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

ΜΑΡΤΙΟΣ Εβδομάδα 3η
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 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.03 έως 22.03)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με
σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του
σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που
αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την
τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές
πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς
και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως αυτός ασκείται από τα μέλη του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 33 υπουργικές αποφάσεις και
υποβλήθηκαν 70 «μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου», ενώ υπήρξε μία Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και κανένα νομοσχέδιο. Παρατηρήθηκε λήψη
μέτρων (σ.σ. μέσω έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων / KYA) τα οποία
χαρακτηρίστηκαν προληπτικά για λόγους δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας
του Covid-19.
Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Δημόσια Υγεία:
Ειδικότερα, συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού,
προβλέπονται η δυνατότητα ένταξης, σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, μέτρα κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουργείων
και δημ. υπηρεσιών, προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους
λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, δωρεάν
διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής
αντισηπτικού, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών.
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Εργασία:
Στον τομέα αυτό, καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις σε αναστολή δεν μπορούν να
προβαίνουν σε μείωση προσωπικού αλλά δύνανται να αναστέλλουν τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, άδειες ειδικού
σκοπού για δημ. υπαλλήλους και εργαζόμενους, πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας έως 3 μηνών, στις κάθε είδους δομές
φιλοξενίας μεταναστών, προσλήψεις ΕΟΔΥ, προσλήψεις στην ΕΡΤ, έκτακτης
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναστολή καταβολής οφειλών προς τη ΔΟΥ, η
μείωση ενοικίου κατά 40% σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, μείωση ΦΠΑ για
είδη αντισηπτικά κ.ά, διευκόλυνση (αναστολή) της καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών, Υπουργείο Εργασίας επιτρέπεται απευθείας ανάθεση για
συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000
ευρώ, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που
αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο
για την υγεία, καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ, το όριο πάνω από το
οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο για κάθε σύμβαση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που
εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίου, η διενέργεια χρηματικής δωρεάς από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών
ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, η κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό, με το ποσό των 75.500.000 €, από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Παιδεία:
Μέτρα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και δυνατότητα απευθείας
ανάθεσης στο Υπ. Παιδείας και αποδοχής δωρεών.
Προστασία του Πολίτη:
Ανατίθεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για 4 μήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσης, η αρμοδιότητα για τη διενέργεια του συνόλου των
επιχειρησιακών, διοικητικών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών
απαιτούνται, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών
που βρίσκονται στο εξωτερικό, προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση
εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών, απαγόρευση
συναθροίσεων και κυκλοφορίας πολιτών, απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών
αγορών, υποθηκοφυλακείων και απαγόρευση απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.
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Μετανάστευση:
Προβλέπονται περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που
διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, για την προστασία
των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, επιτρέπεται η αξιοποίηση θωρακισμένων
στρατιωτικών οχημάτων, οι πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και
επέκταση
τεχνητού
εμποδίου
(φράχτη)
στο
χερσαίο
τμήμα
της
ελληνοτουρκικής
μεθορίου
στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Έβρου,
εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν υπήρχαν νομοσχέδια.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. ΦΕΚ Α’ 68 20.03.2020 | 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 άρθρο 1 ορίζει ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α., για είδη ατομικής υγιεινής και
προστασίας (όπως μάσκες και γάντια για την ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά
διαλύματα και μαντηλάκια, αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, η οποία προορίζεται
ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών κ.λπ.), ορίζεται, έως τις 31
Δεκεμβρίου 2020, σε 6% από 24% που ισχύει.
Με το άρθρο 2 παρέχεται έκπτωση της τάξης του 40% στο ενοίκιο, όχι μόνο
των επιχειρήσεων που τελούν υπό αναστολή (με κρατική εντολή) και πλήττονται
από την εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά και στις περιπτώσεις μισθώσεων
πρώτης κατοικίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων, για τους οποίους
λόγω των έκτακτων και ειδικών μέτρων, τα οποία έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η
σύμβαση εργασίας.
Με το άρθρο 3 διενεργείται άμεσα η επιστροφή φόρου, με την επιφύλαξη των
περί παραγραφής και εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων
ανέρχεται μέχρι του ύψους των 30.000 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο,
σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων ή Φ.Π.Α. φυσικών προσώπων ή νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Με το άρθρο 4 παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020, η δεκαπενθήμερη
προθεσμία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν.1249/1982, σχετικά
με την υποβολή γνώμης δημοτικών συμβούλων για τον προσδιορισμό της αξίας
ακινήτων.
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Με το άρθρο 5 παρατείνονται και για τους μισθωτούς σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού, η α) η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα και β) οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και φυσικά πρόσωπα
που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
νόσου του κορωνοϊού, ενώ με υ.α., παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής τους και
σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά
από την ίδια αιτία.
Με το άρθρο 6 παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.): α) των δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τη
νόσο και β) των μέτρων για την ανάσχεση αυτής.
Με το άρθρο 7 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020, για όσους δικαιούχους
έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η διάρκεια της
τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του
βοηθήματος
ανεργίας
αυτοτελώς
και
ανεξαρτήτως
απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α- τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.
και
του
βοηθήματος
ανεργίας
αυτοτελώς
και
ανεξαρτήτως
απασχολουμένων-ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ - τ.ΕΤΑΑ (τ.Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,
τ.Τομέας ΤΣΑΥ, τ.Τομέας Ασφάλισης Νομικών).
Με το άρθρο 8 λαμβάνονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης καθώς και μέτρα
διευκόλυνσης (αναστολή) της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των
δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους ιδιοκτήτες
ατομικών επιχειρήσεων.
Με τα άρθρα 9&10 παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες: α). να ορίζουν,
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησής τους, για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των
ρυθμίσεων, β). να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε
επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι: α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που τελούν σε
αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας
αρχής, υποχρεούνται, από τις 18 Μαρτίου 2020, να μην προβαίνουν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση καταγγελιών αυτές είναι άκυρες.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι
πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύνανται να αναστέλλουν τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα
από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες
απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το
σύνολο του προσωπικού. Επίσης, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της
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αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
γ. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η
οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή. Επίσης, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι και οι
εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020
έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή
αποχώρηση από τους ίδιους.
Με το άρθρο 12 αναστέλλεται, έως τις 30 Απριλίου 2020, η ισχύς της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4325/2015, σχετικά με την απαγόρευση
πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης προσωπικών υπηρεσιών κατά
τη διάρκεια απεργίας.
Με το άρθρο 13 επανακαθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα άσκησης
καθηκόντων ιατρού εργασίας.
Με το άρθρο 14 επιτρέπεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος, να συνάπτει με
απευθείας ανάθεση συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι
του ποσού των 60.000 ευρώ ανά σύμβαση, με αντικείμενο ενδεικτικά την
επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και
εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών και νέων εντύπων στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κ.λπ.
Με το άρθρο 15 παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020 (αντί στις 31 Μαρτίου
2020), οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ καθώς και
υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό
τους αντικείμενο.
Με το άρθρο 16 παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγαση
και Εργασία για τους αστέγους» το δικαίωμα να λάβουν, μετά από την
απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του
ν.4472/2017 και για χρονικό διάστημα έως και 6μήνες από την έναρξη ισχύος
των ρυθμίσεων. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που θα λάβουν οι
ωφελούμενοι είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που λάμβαναν από το πρόγραμμα
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».
Με τα άρθρα 17-19 Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης προϊόντων. Ειδικότερα:
- Επιβάλλεται όριο μέγιστης ποσότητας διάθεσης έως 3 τεμάχια ανά πελάτη για
κάθε είδος ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής σε κάθε ένα από τα
προϊόντα απολύμανσης, αιθυλικής αλκοόλης ή αντισηπτικών.
- Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
έκδοση απόφασης με αντικείμενο: α) την παράταση του ωραρίου των εμπορικών
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κατά 1 ώρα από Δευτέρα έως
Παρασκευή και κατά 2 ώρες το Σάββατο και β) την υποχρέωση λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών αυτών και
τις Κυριακές.
- Επιβάλλεται υποχρέωση απόσυρσης και μη διάθεσης προϊόντων δειγματισμού,
ιδίως καλλυντικών, στους καταναλωτές.
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Με το άρθρο 20 επεκτείνεται η αναστολή εφαρμογής των κείμενων, περί ωραρίου
τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, διατάξεων και στην περίπτωση της τροφοδοσίας
των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών
φαρμακοποιών για χρονικό διάστημα 1 μήνα από την έναρξη ισχύος των
διατάξεων.
Με το άρθρο 21 απαγορεύεται η συνομολόγηση ή λήψη περιουσιακών
ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση
και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, εφόσον τα ωφελήματα αυτά
υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να
είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω
προϊόντα και υπηρεσίες.
Με το άρθρο 22 ορίζεται ότι η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις
υποχρεώσεις των άρθρων 17-19 επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου
ύψους από 1.000-100.000 ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης.
Με το άρθρο 23 ορίζεται ότι μπορεί, με υπουργική απόφαση, να δοθεί άδεια
εισαγωγής από τρίτες χώρες για διάθεση μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με
φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης
αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol αποκλειστικά για
την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική
Επικράτεια.
Με τα άρθρα 24-29 εισάγονται ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της διοίκησης.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό
του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης): i) να
εκδίδει έγγραφα και να αιτείται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 52 του ν.4635/2019) και ii) να
υποβάλει, ηλεκτρονικά, αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε
μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ermis.gov.gr)
είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής "ekep.gov.gr" της ανωτέρω Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
β. Ορίζεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 καθώς και
η εξουσιοδότηση μπορεί να συντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των μνημονευόμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών
(e-Dilosi και eExousiodotisi, αντίστοιχα), τηρούνται δε τα σχετικά αρχεία, στη
θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα, για χρονικό διάστημα 30
ημερών. Η προαναφερόμενη ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και η ηλεκτρονική
εξουσιοδότηση υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
γ. Με υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίζονται επιμέρους θέματα σχετικά με την
τήρηση και τη λειτουργία των ανωτέρω ηλεκτρονικών εφαρμογών.
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Με τα άρθρα 30-33 ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με α: i) τις μεθόδους ταυτοποίησης του
αιτούντος, στην οποία προβαίνει ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με
δυνατότητα διενέργειας ταυτοποίησης και από τρίτο, δυνάμει σύμβασης που έχει
συνάψει με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ii) τη νομική ισχύ της
ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής σφραγίδας επί των ηλεκτρονικών
εγγράφων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την τροποποίηση, με κ.υ.α., της διαδικασίας
έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς
και για την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και
εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των εν λόγω εγγράφων. Η ισχύς της
διάταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
γ. Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής, με τηλεδιάσκεψη, των συνεδριάσεων
του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Συνέλευσης μετόχων
ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας.
Η δυνατότητα, όσον αφορά στη Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, υφίσταται
μέχρι τις 30.6.2020.
Με το άρθρο 34 παρατείνεται για 6 μήνες η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
προμηθειών
και
παροχής
υπηρεσιών,
από
το
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, με απευθείας ανάθεση, με τα ενδεικτικά οριζόμενα αντικείμενα
[ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παροχή
υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτηρίων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού
κ.λπ.].
Με το άρθρο 35
παρέχεται η δυνατότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων και των
μνημονευόμενων συμφωνιών - πλαίσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Με το άρθρο 36 διενεργείται και εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, η άυλη
συνταγογράφηση των φαρμάκων, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη
ισχύος των ρυθμίσεων, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, λόγω
του κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου. Καθορίζεται, τέλος, ο τρόπος και η
διαδικασία, με δυνατότητα παράτασης, της εν λόγω άυλης ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φαρμάκων.
Με το άρθρο 37 εισάγονται κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Προβλέπονται:
α. Διευκρινίζεται ότι, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της από 14.3.2020
Π.Ν.Π., δεν υπόκεινται στους προβλεπόμενους με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο
206 παρ.1 του ν.3584/2007, άρθρο 2 παρ.1 περ.ιε’ του ν.3812/2009 και άρθρο 5
παρ.1 του π.δ.164/2004), χρονικούς περιορισμούς. Για το εν λόγω προσωπικό
δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού δημοσίων
υπαλλήλων και λοιπών διευκολύνσεων, διατάξεις (άρθρο 5 της από 11.3.2020
Π.Ν.Π.).
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β. Παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η διάρκεια ισχύος των προϋπολογισμών
Ο.Τ.Α., του έτους που έχει λήξει. Προβλέπεται η άμεση εκτέλεση των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των νομικών προσώπων αυτών
καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), που έχουν
ψηφισθεί από τα οικεία συμβούλια και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η ειδική
πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
γ. Καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ, το όριο πάνω από το οποίο
διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, για τις μνημονευόμενες στις από 11.3.2020 και 14.3.2020 Π.Ν.Π.,
περιπτώσεις συμβάσεων (υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων,
εργασίες θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων, ακύρωση εκδηλώσεων
κ.λπ.) καθώς και για κάθε σύμβαση προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από τη διασπορά της νόσου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει
αναδρομικά από τις 14.3.2020.
δ. Παρατείνονται για 4 μήνες, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’
βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων αυτών.
ε. Αναστέλλεται: 1) για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής
προβολής των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, 2) έως τις 30.6.2020, η
ισχύς των διατάξεων σχετικά με τη μείωση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 3) από την
1η.3.2020 έως και τις 31.5.2020, η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους, για την
ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.
στ. Προβλέπεται ότι, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για το χρονικό
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, επιχειρήσεις που, λόγω των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού: 1) διακόπτουν ή περιορίζουν
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου
κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, 2)
διακόπτουν τη λειτουργία τους, μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Με την ανωτέρω απόφαση,
μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις
τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος
απαλλαγής.
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα, στους Δήμους και τις Περιφέρειες, να διενεργούν,
μέχρι τις 31.5.2020, προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση.
η. Επιτρέπεται, εφεξής, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα
αυτών να συνομολογούν, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.),
επενδυτικά δάνεια και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και για εν γένει δράσεις
κοινωνικής συνοχής.
Με το άρθρο 38: α. παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα διεύρυνσης
των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για
συγκεκριμένο διάστημα ή και της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού
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με αυτοπρόσωπη παρουσία καθώς και της εξυπηρέτησης του κοινού με κατ’ ιδίαν
συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Η έναρξη ισχύος εκκινεί από
11.3.2020.
β. Προβλέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού στον
υπάλληλο του Δημοσίου, σε περίπτωση που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό
λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό και απουσιάζει δικαιολογημένα από
την Υπηρεσία. Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια
του υπαλλήλου ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή. Οι εν λόγω υπάλληλοι προσμετρώνται στους υπαλλήλους
που μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.
γ. Επεκτείνεται η χορήγηση των διευκολύνσεων του άρθρου 5 της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. (άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων, μειωμένο ωράριο εργασίας)
και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως 4 ετών δεν φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς.
δ. Αναστέλλονται, από τις 11.3.2020 και για 2 μήνες, οι πάσης φύσεως
προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της
Διοίκησης. Με υπουργική απόφαση, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται
ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.
ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της διαδικασίας
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, με συμβάσεις διάρκειας έως 3 μηνών,
στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του ανωτάτου αριθμού του
προς πρόσληψη προσωπικού και των αναγκαίων κριτηρίων.
Με το άρθρο 39 αναστέλλεται η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) καθώς και του συνόλου ή μέρους
των υπηρεσιακών μονάδων, προς το σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς
της νόσου του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι δεν απαιτείται, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο
κίνδυνος διασποράς της νόσου, η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου
πολίτη στις πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές.
Με τα άρθρα 41-43 9.α. Επεκτείνεται και για τους εργαζομένους των
επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, η πρόβλεψη για την κάλυψη
από τον εργοδότη των τριών (3) ημερών άδειας ειδικού σκοπού (ίσχυε μόνο για
τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα), στο πλαίσιο εφαρμογής
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού.
β. Παρατείνονται για δύο (2) μήνες οι συμβάσεις ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που
απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
γ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης ηλεκτρονικών
αρχείων μισθοδοσίας των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου (Ν. Π .Δ. Δ.) και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν. Π .Ι.
Δ.) καθώς και διενέργειας της πληρωμής της μισθοδοσίας, των πρόσθετων
αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και των συντάξεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα
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εν λόγω ηλεκτρονικά αρχεία. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης εκτείνεται μέχρι τις
30.6.2020.
Με το άρθρο 44 συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού
Σκοπού με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο:
α) την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης
δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων πιθανών κρουσμάτων του κορωνοϊού και
β) την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών
υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο Ε.Κ.Α.Β.. Η λειτουργία των Κ.ΟΜ.Υ.
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα 2014 -2020». Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης
των Κ.ΟΜ.Υ..
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) μήνες, να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ι.δ.ο.χ. για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, β) μίσθωσης οχημάτων για τις
μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των
οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ)
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες
υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε)
ενίσχυσης του τηλεφωνικού του κέντρου σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό
για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από
ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων και ζ)
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση.
Με το άρθρο 45 δύναται να παραχωρούνται (άνευ αντιτίμου) στο Δημόσιο, για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες
νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας.
Με το άρθρο 46 προβλέπεται η άμεση ανάληψη καθηκόντων, στα νοσοκομεία
προτίμησής τους, ιατρών άνευ ειδικότητας, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και έχουν υποβάλει αιτήσεις για ειδίκευση, οι οποίες εκκρεμούν. Η
απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση ι.δ.ο.χ. με ανώτατη διάρκεια
τετραμήνου, με αποδοχές ισόποσες αυτών των ειδικευόμενων ιατρών.
Με το άρθρο 47 παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες, από την έναρξη
ισχύος της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., η θητεία των πάσης φύσεως συλλογικών
οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020
Π.Ν.Π. και μέχρι την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π. β. Παρατείνεται
επίσης, το αργότερο έως τις 17.5.2020, η θητεία των συλλογικών οργάνων και
επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων
αυτού, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
Με το άρθρο 48 παρατείνονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα έως και
τέσσερις (4) μήνες, συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη
λοιμωξιολογία, με τα νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου
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εξειδίκευσης. Επίσης, Δύναται ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, έως τις
30.6.2020, να μετακινεί επικουρικό ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης
φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή κέντρα
υγείας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και με δυνατότητα παράτασης έως και
3 επιπλέον μήνες.
Με τα άρθρα 49-50 καθορίζεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως το αργότερο έως τις
30.6.2020, η διαδικασία: α) επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και β) συνέχισης της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν
θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.).
Με το άρθρο 51 παρέχεται η δυνατότητα αποστολής φαρμάκων, από τα
φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας
ταχυμεταφοράς σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των
ρυθμίσεων. β. Οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου
εξοπλισμού για την υλοποίηση των παραπάνω καθώς και παροχής υπηρεσιών,
ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να διενεργούνται
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία
προσφοράς.
Με το άρθρο 52 καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής και εκκαθάρισης
λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών
υγείας, έως την 31η .5.2020. Επίσης, δύναται να παρατείνεται και όχι πέραν
της 30ης.6.2020, το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης, για τις ανωτέρω
περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων.
Με το άρθρο 53 καθορίζεται η διαδικασία ανανέωσης των μηνιαίων ή
επαναλαμβανόμενων ιατρικών γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων, για τις
οριζόμενες χορηγούμενες παροχές, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 30η .6.2020.
Με το άρθρο 54 παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, σε συμβεβλημένες με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μονάδες Τεχνητού
Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, των άπορων και ανασφάλιστων
ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι οποίοι δεν έχουν
ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μ.Τ.Ν. δημόσιου νοσοκομείου και για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Με υ.α., καθορίζεται η
διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν λόγω δαπανών, οι οποίες
θα καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της έκτακτης χρηματοδότησης αυτού
από το Υπουργείο Υγείας.
Με το άρθρο 55 χορηγείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ.5 της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. άδεια ειδικού σκοπού και στους υπαλλήλους που
απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων
ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που
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εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην
Κεντρική Υπηρεσία καθώς και στους προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης.
Με το άρθρο 56 προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, αδυναμίας
διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των
ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήματος
αυτών, δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες, από την έναρξη ισχύος των
προτεινόμενων ρυθμίσεων έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80%
του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται, δεν
συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους. Η τελική
εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η .7.2020. Το ποσοστό του
αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί με κ.υ.α.
Με το άρθρο 57 παρατείνονται, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι προβλεπόμενες
προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης
παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ.
Με το άρθρο 58 προβλέπεται η διαδικασία διενέργειας χρηματικής δωρεάς
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με αποκλειστικό σκοπό την
αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων
ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, για την
καταπολέμηση της διασποράς της νόσου, για χρονικό διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει τους 8 μήνες από την έναρξη ισχύος.
Με το άρθρο 59 παρέχεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.Δ.Υ., και για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες, να συνάπτει συμβάσεις για την
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) και με
Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια, μέσω των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) καθώς και με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Με το άρθρο 60 επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 6 μήνες, η:
α. αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,
β. παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών,
στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη,
γ. αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το
στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών,
δ. χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών.
Με το άρθρο 61 Προβλέπεται, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει 6 μήνες, η επιβολή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
εργαζομένων σε εργοτάξια δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και τα διοικητικά
πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους
προαναφερόμενους πρόσθετους κανόνες, πλέον των λοιπών κυρώσεων που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Με το άρθρο 62 επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 6 μήνες, η κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και
κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους,
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για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα
ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Με το άρθρο 63 παρατείνεται, μέχρι και 30.4.2020, η προθεσμία υποβολής
αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής καθώς και
υποβολής
των
σχετικών
δικαιολογητικών
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου
2020 έως τις 30 Απριλίου 2020, θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της
έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα.
Με το άρθρο 64 παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 4 μήνες, να συνάπτει συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την
εκτέλεση έργων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη διασφάλιση
της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών
καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού
προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία».
Με το άρθρο 65 εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:
1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Παιδείας να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών.
2. Επιτρέπεται στον Υπουργό Παιδείας να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών
πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη
λειτουργία του Υπουργείου και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών.
3. Παρέχεται η δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση,
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για: α) την προμήθεια φορητών
υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των
πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και για την
προμήθεια του αναγκαίου υλικού και γ) την παροχή υπηρεσιών για την
εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για την
επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας
των υπαλλήλων και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών.
4. Προβλέπεται, αποκλειστικά για το έτος 2020, η παράταση, έως τις 31.5.2020
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου καθώς και
αναγγελίας επικαιροποίησης της άδειας των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων.
5. Παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να κάνουν χρήση των ταμειακών
διαθεσίμων τους, έως του ποσού των 60.000 ευρώ συνολικά, χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, για την προμήθεια,
αποκλειστικά, ειδών όπως: υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής υγιεινής και
συλλογικής προστασίας από τη νόσο, υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την επίτευξη
της εξ αποστάσεως λειτουργίας των Α.Ε.Ι. κ.λπ..
Με το άρθρο 66 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα και στους
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δασικούς συνεταιρισμούς που έχει εγκριθεί το καταστατικό τους από το αρμόδιο
δικαστήριο ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση έγκρισης αυτού, να υποβάλουν,
στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, έως τις 10.4.2020, αίτηση παραχώρησης της
εκμετάλλευσης δάσους ή/και ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης
αυτού.
Με το άρθρο 67 ανατίθεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για 4
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης, η αρμοδιότητα για τη διενέργεια του
συνόλου των επιχειρησιακών, διοικητικών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων και
ενεργειών απαιτούνται, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό των
Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό και αιτούνται να
επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Με το άρθρο 68 επιτρέπεται η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην
Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η εν λόγω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Συμφωνίας
Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους καθώς και των ανήλικων
τέκνων τους.
Παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),
να επιβάλλει με απόφασή του, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό
διάστημα, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες
επιτρέπεται να συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Περαιτέρω, μπορεί να
επιβάλλονται, με κ.υ.α., για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί
ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην
Επικράτεια, πλην των ρητά οριζόμενων εξαιρέσεων (εξυπηρέτηση ζωτικών,
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με
άλλον τρόπο). Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω τιθέμενης απαγόρευσης,
επιβάλλεται, από τις αρμόδιες αρχές, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ,
ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση,
των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται, κατ’
εξαίρεση της προσωρινής γενικής απαγόρευσης που έχει επιβληθεί με την από
25.2.2020 Π.Ν.Π. και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.
Ομοίως, με κ.υ.α., μπορεί να τίθενται περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των
προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών,
όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να λαμβάνονται
αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Με το άρθρο 69 διευρύνεται το αντικείμενο των αρμόδιων αρχών για τη
διασφάλιση της εφαρμογής του συνόλου των κατεπειγόντων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της νόσου, τη διαπίστωση των
παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Θεσπίζεται για κάθε παράβαση η επιβολή διοικητικού προστίμου 5.000 ευρώ
στους παραβάτες των μέτρων.
Με το άρθρο 70 ορίζεται ότι για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών
συνόρων, επιτρέπεται η αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών
οχημάτων, τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων αρχών και δεν
έχουν αναζητηθεί έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Τα εν λόγω
οχήματα τίθενται στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και της
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Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή
διατύπωση.
Με το άρθρο 71 ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή
και επέκταση τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της
ελληνοτουρκικής
μεθορίου
στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Έβρου,
εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας
εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, εξαιρούνται δε από την εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αντιμετώπιση
αυθαίρετης δόμησης καθώς και για την προστασία των δασών και των
αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 865 16.03.2020 | Καθορισμός ωρών λειτουργίας των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που ορίζει ότι όλα
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, λειτουργούν από Δευτέρα
έως Παρασκευή και από 7:30 έως 15:00. Εφεξής, η εξυπηρέτηση του κοινού,
εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας με προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι
άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται
χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα σχετικά αιτήματα.
2. ΦΕΚ Β’ 866 16.03.2020 | Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ορίζει τον
περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών κατά 50% έως την 10η Απριλίου 2020, ως μέτρο πρόληψης και
προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. Οι ώρες εισόδου κοινού
διαμορφώνονται ως εξής:
1) Στις Κεντρικές Υπηρεσίες: α) Ώρες εισόδου του κοινού: 12:00 - 13:30 β) Ώρες
εισόδου των λογιστών: 11:00 - 13:00 γ) Ώρες εισόδου των δικαστικών
επιμελητών: 09:30 - 12:15.
2) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες: α) Στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και
Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.). Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 - 12:00 β) Στις Κτηματικές
Υπηρεσίες Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00 - 10:45.
3) Στα γραφεία πρωτοκόλλου. Ώρες εισόδου του κοινού: 07:30 - 11:30.
4) Σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ώρες εισόδου δικηγόρων:
09:00 - 13:00.
3. ΦΕΚ Β’ 868 16.03.2020 | Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
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εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Το άρθρο 1 της απόφασης αφορά στην προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία
έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους,
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄
74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), του Κέντρου
Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου
127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων
Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού.
Το άρθρο 2 της απόφασης ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη
για την κάλυψη θέσεων επικουρικού προσωπικού.
Το άρθρο 3 της απόφασης περιλαμβάνει αναλυτικά τα προσόντα πρόσληψης του
επικουρικού προσωπικού.
Το άρθρο 4 περιλαμβάνει τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης.
Το άρθρο 5 ορίζει τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη διαδικασία υποβολής.
Το άρθρο 6 ορίζονται τα σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την
ανάρτηση των πινάκων.
Το άρθρο 7 ορίζονται τα αναγκαία αναφορικά με την πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού.
4. ΦΕΚ 870 Β’ 16.03.2020 | Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με το άρθρο 1 της απόφασης καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα
εξ αποστάσεως παροχή εργασίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονομικών. Ορίζεται ότι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δύνανται
να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία κατά την κρίση των οικείων
Προϊσταμένων. Οι υπάλληλοι κατανέμονται, εφόσον είναι εφικτό, σε 3 ομάδες
που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην υπηρεσία και
οι υπόλοιπες δύο εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας
υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της
υπηρεσίας.
Με το άρθρο 2 εφόσον η φύση του αντικειμένου και των καθηκόντων των
υπαλλήλων το επιτρέπει, παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία και ορίζεται
προσωπικό ασφαλείας, για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη
των οικείων προϊσταμένων.
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Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, θα
πραγματοποιούνται μόνο για επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων
τους, με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη
Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν, σύμφωνα
με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι προϊστάμενοι Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Μονάδων και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό, ενημερώνουν σχετικώς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργάνωσης.
5. ΦΕΚ 871 Β’ 16.03.2020 | Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού
κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη,
Ενέργειας & Περιβάλλοντος και Υποδομών & Μεταφορών.
Με την απόφαση ορίζεται η άρση του περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από τον δακτύλιο που σχηματίζουν οι
λεωφόροι και οδοί «Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού- Ηλ. Ηλιού - Ανδρ.
Φραντζή - Λ.Ανδρ.Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ.
Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας» για το χρονικό διάστημα από
17.3.2020 έως και 30.4.2020, με σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
των πολιτών με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και της μεταφοράς
εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή
μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων, λόγω του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
6. ΦΕΚ 872 Β’ 16.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών
στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και
Υγείας.
Με την απόφαση ορίζεται η προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους
λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής
λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς
τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για
το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020. Επιτρέπεται μόνο η
προσέλευση πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία παραμονή τους στο χώρο
λατρείας, τηρουμένης της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και
με ελάχιστη απόσταση τα 2 μέτρα μεταξύ τους. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και
όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής
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Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού του Αγίου Όρους, κατόπιν
προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας.
Όσον αφορά στις κηδείες επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος
και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.
Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό μετάδοσης από
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία
του απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου.
7. ΦΕΚ Β’ 909 17.03.2020 | Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέτρα κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος της απόφασης αφορά στην υπουργική απόφαση του Υπουργού
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ορίζεται ότι περιορίζονται οι
ώρες εισόδου στο κοινό μέχρι και 10 Απριλίου 2020.
Το δεύτερο μέρος της απόφασης αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται κατά της
διασποράς του κορωνοϊού, σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
Η ανάγκη λήψης μέτρων για τις δύο αποφάσεις αιτιολογείται ως: α) αντιμετώπιση
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον
περιορισμό της διάδοσής του.
8. ΦΕΚ Β’ 910 17.03.2020 | Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο
Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο
πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Διοικητή της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
με την οποία διατίθεται δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές
και λοιπές επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων
και εξακοσίων κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των
Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό
τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol. και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις
εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του Στρατού, προς τον σκοπό της παραγωγής
αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας.
9. ΦΕΚ Β’ 913 17.03.2020 | Τροποποίηση ωραρίου εισόδου κοινού
στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Περιγραφή
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Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται η τροποποίηση
του ωραρίου εισόδου του κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου)
και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών.
Ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) του
Υπουργείου Υγείας: 09.30 - 13.30.
Ωράριο εισόδου κοινού στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας: 12.00 - 13.30.
10. Φ
 ΕΚ Β’ 914 17.03.2020 | Μέτρα κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού.
Περιγραφή
Με το άρθρο 1 της απόφασης καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα
εξ αποστάσεως παροχής εργασίας. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
δύνανται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία. Οι υπάλληλοι
κατανέμονται σε δυο (2) ομάδες που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε
εβδομαδιαία βάση, στην υπηρεσία και η άλλη εργάζεται σε καθεστώς εξ
αποστάσεως εργασίας.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται προσωπικό ασφαλείας, για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων.
Στην περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της
Υπηρεσίας, όπως για λόγους πρόσβασης και έρευνας στο αρχείο, αυτή
πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο προκειμένου να
διασφαλιστεί η περιορισμένη φυσική παρουσία.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, θα
πραγματοποιούνται μόνο για επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων
τους, με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη
Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν. Οι
προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό ή στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
ενημερώνουν σχετικώς τη Διεύθυνση Διοικητικού.
11. Φ
 ΕΚ Β’ 915 17.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της
Επικράτειας.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα
από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά
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τις ακόλουθες δραστηριότητες 63 Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με
τις εξαιρέσεις που περιγράφονται ρητά.
12. Φ
 ΕΚ Β’ 916 17.03.2020 | 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.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων
τρίτων κρατών, «για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από
την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού». Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους
υπηκόους
κρατών-μελών
της
ΕΕ
και
της
Συμφωνίας
Σένγκεν,
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.
Ο περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 και ώρα 06:00
έως και 18.4.2020 και ώρα 06:00.
Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, β) επί μακρόν
διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους
τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της
Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των
διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, στρατιωτικούς και
στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία
διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο
βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, καθώς και, στ) επιβάτες σε
διαμετακόμιση (transit).
13. Φ
 ΕΚ Β’ 928 18.03.2020 | Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής
άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή
λοίμωξη COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας που ορίζει την
επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια στις
εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
α. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
β. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
γ. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
δ. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
14. Φ
 ΕΚ Β’ 929 18.03.2020 | Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς
του κορωνοϊού COVID - 19.
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Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται ο λειτουργίας
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Ακόμα λαμβάνεται μέριμνα για την
περίπτωση αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ενώ
προβλέπεται και ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας. Ορίζεται, τέλος, ο τρόπος με
τον οποίο εξυπηρετούνται οι πολίτες.
15. ΦΕΚ Β’ 930 18.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels).
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της χώρας, για
διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels).
16. ΦΕΚ Β’ 931 18.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των
επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και
των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχυπλόων σκαφών.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας και για διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020, όλων
των:
α. σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,
β. σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
3. επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
4. επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής,
5. επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων
σκαφών.
17. ΦΕΚ Β’ 932 18.03.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
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Πρόκειται για απόφαση των Υγείας, και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την απόφαση ορίζεται ο περιορισμός του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων
(σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από
οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο
αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική
επικράτεια.
Οι απαγορεύσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 και ώρα
07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.
18. Φ
 ΕΚ Β’ 934 19.03.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα
πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Με την απόφαση ορίζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού,
αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, με το ποσό των
75.500.000 €, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ποσό θα κατανεμηθεί με
απόφαση του οικείου Υπουργού ως ακολούθως:
α. Ποσό 15.000.000€ για την αγορά ατομικών ειδών προστασίας από τον
COVΙD-19.
β. Ποσό 9.000.000€ για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ.
γ. Ποσό 14.000.000€ για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των
επιπλέον κλινών ΜΕΘ.
δ. Ποσό 26.000.000€ για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη
ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ.
ε. Ποσό 10.000.000€ για αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του επιπλέον
προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες).
στ. Ποσό 1.500.000,00€ για ανταλλακτικά, συντηρήσεις και επισκευές μέσων
ξηράς.
19. Φ
 ΕΚ Β’ 936 19.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας
των
έμμισθων,
άμισθων
υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται η μερική απαγόρευση λειτουργίας των
έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων
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Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς
και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, για το διάστημα από 20.03.2020 έως και 2.4.2020. Αναστέλλονται:
α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και
πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και
γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι το προσωπικό που απασχολείται στα
οριζόμενα από το άρθρο 1 γραφεία, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα
στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (σ.σ. άδεια ειδικού σκοπού).
20. ΦΕΚ Β’ 939 20.03.2020 | Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής
του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και
Μετανάστευσης & Ασύλου.
Με την απόφαση ορίζεται η αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού
στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Πέμπτη 12
Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και στις αρμόδιες
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και
στην Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου
2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.
21.ΦΕΚ Β’ 943 20.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια,
για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις
λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη
την Επικράτεια για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και για το διάστημα από
23.3.2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών, ως
ακολούθως:
Α. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές
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σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και
επαγγελματίες).
Β. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους
συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους.
Γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5)
μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
22.ΦΕΚ Β’ 944 20.03.2020 | Επιβολή του μέτρου του εν μέρει
προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και
σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων
αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
CΟVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται ο εν μέρει περιορισμός κυκλοφορίας κάθε
τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, από την
ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, για προληπτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Αναφέρονται ρητά οι εξαιρέσεις
της διάταξης. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η Εύβοια και η
Λευκάδα, κατά το μέρος που αφορά στις θαλάσσιες συνδέσεις αυτών. Οι
περιορισμοί της απόφασης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και
ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα
23:59 και έως τις 21 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 του απόπλου και του
κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων. Ορίζονται, ακόμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες τα πλοία
μπορούν να μετακινηθούν.
23.ΦΕΚ Β’ 945 21.03.2020 | Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου
ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής
πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και
καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση εφημερίδων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων η οποία
παρατείνει κατά μία ώρα το πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων
λιανικής πώλησης τροφίμων. Για τη Δευτέρα 23.3.2020 και την Τρίτη
24.3.2020 θα λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 22:00, ενώ θα λειτουργούν
υποχρεωτικά και την Κυριακή 22.3.2020 και με ωράριο 09:00 - 17:00.
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24.ΦΕΚ Β’ 948 21.03.2020 | Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης
υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και
κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της
εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και
των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού
COVID- 19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό με την οποία ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης προς το σκοπό της εμπέδωσης των μέτρων
πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.Η εκπόνηση σχεδίου για
κάθε είδους εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, περιλαμβάνει:
Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή κατά περίπτωση
οπτικοακουστικού, λεκτικού, με απεικόνιση ή μη, υλικού για τη μετάδοση ή
καταχώρηση σε ΜΜΕ, και ειδικότερα: τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων
διάρκειας άνω του ενός (1) λεπτού, μακέτας για εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας
για αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων μέσων
κοινωνικής δικτύωσης).
Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ανά κατηγορία, τον τρόπο και τη συχνότητα μετάδοσης ή
καταχώρησης σε αυτά.
Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του επικοινωνιακού προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ορίζεται, ακόμα ότι, ως συναφής υπηρεσία, λογίζεται η υπηρεσία
παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με την
προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που φιλοξενούν τα σχετικά μηνύματα.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι οι δαπάνες καλύπτονται με έκτακτη
οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με την αποδοχή από τα
αντίστοιχα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της πρότασης μετάδοσης ή καταχώρησης,
καταβάλλεται σε αυτά άμεσα προκαταβολή ύψους 35%. Η αποπληρωμή του
υπολοίπου γίνεται κατόπιν βεβαίωσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στην
οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το υπόλοιπο ανά Μέσο Μαζικής
Ενημέρωσης. Η ισχύς της διάταξης αφορά διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31.5.2020.
25.ΦΕΚ Β’ 949 21.03.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων
(επισυνάπτονται στην απόφαση), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020
έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Ακόμα,
αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
26.ΦΕΚ Β’ 950 21.03.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), 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 31/08/2020 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 11/03/2020
μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων που επισυνάπτονται στην
απόφαση). Ακόμα, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις
ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
27. Φ
 ΕΚ Β’ 951 21.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών & Μεταφορών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα
από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά
τις ακόλουθες δραστηριότητες: Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
οδικών μεταφορών με ΚΑΔ 71201400. Από την παραπάνω ρύθμιση
εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού
ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων
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αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός
έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
28.ΦΕΚ Β’ 956 21.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών,
νηπιαγωγείων,
σχολικών
μονάδων,
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων,
κέντρων
ξένων
γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της
χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών
εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης
μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών
και
εκπαιδευτικών,
καθώς
και
προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλων των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών, όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των
νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. Ως
προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της
παρούσας διαμένουν σε εστίες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε
ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις 10.4.2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών
εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος από τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 10.4.2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και
μεμονωμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ορίζεται ακόμα, για τις ανωτέρω κατηγορίες, η
απαγόρευση και των επισκέψεων από το εξωτερικό στην Ελλάδα, οι οποίες
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή
συνεργασιών.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων
και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, απαγορεύονται για
το ίδιο χρονικό διάστημα, όλες οι μετακινήσεις των ελληνόγλωσσων σχολικών
μονάδων του εξωτερικού.
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29.ΦΕΚ Β’ 985 22.03.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου.
Με την απόφαση ορίζεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 21.03.2020
έως και τις 21.04.2020 των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας. Καθημερινά και από
ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους
οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για την κάλυψη
των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι
δυνατή η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να
προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο. Σε περιπτώσεις που
δεν διατίθενται μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως εκατό (100) ατόμων
την ώρα, σε ομάδες μικρότερες των δέκα (10) ατόμων.
Εντός της περιμέτρου των ΚΥΤ αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι
οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων
του κορωνοϊού COVID-19.
30.ΦΕΚ Β’ 986 22.03.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 της απόφασης επιβάλλεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας των
πολιτών. Ο περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα
06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς
και
Υπηρεσιακούς
Γραμματείς,
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους,
Περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες
και
Συντονιστές
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους,
όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το
ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και
παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Ορίζονται αναλυτικά ποιες περιπτώσεις μετακινήσεις των πολιτών εξαιρούνται
(π.χ. εργασία, φαρμακείο, τράπεζα, super marhket κ.α.) καθώς και τα
δικαιολογητικά που θα φέρουν οι πολίτες (αστυνομική ταυτότητα, βεβαιώσεις,
αποστολή sms κ.α.).
Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής
άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.
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Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη
διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης
των εργαζομένων.
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην
περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
150 ευρώ για κάθε παράβαση.
31. Φ
 ΕΚ Β’ 987 22.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς
λειτουργίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα
από 23.3.2020 και ώρα 23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των
τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας. Στα τουριστικά καταλύματα της
στα οποία διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής τους
δυναμικότητας σε κλίνες, η απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις
26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 και ώρα
12:00. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημαεπιτρέπεται η λειτουργία ενός (1)
τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα, στις περιφερειακές ενότητες
Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών (3)
τουριστικών καταλυμάτων. Ορίζονται, επιπλέον, τα καταλύματα που εξαιρούνται,
τα οποία εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
32. Φ
 ΕΚ Β’ 988 22.03.2020 | Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των
λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε
Περιφέρεια.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών
αγορών, που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από τη
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29

33.ΦΕΚ Β’ 989 22.03.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται ο περιορισμός προσγείωσης αεροσκαφών
προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών
συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων
στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία, για το χρονικό διάστημα από
23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00. Ορίζονται ρητά
οι εξαιρέσεις της διάταξης.
Ορίζεται ο περιορισμός προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το
Ηνωμένο Βασίλειο, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως
και 15.4.2020 και ώρα 15:00.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι η απόφαση δεν περιλαμβάνει την
εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που
βρίσκονται στις χώρες αυτές.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4969 - 16.03.2020 | Αναγκαία η λήψη
μέτρων στήριξης των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων στον
κλάδο του τουρισμού.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4968 - 16.03.2020 | Αναστολή
δηλώσεων καλλιέργειας λόγω πανδημίας κορονοϊού.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4967 - 16.03.2020 | Βελτίωση
υπηρεσιών διαδικτύου προς τους πολίτες, κατά την περίοδο των
εκτάκτων μέτρων για τον κορωνοϊό, με το στόχο το κοινωνικό
όφελος.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4964 - 16.03.2020 | Μέτρα στήριξης
των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον Κορωναϊό.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4960 - 16.03.2020 | Προστασία των
αστέγων της χώρας από τον κορονοϊό.
6. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 595 - 16.03.2020 | Στήριξη
των χιλιάδων εργαζομένων που πρόκειται να ξεκινήσουν εργασία
σε τουριστικές περιοχές (σεζόν).
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4981 - 17.03.2020 | Χωρίς μέσα
προστασίας από τον κορωνοϊό οι αστυνομικοί των Ιωαννίνων.
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8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4977 - 17.03.2020 | Καταγγελίες για
ελλιπή
παροχή
προστατευτικών
μέτρων
στο
νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας, της Πάτρας.
9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4975 - 17.03.2020 | Εργασιακό
αδιέξοδο για συμβασιούχους του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων λόγω των
μέτρων για την αποφυγή νόσησης από κορωνοϊό.
10. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4992 - 17.03.2020 | Λ
 ήψη μέτρων
για τους γονείς που λόγω κορονοϊού ακυρώθηκαν οι εκπαιδευτικές
εκδρομές.
11. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4990 - 17.03.2020 | Πρωτοβουλίες
για απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις τηλεπικοινωνίες το
διάστημα ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας
κορονοϊού.
12. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4989 - 17.03.2020 | Χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω
κορονοϊού.
13.

Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4988 - 17.03.2020 | Μέτρα
προστασίας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στα Hot
Spots από τον κορονοϊό.

14. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4986 - 17.03.2020 | Άμεσα μέτρα για
την προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από την
μετάδοση του κορονοϊού.
15. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4984 - 17.03.2020 | Παράταση όλων
των προθεσμιών για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
οντοτήτων και επιτηδευματιών.
16. Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 884 - 18.03.2020 | ζητούν την άμεση
απαγόρευση λειτουργίας των ΚΕ.Σ.Υ.καθώς και την απολύμανση
των χώρων τους για την προστασία του μαθητικού πληθυσμού και
των εργαζομένων σε αυτά από το νέο κορονοϊό.
17. Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 882 - 18.03.2020 | με ανακοίνωσή
του και με αφορμή την ιδιαίτερη περίοδο εμφάνισης της επιδημίας
του νέου κορωνοϊού, επισημαίνει τις μεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό και υγειονομικό υλικό στις Δομές Υγείας της Σάμου και
ζητεί την ικανοποίηση των χρόνιων και δίκαιων αιτημάτων του
Συλλόγου.
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18.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 883 - 18.03.2020 | με αφορμή το
θέμα της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού επισημαίνει την
αναγκαιότητα της λήψης όλων των απαραίτητων ενεργειών για τον
έλεγχο του Πλοίου RIGEL 2 της VENTOURIS FERRIES αλλά και
όσων καταπλέουν από διάφορα λιμάνια και κυρίως από την Ιταλία
και αιτείται απαντήσεων.
19.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 881 - 18.03.2020 | με επιστολή τους
ζητούν να ανασταλεί η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) όπως έχει προβλεφθεί για όλες τις
εκπαιδευτικές δομές, λόγω των έκτακτων συνθηκών που
επικρατούν στη χώρα με την εμφάνιση κρουσμάτων και τον κίνδυνο
εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.
20.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 878 - 18.03.2020 | με επιστολή του
επισημαίνει ότι η έξαρση της επιδημίας του Κορωνοϊού covid_19
κλονίζει τον κλάδο του εμπορίου και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις
και ζητεί άμεσα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των κινδύνων
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
21.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 877 - 18.03.2020 | με επιστολή της
επισημαίνει την κρίσιμη κατάσταση για τα ξενοδοχεία της
Μαγνησίας λόγω της πανδημίας κορωνοϊού COVID_19 και ζητεί τη
λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης τους καθώς και να ληφθεί
πρόνοια και σε σχέση με τα καταλύματα χρονομίσθωσης και αιτείται
απαντήσεων.
22.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 876 - 18.03.2020 | με επιστολή του
θέτει το ζήτημα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από τον
κορονοϊό (Covid_19) στους Δήμους του Νομού Ηλείας και αιτείται
την ανάληψη πρωτοβουλιών για την λήψη πρόσθετων μέτρων
στήριξης της τοπικής οικονομίας.
23.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 875 - 18.03.2020 | αιτείται τη λήψη
μέτρων διευκόλυνσης καταβολής μισθωμάτων των κυλικείων των
δημοσίων σχολείων, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού.
24.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 874 - 18.03.2020 | με επιστολή του
καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πολύ σοβαρής κρίσης που προέκυψε λόγω του κορωνοϊού στις
επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς και αιτείται απαντήσεων.
25.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 866 - 18.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί την επέκταση των έκτακτων μέτρων στήριξης της
επιχειρηματικότητας λόγω κορονοϊού στον Νομό Μαγνησίας αλλά
και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
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26.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 865 - 18.03.2020 | με υπόμνημά του
επισημαίνει ότι η έξαρση της επιδημίας του Κορωνοϊού covid_19
κλονίζει τον κλάδο του εμπορίου και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις
και ζητεί άμεσα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των κινδύνων
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
27.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 864 - 18.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί τη λήψη μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού COVID_19 και αιτείται
απαντήσεων.
28.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 862 - 18.03.2020 | αιτείται τη λήψη
μέτρων διευκόλυνσης καταβολής μισθωμάτων των κυλικείων των
δημοσίων σχολείων, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού.
29.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 856 - 18.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί να εφαρμοστούν και στο Νομό Ευβοίας τα μέτρα στήριξης που
προβλέπονται για τις επιχειρήσεις των περιοχών με κρούσματα του
κορονοϊού SARS_CoV_2.
30.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 857 - 18.03.2020 | επισημαίνει την
αναγκαιότητα της άμεσης λήψης μέτρων με στόχο την προστασία
της υγείας των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού και την
αποτροπή
φαινομένων
ελλιπούς
τήρησης
της
εργασιακής
νομοθεσίας επ'αφορμή της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης και
αιτείται απαντήσεων.
31.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 854 - 18.03.2020 | με επιστολή του
θέτει το ζήτημα της ένταξης των επιχειρήσεων του Δήμου
Τριφυλίας στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την στήριξή τους, σε
περιοχές που πλήττονται από τον Κορωνοϊό και αιτείται
απαντήσεων.
32.Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 853 - 18.03.2020 | με επιστολή του
ζητεί τη λήψη μέτρων με σκοπό να προστατευθούν οι εργαζόμενοι
από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες που παρατηρούνται λόγω
επιπτώσεων του κορωνοϊού και αιτείται απαντήσεων.
33.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5002 - 18.03.2020 | Ψήφισμα
πολιτών και οξύτατα προβλήματα στον χώρο της Υγείας ενόψει της
πανδημίας του κορονοϊού.
34.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4996 - 18.03.2020 | Μέτρα
προστασίας των στρατευμένων και του μόνιμου προσωπικού της
Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, λόγω πανδημίας.
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35.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5003 - 18.03.2020 | Κρούσματα
αισχροκέρδειας λόγω του κορονοϊού.
36.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5005 - 18.03.2020 | Αντιμετώπιση
της πανδημίας στις δομές ανοικτής φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών στην ενδοχώρα.
37.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5006 - 18.03.2020 | Μαζικές
συναθροίσεις της ΚΕΕΡΦΑ παρά τη ρητή απαγόρευση.
38.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5007 - 18.03.2020 | Μέτρα υγιεινής
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
39.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5028 - 19.03.2020 | Να μην
εισπράττονται προμήθειες από τις τράπεζες για όσο διάστημα
διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό.
40.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5029 - 19.03.2020 | Μέτρα στήριξης
δικηγόρων.
41.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5034 - 19.03.2020 | Άμεσα μέτρα
στήριξης και θωράκισης των αγροτών και κτηνοτρόφων από τον
κορωνοϊό.
42.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5035 - 19.03.2020 | Μέτρα στήριξης
των γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων λόγω της πανδημίας του
Κορωνοϊού.
43.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5047 - 19.03.2020 | Μέτρα στήριξης
της κτηνοτροφίας.
44.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5044 - 19.03.2020 | Μέριμνα για την
στήριξη των αυτοκινητιστών ταξί του Αργοσαρωνικού, λόγω της
πανδημίας.
45.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5042 - 19.03.2020 | Οι άστεγοι στο
έλεος του κορωνοϊού.
46.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5058 - 20.03.2020 | Εν μέσω
Πανδημίας η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ζητεί
να ανασταλεί απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που διατάσσει
την επαναπρόσληψη 8 ιατρών Κέντρων Υγείας που κρίθηκε ότι
απολύθηκαν παράνομα.
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47.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5055 - 20.03.2020 | Μέτρα στήριξης
του δικηγορικού επαγγέλματος.
48.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5054 - 20.03.2020 | Επάρκεια
φαρμάκων κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης.
49.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5
 053 - 20.03.2020 | Λήψη μέτρων
στήριξης των εργαζόμενων στα καταστήματα λιανεμπορίου
τροφίμων σούπερ μάρκετ.
50.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5051 - 20.03.2020 | Άμεσα μέτρα και
βιώσιμες λύσεις για τους δανειολήπτες.
51.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5050 - 20.03.2020 | Απρόσκοπτη
λειτουργία υποκαταστημάτων τραπεζών στην επαρχία.
52.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5
 049 - 20.03.2020 | Ανάγκη στήριξης
των ταξιδιωτικών πρακτορείων από τις συνέπειες της πανδημίας.
53.Επίκαιρη Ερώτηση με αρ. πρωτ. 597 - 20.03.2020 | Προμήθεια
υγειονομικού υλικού.
54.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5076 - 20.03.2020 | Ιδιωτικός τομέας
Υγείας _ Μέτρα Οικονομικής Ενίσχυσης.
55.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5075 - 20.03.2020 | Σχετικά με την
διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως.
56.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5074 - 20.03.2020 | Ιατροί και
νοσηλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τραγικές
ελλείψεις σε μάσκες και ειδικές προστατευτικές στολές στα Δημόσια
Νοσοκομεία στη μάχη κατά του κορωνοϊού.
57.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5073 - 20.03.2020 | Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid 19) στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
58.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5071 - 20.03.2020 | Ανάγκη
αποζημίωσης των κτηνοτρόφων των αποκλεισμένων χωριών
Δαμασκηνιάς και Δραγασιάς, της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω του
κορωνοϊού.
59.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5069 - 20.03.2020 | Άμεση ένταξη
του συνόλου του προσωπικού της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των εργαζομένων του
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Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στα Βαρέα και

60.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5067 - 20.03.2020 | Συμπληρωματικά
μέτρα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Εμπόρων.
61.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5066 - 20.03.2020 | Να ανασταλούν
οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος όσο διάστημα #MenoumeSpiti
λόγω κορονοϊού.
62.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5064 - 20.03.2020 | Να
αποσυμφορηθεί άμεσα το Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας, λόγω
κορωναϊού.
63.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5063 - 20.03.2020 | Συμπληρωματικά
Μέτρα Στήριξης Φυσικών Προσώπων _Ελεύθερων Επαγγελματιών
στους κλάδους του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών για την
Αντιμετώπιση των Οικονομικών Συνεπειών της Πανδημίας του Νέου
Κορωνοϊού _Προστασία της Πρώτης Κατοικίας Όλων των Φυσικών
Προσώπων από τους Πλειστηριασμούς.
64.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5062 - 20.03.2020 | Για την
προστασία της υγείας των εκπαιδευτικών στα ελληνόγλωσσα
σχολεία του εξωτερικού και στη συνέχιση της διδασκαλίας.
65.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5061 - 20.03.2020 | Λήψη
ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας των Ενόπλων
δυνάμεων και των στρατευμένων από τον Κορονοιό.
66.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5060 - 20.03.2020 | Αξιοποίηση
φοροελαφρύνσεων και μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών για
υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες υπέρ της
αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού.
67.Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 598 - 20.03.2020 | Στήριξη
εργαζομένων,
ανέργων,
νέων
ανέργων,
επιστημόνων,
μακροχρόνιων ανέργων, επαγγελματιών, ατόμων με αναπηρία,
συνταξιούχων που δεν λαμβάνουν σύνταξη και αδύναμων
συνανθρώπων μας.
68.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5079 - 21.03.2020 | Σε αναμονή της
επιστροφής του προπληρωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί οι οινοποιοί.

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36

69.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5078 - 21.03.2020 | Μέτρα στήριξης
των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
70.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5077 - 21.03.2020 | Αναγκαία η λήψη
δέσμης μέτρων ανακούφισης για τα περιφερειακά/τοπικά ΜΜΕ και
τους εργαζόμενους σε αυτά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ευχαριστούμε!
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