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

ΙΟΥΝΙΟΣ 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 ΙΟΥΝΙΟΥ (1.6. έως 7.6)
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 Ιουνίου εκδόθηκαν 22 υπουργικές αποφάσεις,
δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και δεν
ψηφίστηκε κάποιο νομοσχέδιο σχετικά με τον κορωνοϊό.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως την πλήρη στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας
της μονάδας ΜΕΘ και την επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής
Μονάδας (ΚΕΜ) του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", έξωση 11.000
προσφύγων από δομές φιλοξενίας, μαζικές απολύσεις εργαζομένων στον
τουρισμό, αίτηση εγγράφων σχετιζόμενων με την απευθείας ανάθεση στην
Marketing Greece AE.
Οικονομία:
Προβλέπονται μέτρα όπως η παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων
φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο καθορισμός
προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την
επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και
αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων με
τροποποίηση ΚΑΔ, παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, παροχή
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της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους
342.618.750,00 € στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και
θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενός τμήματος της απώλειας
εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω των μειωμένων ωρών απασχόλησης
αυτών, καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ.
οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το
χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του
συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες και
καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό
διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή
ΦΠΑ από 24% σε 13%.
Υγεία:
Προβλέπονται κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και
μη παραλίες, επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους
λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με το Κατάρ, επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή με
εξαίρεση των πληρωμάτων, των χειριστών και των τεχνικών των εταιρειών των
μισθωμένων ελικοπτέρων, τα οποία εμπλέκονται στην αεροπυρόσβεση, επιβολή
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, ορισμός των
Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών
(Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή
κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη
αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους και αύξηση της πληρότητας στα
λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ από 50% σε 65%.
Τουρισμός:
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια.

απόπλου

και

κατάπλου

Εργασία/Πρόνοια:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, μηνός Φεβρουαρίου 2020 για το ΝΑΤ, παρατείνεται η
προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων και
λαμβάνεται μέριμνα για ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
μηνός Μαρτίου 2020.
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Παιδεία:
Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων, εξαιρουμένων
των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους
2020.
Μετανάστευση:
Προβλέπει την παράταση της λήψης μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών
Κρανιδίου, στη δομή φιλοξενίας μεταναστών «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θέση
«ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου Παιονίας Κιλκίς και στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν κατατέθηκαν/ψηφίσθηκαν.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 2095 1.6.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 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. Το προσωπικό των οργανωμένων
παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC,
αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα
επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με
ευθύνη του λουόμενου.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας
των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες κυρώσεις. Στις επιχειρήσεις που
δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο
από 5.000 έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
15 έως 20 ημέρες.
Με το άρθρο 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Πρόκειται για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), τις Υγειονομικές
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Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική
Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, καθώς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Ορίζονται, επίσης,
οι αρμόδιες αρχές.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία των ελέγχων, η πιστοποίηση
παραβάσεων, η επιβολή, η βεβαίωση και η των προστίμων.
Με τα άρθρα 7-8 ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια υπηρεσία
για την ενημέρωση του κοινού και η ισχύς της απόφασης η οποία είναι για το
χρονικό διάστημα από 2 έως 8 Ιουνίου.
2. ΦΕΚ
Β’
2096
2.6.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ’
αρ.
Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 26.3.2020 (Β΄ 1044) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
αυτή
ισχύει
μετά
την
τροποποίησή
της
με
την
υπ’
αρ.
Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 της από
26-3-2020 (Β’ 1044) κοινή απόφαση, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από
6-4-2020 (Β’ 1384) κοινή υπουργική απόφαση και αφορά στην παράταση της
προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, μηνός Φεβρουαρίου
2020.
Ορίζεται ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης
Φεβρουαρίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαιτητών έως
31/3/2020, και έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως
30/9/2020, και έως 10/10/2020 για το πρώην ΝΑΤ.
3. ΦΕΚ Β’ 2111 2.6.2020 | Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων & Υγείας με
την οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και
9.7.2020, η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών και τελετών, καθώς και η
προσέλευση προσώπων για ατομική προσευχή κάθε δόγματος και θρησκείας,
ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, υπό τις οριζόμενες
προϋποθέσεις:
α. ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου
λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας 1 ατόμου ανά 5 τ.μ.
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επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, με ευθύνη του κατά
νόμου υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού.
β) σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως
μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός 100,
γ) να τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης
του κορωνοϊού.
Επίσης προβλέπεται, στις εισόδους των χώρων λατρείας, η υποχρεωτική ύπαρξη
δύο σταθμών αντισηπτικών, ενώ προαιρετική είναι η χρήση προστατευτικής
υφασμάτινης μάσκας κατά τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας των
προσερχόμενων. Τέλος είναι υποχρεωτικός ο φυσικός αερισμός των χώρων
λατρείας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.
4. ΦΕΚ Β’ 2114 2.6.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το Κατάρ προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της
προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Κατάρ, καθώς και την
απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από το Κατάρ, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, για
το χρονικό διάστημα από τις 2-6-2020 και ώρα 20:00 έως και τις
15-6-2020 και ώρα 20:00. Από την απαγόρευση εξαιρούνται: α) Έλληνες
πολίτες, κατόχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια
κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) η μεταφορά
εμπορευμάτων με πλοία.
5. ΦΕΚ Β’ 2115 2.6.2020 | Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/
31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής "Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2089).
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 στο άρθρο 2 της από 31.5.2020 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 (Β΄ 2089)», η παρ. 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα
παρ. 3.
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Στη νέα αυτή παράγραφο, ορίζεται η εξαίρεση των πληρωμάτων, των χειριστών
και των τεχνικών των εταιρειών των μισθωμένων ελικοπτέρων, τα οποία
εμπλέκονται στην αεροπυρόσβεση για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής
περιόδου 2020, από την επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού.
6. ΦΕΚ Β’ 2144 3.6.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 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 (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) λειτουργίας πάσης
φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες.
Με το άρθρο 2 ορίζονται οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων με τις κυρώσεις που επισύρουν αυτές. Επιβάλλονται πρόστιμα,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, από 5.000 έως
25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 20
ημέρες.
Με τα άρθρα 3-8 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, οι διαδικασίες ελέγχων και η πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή
προστίμων και η βεβαίωση - είσπραξη προστίμων, η αρμόδια αρχή ενημέρωσης
του κοινού και η ισχύς της απόφασης, η οποία έχει διάρκεια από τις 5 Ιουνίου
2020 έως και τις 15 Ιουνίου 2020.
7. ΦΕΚ Β’ 2146 3.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, 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, από 5.6.2020 έως και
14.6.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 22 δραστηριότητες βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). (σ.σ. μειώθηκαν κατά 13 σχετικά με
τις 2 προηγούμενες εβδομάδες.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 5.6.2020 έως και
7.6.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 13 δραστηριότητες βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
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Με το άρθρο 3 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 5.5.2020 έως και
16.6.2020, των αναβατήρων (τελεφερίκ), με εξαίρεση εκείνου της νήσου Θήρας,
υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. πραγματοποίηση 2 δρομολογίων την ημέρα. Ενός
πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών
ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως 2 ατόμων ανά καμπίνα. β. Το προσωπικό
και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα
φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
Με το άρθρο 4 απαγορεύεται, από 5.6.2020 έως και 7.6.2020, η λειτουργία
των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν
διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται, από 5.6.2020 έως και
14.6.2020, οποιαδήποτε εργασία της ανώνυμης εταιρίας «HELEXPO ΑΕ». Τέλος,
δεν απαγορεύεται, από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, η διενέργεια εργασιών
χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Με το άρθρο 5 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου, η
πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή, η βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, για
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, βάσει της από 9.4.2020 (Β΄ 1275) κοινή
υπουργική 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 6, ως αρχή ενημέρωσης του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
Με το άρθρο 7 καταργείται η από 30.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2086)
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
8. ΦΕΚ Β’ 2160 4.6.2020 | Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων
φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου
2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός των
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων
μέσα στους μήνες αυτούς έληγε η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης
παράτασης, ανεξάρτητα από την υποβολή της αίτησης παράτασης. Η δυνατότητα
υποβολής αίτησης για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, εξακολουθεί να ισχύει για όσες
περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
έληγε εντός των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020.
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9. ΦΕΚ Β’ 2164 4.6.2020 | Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και
νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων
και προγραμμάτων».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού &
Αθλητισμού με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η από 20-5-2020
(Β’1938) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας,
τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων,
επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο
θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων».
Στο α’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 (σ.σ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης
επιχορήγησης) μετά τη λέξη «εξής» και πριν τη λέξη «συμπεριλαμβανομένων» η
φράση «9002, 9004 και 9329» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9001, 9002,
9003, 9004 και 9329». (σ.σ αναφέρεται σε κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας).
10. ΦΕΚ Β’ 2166 4.6.2020 | Παράταση προθεσμίας καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του
Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του
άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Πολιτισμού &
Αθλητισμού με την οποία παρατείνονται έως τις 15.6.2020, οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που
λήγουν εντός του Μαΐου 2020, α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που
δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, β) των φυσικών προσώπων
εκμισθωτών ακινήτων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν εντός του
Μαΐου 2020.
11. ΦΕΚ Β’ 2167 4.6.2020 | Παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 342.618.750,00 € στο πλαίσιο του
κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση
ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής
έκρηξης της νόσου COVID-19.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία παρέχεται
η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για το ποσό
των 342.618.750,00 ευρώ σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.
Σκοπός του μέσου προσωρινής στήριξης είναι η αντιμετώπιση της
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου
COVID-19, και ειδικότερα των δυσμενών επιπτώσεων αυτής στον τομέα της
απασχόλησης. Το προαναφερθέν μέσο δίνει τη δυνατότητα στην (Ε.Ε.) να
αντιμετωπίσει την κρίση στην αγορά εργασίας αλληλέγγυα για όλα τα κράτη μέλη
μέσω δανείου που θα χορηγείται από την Ένωση σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος και επομένως και στη Χώρα μας.
Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
για τη χρηματοδότηση ενός τμήματος της απώλειας εισοδήματος των
εργαζομένων, λόγω των μειωμένων ωρών απασχόλησης αυτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να
δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για το
σκοπό αυτό 100 δις €.
Προκειμένου να έχει επαρκείς πόρους στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο
κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου του,
θα συνάψει σε προγενέστερο στάδιο με όλα τα κράτη μέλη και το καθένα
ξεχωριστά συμφωνία εγγύησης συνολικού ύψους 25 δις € για το σύνολο των
κρατών μελών, η οποία θα πρέπει να είναι ανέκκλητη, άνευ όρων και εκτελεστή
κατόπιν αιτήσεως.
Στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της (Ε.Ε.), το
Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται την καταβολή στην (Ε.Ε.), κατόπιν αιτήσεώς της,
εντός 10 εργάσιμων ημερών έως και το 100% του ποσού των 342.618.750,00 €
σε περίπτωση αθέτησης καταβολής πληρωμής από ένα κράτος μέλος.
12. ΦΕΚ Β’ 2168 4.6.2020 | 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 Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
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Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, έως τις 14
Ιουνίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους
πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν
σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά
κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). β.
Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο. Η
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον
ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Με το άρθρο 3 επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες του
άρθρου 1, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο από 1.000-100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο
150 ευρώ.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε
επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
Με το άρθρο 7 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του
προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)
αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. (σ.σ. αντικαταστάθηκε με επόμενη
απόφαση και το ποσοστό ανήλθε στο 65%).
Με το άρθρο 8 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 9-10 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις
και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία.
Με τα άρθρα 11-12 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού.
Με το άρθρο 13 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με τα άρθρα 14-15 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας των
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε παράβαση, οι
οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες.
Με τα άρθρο 16-17 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών αλλά και των φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Σε
όσους δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
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πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα,
και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους
υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο 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.
Με το άρθρο 18 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 19 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 20 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 21-26 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής
κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η αρχή ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η
έναρξη ισχύος της απόφασης, από 5 Ιουνίου έως και 14 Ιουνίου 2020.
13.

ΦΕΚ Β’ 2188 5.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/
24.4.2020
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 1584).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 21.6.2020, 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
επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από
24.4.2020 έως και 7.5.2020», όπως έχει παραταθεί με τις από 6.5.2020 (Β’ 1738)
και 21.5.2020 (Β’ 1973) όμοιες αποφάσεις.
14.

ΦΕΚ Β’ 2189 5.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/
25.5.2020
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 25.5.2020 έως και 8.6.2020” (B’ 2019).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 14.6.2020, η
ισχύς της από 25.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης: «Λήψη μέτρων κατά της
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εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή
Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως
και 8.6.2020» (Β’ 2019).
15. ΦΕΚ Β’ 2190 5.6.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
μεταναστών «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου
Παιονίας Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 19.6.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της
κυκλοφορίας από τις 5.6.2020 έως και τις 19.6.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη
θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,
αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.). Η Διοίκηση της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών, ακουστικών μηνυμάτων
καθώς
και
με
οποιοδήποτε
άλλο
πρόσφορο
μέσο
όλους
τους
δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους
εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής
τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες,
οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων
του κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου
στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
16.

ΦΕΚ Β’ 2191 5.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 21.6.2020, 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 τις από 16.4.2020 (Β΄ 1472), 9.5.2020 (Β΄ 1771) και
21.5.2020 (Β΄ 1972) όμοιες υπουργικές αποφάσεις.

17. ΦΕΚ Β’ 2195 5.6.2020 | 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 της διασποράς του
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κορωνοϊού Covid - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών και δόσεων και λαμβάνεται μέριμνα για ρύθμιση καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2020.
Συγκεκριμένα:
α. για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης
Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 30.04.2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών,
απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις. Οι εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης έως 30.09.2020.
β. για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 30.04.2020 καθώς
και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης,
παρατείνεται κατά 3 μήνες. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για
το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης,
επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα
για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από
προαιρετική ασφάλιση.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι απασχολούμενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και πρόσωπα που υπάγονται
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι
οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού
δευτερεύουσας δραστηριότητας, (σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της
απόφασης), 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.
18. ΦΕΚ Β’ 2199 6.6.2020 | Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών
(Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων
αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
(Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων
αρμοδιότητάς τους.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με την οποία ορίζονται οι
Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής, Πειραιώς και Αιγαίου, Μακεδονίας, Μακεδονίας
και Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου-Ιονίων ΝήσωνΗπείρου - Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.),
για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 25.02.2020 ΠΝΠ (Α’ 42), τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υπ’ αρ. 2020/C108I/01 Ειδική
Ανακοίνωση
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
για
την
προμήθεια
Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων
(Χειρουργικά
Γάντια,
Απολυμαντικά
Αντισηπτικά, Ιατρικά Αναλώσιμα, για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων
εποπτείας τους, καθώς και των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και Τοπικών Μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς τους). Οι ανωτέρω διαγωνιστικές
διαδικασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως την 25η Ιουνίου 2020 και η
εκτιμώμενη διάρκεια των συμβάσεων είναι 30 ημέρες από την υπογραφή των
συμβάσεων και την ανάρτησή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Λόγω του επείγοντος, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο
ακριβής προϋπολογισμός των διαγωνισμών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους
προϋπολογισμούς των Υ.ΠΕ. και η πηγή χρηματοδότησης θα είναι μέσω έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης.
19. ΦΕΚ Β’ 2200 απόφαση 1 6.6.2020 | Καθορισμός του ελάχιστου
τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό,
ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020
εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε
13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και
Τουρισμού με την οποία ορίζεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από
01.06.2020 έως 31.10.2020 καθορίζεται ως συνέπεια της μείωσης του
συντελεστή Φ.Π.Α. σε 13%, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 3 ωρών στα 82 ευρώ.
Αντίστοιχα, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 30
λεπτών, ορίζεται στα 36 ευρώ.
20. ΦΕΚ Β’ 2200 απόφαση 2 6.6.2020 | Καθορισμός συγκεκριμένου
κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα
από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
από 24% σε 13%.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 καθορίζεται
συγκεκριμένο κόμιστρο για τις ορισμένες με τις υπ’ αρ. 5, 6 και 7 διαδρομές με
Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, ως εξής:
Στον νομό Αττικής για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον
διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και τέλος σε σημείο εντός του
δακτυλίου, και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 35
€ (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00’ - 00:00’ και 49 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες
00:00’ έως 05:00:
Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης
τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο λήξης
οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και αντίστροφα, το τιμολόγιο
κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 18 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00’ 00:00’ και 26 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00’ έως 05:00.
Στην Δ.Ε. Καβάλας, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον
Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε
σημείο της Δ.Ε. Καβάλας, και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου για όλο το
24ωρο καθορίζεται στο ποσό των 35 €.
21. ΦΕΚ Β’ 221 7.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/
4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “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” (Β’ 2168).
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
την οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 7 και 14 της από 4.6.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2168).
Πιο αναλυτικά ορίζεται ότι στα λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ
ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά
λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή
κλειστού τύπου, σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ,
στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις
σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης
ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών
ανά όχημα/συρμό. (σ.σ. από 50% που ίσχυε).
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Απαγορεύονται, τέλος, η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων,
εξαιρουμένων των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις
του έτους 2020. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την
τήρηση υποχρεωτικής απόστασης 3 μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του
εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής
προμετωπίδας.
22.

ΦΕΚ Β’ 2212 7.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/
31.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β΄ 2094).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται,
έως τις 15.6.2020 και ώρα 12.00, η ισχύς της από 31.5.2020 (Β΄ 2094)
κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από
1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως και 8.6.2020 και ώρα 12.00».
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6983 - 1.06.2020 | Για την πλήρη
στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της μονάδας ΜΕΘ και την
επαναλειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας (ΚΕΜ) του Νοσοκομείου
Παίδων "Η Αγία Σοφία";
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6999 - 1.06.2020 | Έξωση 11.000
προσφύγων από δομές φιλοξενίας.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7068 - 3.06.2020 | Μαζικές απολύσεις
εργαζομένων στον τουρισμό.
4. Αίτημα κατάθεσης εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 332 - 3.06.2020 |
Εγγραφα σχετιζόμενα με την απευθείας ανάθεση στην Marketing Greece
AE.
Ευχαριστούμε!
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