική απόφαση: «Παράταση της
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και 10.5.2020».
24. Φ
 ΕΚ Β’ 1774 9.5.2020 | Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από
ελεγκτή ιατρό.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία παρατείνεται
έως την 30η Ιουνίου 2020, η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από
ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β’ 4898), όπως
ισχύει.
25.

 ΕΚ Β’ 1775 9.5.2020 | Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του
Φ
άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. &
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από
20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με
την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται έως 30-11-2020 η προθεσμία καταβολής
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020, για τις επιχειρήσεις ή
εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα
αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Στο άρθρο 2 ορίζονται οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν δικαίωμα υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του άρθρου 1. Πρόκειται για όσες:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη
ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄
950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι των ανωτέρω
επιχειρήσεων ή εργοδοτών, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης
εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην
περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή
εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση
καταβολής του άρθρου 1 παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Με το άρθρο 1 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών, μηνός Απριλίου 2020 για τους αυτοαπασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες (ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας). Οι εισφορές
εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης
έως 31-10-2020.
Στο άρθρο 2 ορίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες
που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 1.
26.

ΦΕΚ Β’ 1776 9.5.2020 | 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.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Με το άρθρο 1 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, των ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 34 δραστηριότητες (αναφέρονται αναλυτικά στην
απόφαση) βάσει Κωδικών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ), για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και
17.5.2020. Πρόκειται για όλες τις οργανωμένες παραλίες (δημόσιες, δημοτικές
και ιδιωτικές), τα χιονοδρομικά κέντρα, τους αναβατήρες (τελεφερίκ).
Απαγορεύεται, ακόμα, η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 11.5.2020 έως και 31.5.2020, των αγορών του άρθρου 38 του
ν. 4497/2017 (Α’ 171).
Με το άρθρο 3 ορίζεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων,
από τις 11.5.2020, για ορισμένους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων,
από τις 12.5.2020, για ορισμένους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι από 11.5.2020 έως και 17.5.2020,:
α. επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων
του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
β. απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά,
γ. δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι για τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες
ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την
είσπραξη προστίμων, εφαρμόζεται η από 9.4.2020 (Β’ 1275) κοινή υπουργική
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απόφαση: «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της
διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων».
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως
προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και
άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
27. Φ
 ΕΚ Β’ 1778 9.5.2020 | Παράταση της ισχύος του έκτακτου και
προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», (Α’ 55).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας με την οποία ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού
συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών
παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα
και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που
διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή
να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.
28. Φ
 ΕΚ Β’ 1779 9.5.2020 | Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζονται περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή επαναλειτουργία της.
Στο Κεφάλαιο Α’:
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
για τις επιχειρήσεις που δε θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής
κατά το μήνα Μάιο 2020. Παρατείνεται, επίσης, η αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν
τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η
σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται,
όταν η επιχείρηση - εργοδότης επαναλειτουργήσει.
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Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται
η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό
διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται
να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι
άκυρες.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας
συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες που δεν θα
επαναλειτουργήσουν κατά το Μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής, είναι
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύστερα από ενέργειες των εργοδοτών (βεβαίωση όλων των στοιχείων στο
ΕΡΓΑΝΗ).
Επιπλέον, λαμβάνονται και αναφέρονται αναλυτικά περαιτέρω μέτρα στήριξης των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που είτε
πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με:
α. την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας, την ακυρότητα καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.
β. την οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας.
δ. τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Επιπρόσθετα, προβλέπονται μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που είτε παραμένουν σε αναστολή κατά το μήνα
Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της
αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται
σημαντικά και προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων
εργασίας.
Στο Κεφάλαιο Β’:
Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, αρμόδιος φορέας ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού
του δικαιούχου - εργαζομένου.
Με το άρθρο 2 προβλέπεται η ύπαρξη τυχόν προστίμων στα φυσικά πρόσωπα που
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους και επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
29. Φ
 ΕΚ Β’ 1780 9.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
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στο σύνολο της Επικράτειας,
κορωνοϊού COVID-19.

προς

περιορισμό

της

διασποράς

του

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Το άρθρο 2 περιλαμβάνει τις παραβάσεις (βρίσκονται αναλυτικά συνημμένες σε
πίνακα) κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό
διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.
Με το άρθρο 3 λαμβάνονται μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς
και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών
οχημάτων δημόσιας χρήσης. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
150 ευρώ.
Με το άρθρο 4 λαμβάνονται μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας
χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.
Με το άρθρο 5 λαμβάνονται μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης
οχήματα.
Με το άρθρο 6 ορίζεται μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με
λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
Με το άρθρο 7 ορίζονται αναλυτικά ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση
των μαθητών.
Με το άρθρο 8 ορίζονται αναλυτικά μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων,
δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 9 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Με τα άρθρο 10-13 ορίζονται οι διαδικασίες ελέγχων, η πιστοποίηση παραβάσεων,
η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων και η αρχή ενημέρωσης του κοινού
για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι η απόφαση ισχύει από τις 11 Μαΐου 2020 έως τις
17 Μαΐου 2020. Τέλος καταργείται η από 6.5.2020 (Β΄ 1757) κοινή υπουργική
απόφαση: «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε
επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης».
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30. Φ
 ΕΚ Β’ 1781 9.5.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία ορίζεται ο περιορισμός, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις, των πάσης φύσεως
αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και
σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα
προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας, από τις 11.5.2020 και
ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00. Τέλος καταργείται η από
3.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1649).
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6105 - 4.05.2020 | Ανυπαρξία σχεδίου
κατά του κορονοϊού στις προσφυγικές δομές.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6139
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

-

4.05.2020

|

Στήριξη

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6191 - 5.05.2020 | Μέτρα στήριξης του
κλάδου των Καλλιτεχνών.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6197 - 5.05.2020 | Μέτρα στήριξης για
τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) στο χώρο του θεάτρου.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6233
εκμετάλλευσης για την έκδοση κλειδαρίθμου.

- 6.05.2020 | Πρακτικές

Ευχαριστούμε!
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