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

ΜΑΪΟΣ Εβδομάδα 2η
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 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΪΟΥ (11.05. έως 17.05)
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 τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου εκδόθηκαν 38 υπουργικές αποφάσεις,
δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ δεν
καταγράφηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως τα μέτρα στήριξης φορολογουμένων, θέματα
νομιμότητας και αντισυνταγματικότητας στην τηλεκπαίδευση και η
βιντεοσκόπηση στις αίθουσες διδασκαλίας, ενημερωτικά στοιχεία για τα ποσά
που διατέθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και σχετικά με τα ελλιπή
μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση μέχρι και τις 30/09/2020 των προθεσμιών
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών για φυσικών προσώπων
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις όπως και των μισθωτών των
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και των επιχειρήσεων,
παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο
συντελεστή, μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων,
η
διαδικασία
χορήγησης
ενίσχυσης
με
τη
μορφή
επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν.
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Υγεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου και ο καθορισμός ομάδων
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, η επιβολή προσωρινών
μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, η παράταση για την
καταγραφή ειδών, των υπόχρεων, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής
δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας, η παράταση
προσωπικής υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού, απαγόρευσης
εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών, το καθεστώς λειτουργίας έμμισθων,
άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων, παράταση
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
στη χώρα από την αλλοδαπή, εν μέρει προσωρινή αναστολή λειτουργίας των
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, το μέτρο προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων, κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες, παράταση επιβολής
μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού και κανόνες τήρησης
αποστάσεων, προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά και
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Εργασία/Πρόνοια:
Προβλέπεται ο προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, παράταση
προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων για
ελεύθερους
επαγγελματίες,
μέτρα
στήριξης
εργαζομένων
ειδικών
κατηγοριών, επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του
ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης και δομών της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης.
Παιδεία:
Περιλαμβάνονται μέτρα για τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ), για την επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού
έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., τον τρόπο επαναλειτουργίας
όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, τον τρόπο ασφαλούς
διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
αναλυτικά τα μέτρα για τη σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.
Μετανάστευση:
Προβλέπεται η παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων
Διεθνούς Προστασίας.
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2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 1784 11.5.2020 | Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της
20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 (σ.σ. παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών κατά 2 μήνες) της από
24-3-2020 (Β΄ 1022) υπουργικής απόφασης, η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού επιλογής εξειδικευμένου αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης προς τη συσταθείσα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21-10-2019 Διυπουργική Επιτροπή για την
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική επικράτεια».
2. ΦΕΚ Β’ 1799 11.5.2020 | Παράταση αναστολής πάσης φύσεως
προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της
διοίκησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία
παρατείνεται η αναστολή των πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή
αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης, έως
12.6.2020. Εξαίρεση αποτελούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 46
της (σ.σ. πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα) από 30.3.2020
ΠΝΠ (Α' 75).
3. ΦΕΚ Β’ 1800 11.5.2020 | Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε

άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID
19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας & Εσωτερικών με την οποία
επεκτείνεται η διευκόλυνση της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια
(σ.σ. άδεια ειδικού σκοπού), στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή
λοίμωξη από COVID-19:
α.Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
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β.Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με: i) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση,
ii) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, iii) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου
προς σοβαρού βαθμού, iv) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, v) χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, vi) Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
γ. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40.
δ.Άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή
σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που
λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200/μL.
ε.Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
στ.Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και
πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
ζ. Γυναίκες που κυοφορούν.
Με την έναρξη ισχύος της απόφασης, καταργείται τέλος, η από 18.3.2020 (928
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής
άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
COVID-9».
4. ΦΕΚ Β’ 1805 12.5.2020 | Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία προσδιορίζεται αναλυτικά η διαδικασία για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
σύμφωνα με την από 23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1078/Β΄).
5. ΦΕΚ
Β’
1812
12.5.2020
|
Τροποποίηση
Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077).

της

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με
την οποία αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της από 27-3-2020
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077). Ορίζεται ότι για την παράταση προθεσμίας
καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων, υπάγονται οι
αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A΄ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά ασκούν
πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα
υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται για
μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενεργό, κύριο
κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την
20-3-2020
κωδικού
δευτερεύουσας
δραστηριότητας,
από
τους
αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
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αριθμ. Α. 1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών
αποφάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.
6. ΦΕΚ Β’ 1816 12.5.2020 | Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020
έως και 5.6.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία επιτρέπεται, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και
5.6.2020, η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών, καθώς και η προσέλευση
προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους
θρησκευτικής λατρείας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την
τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις.
β) σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως
μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός 50,
γ) να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή
μετάδοσης του κορωνοϊού.
Ορίζεται ακόμη, ότι στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά
δύο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων, ενώ η χρήση τους
είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, προαιρετική είναι η χρήση προστατευτικής
υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Ορίζονται, τέλος, προληπτικά
μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι
υπεύθυνοι κατά το νόμο θρησκευτικοί λειτουργοί.
7. ΦΕΚ Β’ 1821 13.5.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και τις 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και
31/05/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20/03/2020 (σ.σ. αναφέρονται συνημμένα στον πίνακα της απόφασης), ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
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φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020.
Ακόμα, αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
8. ΦΕΚ Β’ 1822 13.5.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και τις 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων -στις Δ.Ο.Υ.- οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως
και 31/05/2020, των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με
εντολή δημόσιας αρχής, είτε επειδή η λειτουργία της επιχείρησης
πλήττεται σημαντικά λόγω του κορωνοϊού. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 (σ.σ. αναφέρονται
συνημμένα στον πίνακα της απόφασης), ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 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.
Ακόμα, αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
9. ΦΕΚ Β’ 1823 13.5.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων -στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα- οφειλών, που λήγουν ή έληξαν
από 01/05/2020 έως και 31/05/2020, των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 (σ.σ. αναφέρονται
συνημμένα στον πίνακα της απόφασης) ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο στις 20/03/2020.
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Ακόμα, αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
10. ΦΕΚ Β’ 1823 13.5.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων -στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα- οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με
ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
01/05/2020 έως και 29/05/2020, των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 (σ.σ. αναφέρονται συνημμένα
στον πίνακα της απόφασης) ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
στις 20/03/2020.
Ακόμα, αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
11. ΦΕΚ Β’ 1837 13.5.2020 | Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’
αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας
που αφορά στην εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των κυρώσεων και
της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής
προστασίας, προσωπικής υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του
κορωνοϊού. Η καταγραφή αποσκοπεί στην επάρκεια των εν λόγω προϊόντων και
στην παρακολούθηση των τιμών πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν
φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών.
Με το άρθρο 1 αναγράφονται αναλυτικά τα είδη των αποθεμάτων που
δηλώνονται.
Με το άρθρο 2 ορίζονται οι υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων.
Με το άρθρο 3 ορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους ανά
κατηγορία.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι η διάθεση των προϊόντων «Απολυμαντικά διαλύματα»
& «Καθαρή αιθυλική αλκοόλη», γίνεται αποκλειστικά σε μεμονωμένες
συσκευασίες, τηρώντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς ως προς την ανώτατη
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ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, η οποία ορίζεται αυστηρά στα 3 τεμάχια
συνολικά, από τα οποία μόνο 2 δύνανται να ανήκουν στο ίδιο είδος.
Με το άρθρο 5 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων.
Με το άρθρο 6 παρατείνεται, έως τις 12 Ιουλίου 2020, η υποχρέωση δήλωσης
αποθεμάτων.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αποθεμάτων
αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό
υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους
αρμόδιους φορείς.
Με το άρθρο 8 καθορίζεται το ύψος προστίμου ανά παράβαση.
Με το άρθρο 9 καταργείται η από 16.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση: «Δήλωση
αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β’ 1481) ως προς την
υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων.
12.

ΦΕΚ Β’ 1838 13.5.2020 |
Τροποποίηση της 5953/23-6-2014
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης
και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία
συμπληρώνει το άρθρο 4
και το άρθρο 10 της από 8-7-2014 (1861/Β’)
υπουργικής απόφασης σχετικά με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας
δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
α. από 18 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΣΔΕ (σ.σ. υπό τις οριζόμενες
εξαιρέσεις) θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα μόνο του δεύτερου έτους
σπουδών. Τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών ολοκληρώνονται στις 10
Μαρτίου 2020.
β. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020 θα γίνουν μόνο οι διδακτικές
ώρες των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα αναστολής
της λειτουργίας των ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019-2020.
γ. Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους σπουδών θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους
στο δεύτερο έτος με βάση την περιγραφική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου του
σχολικού έτους 2019-2020, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
δ. το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνεται σε 35 ώρες, με την προσθήκη
2 διδακτικών ωρών την ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 έως
30 Ιουνίου 2020.
13.

ΦΕΚ Β’ 1838 13.5.2020 | Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ
1807/Β΄/ 2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία
συμπληρώνει την από 2-7-2014 (1807/Β’) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον
κανονισμό λειτουργίας ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Πιο
συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
α. Τμήμα της κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020, το οποίο δεν θα
πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020, δύναται να υλοποιηθεί από την 1η έως
την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
β. Το ελάχιστο όριο για τις εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020
ορίζεται σε 8 και η λήξη του εξαμήνου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου
2020.
γ. Από 18 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΙΕΚ θα διεξαχθούν όλα τα
θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά
μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός ΙΕΚ, εντός
Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία
καταρτιζομένων, με αύξηση 2 διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις
30 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι
δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων στους χώρους που διεξάγονται,
θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με
ανώτερο όριο τις 30 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
δ. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας όλων των μαθημάτων ορίζεται σε 35 λεπτά για
το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και από 1
Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.
ε. Για το εαρινό εξάμηνο 2020, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή
ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των
συνολικών μαθημάτων.
στ. Από την 18η Μαΐου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020 και από την 1η έως την
30η Σεπτεμβρίου 2020, στα Ι.Ε.Κ. πέραν της διά ζώσης κατάρτισης προβλέπεται η
δυνατότητα κατάρτισης με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων
στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για
την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
14.

ΦΕΚ Β’ 1839 13.5.2020 |
Παράταση ισχύος της με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται έως και τις 15.6.2020 και ώρα 23.00
η ισχύς της από 17.3.2020 (Β’ 916) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως είχε παραταθεί
με την από 14.4.2020 (Β’ 1419) υπουργική απόφαση.
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15. Φ
 ΕΚ Β’ 1840 13.5.2020 | 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 13.5.2020 έως
και 22.5.2020, 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 απαγορεύεται η λειτουργία 2 υπαίθριων λαϊκών αγορών, για το χρονικό
διάστημα από 13.5.2020 έως και 22.5.2020. Πρόκειται για τη λαϊκή αγορά
επί των οδών Ατρειδών και Αμφικράτους του Δήμου Αθηναίων και της λαϊκής επί
της οδού Περγάμου του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής.
16. Φ
 ΕΚ Β’ 1844 13.5.2020 | Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού
έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την οποία
ορίζεται η επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας»
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 έως και τις
15 Νοεμβρίου 2020. Ορίζονται, επίσης, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι
μαθητευόμενοι των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας
περιόδου 2019 - 2020 δύνανται να συμπληρώσουν το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη
Μαθητείας» στην περίοδο 2020-2021.
Τέλος ορίζονται αναλυτικά τα προγράμματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που
αφορούν στο «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» και στο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
17. ΦΕΚ Β’ 1845 13.5.2020 | Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων
μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του «Μεταλυκειακού
έτους-τάξη μαθητείας» μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και
Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 ορίζονται τα μέτρα προστασίας για την επαναλειτουργία όλων των
φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, από τις 18.5.2020 και μέχρι τη λήξη των
μαθημάτων τους κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο.
α.τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.
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β.Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων ανά αίθουσα διδασκαλίας
ορίζεται σε 15. Εφόσον οι διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση
των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων,
χωρίζεται σε υποτμήματα.
γ.Προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ο Διευθυντής εκπαιδευτικής δομής και ο Σύλλογος
Διδασκόντων ως υπεύθυνοι λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και
προφύλαξης. Ορίζεται, ακόμα, ότι τα μαθήματα στα «Εργαστήρια Πληροφορικής»
πραγματοποιούνται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής
χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη. Τέλος, τα κυλικεία
παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου, ενώ
δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, κάθε είδους εκδηλώσεις,
προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευόμενων/καταρτιζομένων στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS και δεν λειτουργούν οι βιβλιοθήκες.
18. ΦΕΚ Β’ 1846 13.5.2020 | Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους
εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία ορίζονται τα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού ως προς τη
διεξαγωγή των κάθε είδους εξετάσεων, πλην των πανελλαδικών, σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία:
α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου
β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση
ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.
στ. απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των σχολικών μονάδων.
19. ΦΕΚ Β’ 1848 14.5.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία παρατείνεται έως και τις 31.5.2020 η ισχύς της από 25.4.2020 (Β’
1587) κοινής υπουργικής απόφασης: «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων
υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των
κτηματολογικών
γραφείων
Πειραιά,
Θεσσαλονίκης,
καθώς
και
των
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κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων
Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας».

του

Φορέα

“Ελληνικό

20. ΦΕΚ Β’ 1849 14.5.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία, παρατείνεται έως και τις
31.5.2020 και ώρα 15.00, η ισχύς της από 22.3.2020 (Β΄ 989) κοινής
υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτή είχε παραταθεί με την από
14.4.2020 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1420).
21.

ΦΕΚ Β’ 1850 14.5.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία παρατείνεται, έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12.00, η ισχύς της
από 2.4.2020 (Β’ 1127) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του
κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» , όπως αυτή έχει παραταθεί με την από 17.4.2020 (Β’ 1476) όμοια
κοινή απόφαση σε αυτούς που εισέρχονται στη χώρα.
22. Φ
 ΕΚ Β’ 1851 15.5.2020 | Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης
πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2020 (σ.σ. έληγε στις 15 Μαΐου) η
ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με
μειωμένο Συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
23. Φ
 ΕΚ Β’ 1854 15.5.2020 | Τροποποίηση της οικ. 7330/2020 υπουργικής
απόφασης «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων
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Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη
διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς
προστασίας α΄ και β΄ βαθμού» (B΄ 1426).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία
τροποποιείται η από 07.04.2020 (Β΄ 1426) απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων
Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη
διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων Διεθνούς προστασίας
α΄ και β΄ βαθμού».
Ειδικότερα παρατείνεται για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης,
κάθε άδεια διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία και τα
οποία λήγουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής και
εξυπηρέτησης κοινού και έως την 31η Μαΐου 2020.».
24. Φ
 ΕΚ Β’ 1856 15.5.2020 | Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας & Εσωτερικών με την οποία
καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19. Οι
υπάλληλοι που εμπίπτουν στις κάτωθι ομάδες δύνανται να απουσιάζουν
δικαιολογημένα με ειδική άδεια. Πρόκειται για τις εξής ομάδες:
α. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
β. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια (σ.σ. οριζόμενα)
καρδιαγγειακά νοσήματα.
γ. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
δ. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (σ.σ.
οριζόμενα) μέτριου προς σοβαρού βαθμού.
ε. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
στ. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.
ζ. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
η. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
θ. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
ι. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή, μεταμοσχευμένοι που
λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και HIV ασθενείς με
CD4≤200/μL.
ια. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
ιβ. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και
πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
ιγ. Γυναίκες που κυοφορούν.
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Τέλος, καταργείται η από 11-5-2020 (1800 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
25. Φ
 ΕΚ Β’ 1857 15.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της
Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από
16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις
2.6.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 αναστέλλονται από τις 16 Μαΐου έως την 31η Μαΐου, οι εργασίες
των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των
Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου
99 του Συντάγματος, καθώς και 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.
Με το άρθρο 2 αναστέλλονται, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, από τις 16 Μαΐου
έως την 31η Μαΐου, οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου
της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,
καθώς και 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.
Με το άρθρο 3 αναστέλλονται, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, από τις 16 Μαΐου
έως την 31η Μαΐου, οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων.
Με το άρθρο 4 αναστέλλονται, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, από τις 16 Μαΐου
έως την 31η Μαΐου, οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
καθώς και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων. Τέλος, αναστέλλονται για το ίδιο χρονικό διάστημα οι διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.
Με το άρθρο 5 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από τις 16 Μαΐου
έως την 31η Μαΐου. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται
να διενεργούνται, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης
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διαδικτυακής εφαρμογής. Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης
λειτουργία μόνο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία
τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας 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, ισχύουν οι διατάξεις για την άδεια ειδικού σκοπού.
Με το άρθρο 7 ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του
αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου. Τοιχοκολλούνται στην
είσοδο του δικαστηρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Πρόκειται για: α)
σύσταση χρήσης μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους
συνηγόρους και διαδίκους. β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο. δ)
Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει
περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.
26. Φ
 ΕΚ Β’ 1858 15.5.2020 | Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄84).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
ότι για τα κάθε είδους οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής,
μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος
ΚΑΔ»), με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν
δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 13/4/2020 γίνονται
δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019. Αν διαπιστωθεί ότι από
την δραστηριότητα (ΚΑΔ) που δηλώθηκε ως κύρια, δεν προκύπτουν τα
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται
κυρώσεις. Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι
επιστρέψουν εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν
ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παρούσας απόφασης.
27. ΦΕΚ Β’ 1859 15.5.2020 | Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας &
Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται ότι μέχρι τη λήξη του τρέχοντος
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διδακτικού έτους 2019-2020, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν απευθείας μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων
μέσων
τεχνολογίας.
Η
υλοποίηση
της
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης
πραγματοποιείται από την ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meetings της εταιρείας
Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό
(ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των
μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους
ίδιους. Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων είναι ότι: Α. έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/
αποθήκευσης, Β. έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις
οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετάδοση και εικόνας, θα
φαίνονται μόνο ο/η εκπαιδευτικός ή/και ο πίνακας. Η μετάδοση καλύπτει την
παράδοση του μαθήματος και όχι τυχόν εξέταση μαθητών.
28. Φ
 ΕΚ Β’ 1860 15.5.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων
αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζεται, από τις 15.5.2020 και ώρα 15.00 έως και τις
31.5.2020 και ώρα 15.00, ο περιορισμός των αεροπορικών, θαλάσσιων,
σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων (σ.σ. υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις) με
την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και την Ισπανία καθώς και την
απαγόρευση εισόδου προσώπων (σ.σ. με εξαίρεση τους Ιταλούς & Ισπανούς
πολίτες) στην ελληνική επικράτεια.
Με το άρθρο 2 ορίζεται, από 15.5.2020 και ώρα 15:00 έως και 31.5.2020
και ώρα 15:00, ο περιορισμός του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην
ελληνική Επικράτεια προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό
της αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από
τα σκάφη αυτά.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει την εκπόνηση και
εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις
χώρες του πρώτου άρθρου.
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29.

 ΕΚ Β’ 1861 15.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
Φ
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των πάσης φύσεως
επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες,
Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν διοικητικό πρόστιμο από
5.000 έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 10
έως 20 ημέρες.
Με τα άρθρα 3-8 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι
διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή προστίμων, η
βεβαίωση και είσπραξη προστίμων καθώς και η Αρχή ενημέρωσης του κοινού.
Τέλος, ορίζεται ότι τα μέτρα έχουν ισχύ από τις 16 Μαΐου 2020 έως και τις 22
Μαΐου 2020.
30. Φ
 ΕΚ Β’ 1862 15.5.2020 | Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄1645).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 5-6 της από 2.5.2020
(Β’ 1645) κοινής υπουργικής απόφασης: «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19».
Ορίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, από περισσότερες ή
όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση και εφόσον, κατόπιν
διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που
αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια, το
ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το
αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν
ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
Τέλος ορίζεται ότι οι αιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 υποβάλλονται έως
την 19η Μαΐου 2020..
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31. Φ
 ΕΚ Β’ 1863 15.5.2020 | Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι
πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 22-4-2020 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’
1841) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τα άρθρα 1-3. Ειδικότερα,
εντάσσονται στο καθεστώς χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ),
νέες κατηγορίες. Ορίζεται ότι η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά
δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων καθώς
και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης κορωνοϊού.
32. Φ
 ΕΚ Β’ 1865 16.5.2020 | Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών
δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας
& Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με την οποία αποφασίζεται η
επαναλειτουργία, από 18.05.2020, των επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας
(ΕΠΑ.Σ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω
Σχολών,ορίζεται η τήρηση των μέτρων προφύλαξης για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού (αποστάσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων, χρήση
αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.).
33. Φ
 ΕΚ Β’ 1866 16.5.2020 | 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 16.5.2020 έως
και 25.5.2020, 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 των
οδών Τυμφρηστού και Παρνασσού του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, για το
χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 25.5.2020.
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34. Φ
 ΕΚ Β’ 1867 16.5.2020 | Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών
της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

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 ορίζεται η επανέναρξη λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και
από 18.5.2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες.
Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως προς τα μέτρα προφύλαξης έναντι του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 3 ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και στους
φορείς που δεν τηρούν τους κανόνες των μέτρων προφύλαξης. Ανάλογα με τον
βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες.
Με το άρθρο 4 παρατείνεται έως τις 31.7.2020 το διδακτικό έτος των ανωτέρω
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 5 επιτρέπεται η μετακίνηση των μαθητών/σπουδαστών και
δασκάλων/καθηγητών των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με κάθε κατάλληλο έγγραφο
που πιστοποιεί τη φοίτηση ή την εργασία στις εν λόγω εκπαιδευτικές δομές
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας.
35. Φ
 ΕΚ Β’ 1868 17.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, 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, για το χρονικό διάστημα από
18.5.2020 έως και 24.5.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά
δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.).
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από
18.5.2020 έως και 24.5.2020, των αναβατήρων (τελεφερίκ).
Με το άρθρο 3 ορίζεται η από 18.5.2020 κατ’ εξαίρεση λειτουργία, οριζόμενων
στην απόφαση, αθλητικών εγκαταστάσεων.
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Με το άρθρο 4 επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των
επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
Ακόμα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Με τα άρθρα 5-6 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
καθώς και η Αρχή ενημέρωσης του κοινού.
36. Φ
 ΕΚ Β’ 1869 17.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. (προσέλευση και αποστάσεις μεταξύ ατόμων, ωράριο λειτουργίας
κ.λπ.).
Με το άρθρο 2 ορίζονται οι παραβάσεις κανόνων λειτουργίας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ορίζονται, επίσης, οι επιβαλλομένες κυρώσεις στις επιχειρήσεις που
δεν τηρούν τα μέτρα. Ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας
υγείας, για κάθε παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως
100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90
ημέρες.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό και στους
επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφορών. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
Με τα άρθρα 4-5 ορίζονται τα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας
χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδόηγό, καθώς και στα επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης οχήματα.
Με τα άρθρα 6-8 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στις μετακινήσεις των μαθητών,
στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημσιας ή ιδιωτικής χρήσης καθώς και στις
σιδηροδρομικές και αεροπορικές μετακινήσεις.
Με το άρθρο 9 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών
χώρων,φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού.
Με το άρθρο 10 ορίζονται οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας των φορέων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλοντια κατά τις
περιπτώσεις αυτές.
Με το άρθρο 11 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με το άρθρο 12 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
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Με τα άρθρα 13-17 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,
οι διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή προστίμων και η
βεβαίωση και είσπραξη , καθώς και η Αρχή ενημέρωσης του κοινού.
Η απόφαση έχει ισχύ από τις 18 Μαΐου 2020 έως τις 24 Μαΐου 2020.
37. Φ
 ΕΚ Β’ 1870 17.5.2020 | 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 (σ.σ. υπό 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 διά
θαλάσσης, για το χρονικό διάστημα από τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως
τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00.
38. Φ
 ΕΚ Β’ 1871 17.5.2020 | 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 COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται η
απαγόρευση (σ.σ. υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις) του απόπλου και του κατάπλου
κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για το χρονικό
διάστημα από τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως τις 25 Μαΐου 2020 και
ώρα 06:00.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6369 - 11.05.2020 | Covid 19 και
μέτρα στήριξης φορολογουμένων ως προς την καταβολή
βεβαιωμένων οφειλών, στη φορολογική διοίκηση, που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6352 - 11.05.2020 | Θέματα
νομιμότητας και αντισυνταγματικότητας στην τηλεκπαίδευση.
3. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου
6395/306 - 12.05.2020 | Ενημερωτικά στοιχεία για τα ποσά που
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διατέθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ σχετικά με την κρίση
του κορονωϊού.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6415
Βιντεοσκόπηση στις αίθουσες διδασκαλίας.

-

12.05.2020

|

5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6555 - 12.05.2020 | Ελλιπή
μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών.
Ευχαριστούμε!
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