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

ΜΑΡΤΙΟΣ Εβδομάδα 4η
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 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (23.03 έως 29.03)
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 τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 26 υπουργικές
αποφάσεις, ενώ υπήρξε 1 νομοσχέδιο και καμία Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 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, ορίζεται η λειτουργία του κέντρου αναφοράς για το ιό COVID-19 στο
χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εργασία:
Στον τομέα αυτό, καθορίζεται μηχανισμός στήριξης εργαζομένων
εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχουλόμενων, καταβολή εισφορών από
εργοδότες, αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης
αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης.
Οικονομία:
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Περιλαμβάνονται η αύξηση παραγωγής αντισηπτικών μέσω της άμεσης
παραχώρησης
άδειας
παραγωγής
και
διάθεσης
σε
βιομηχανίες
καλλυντικών, αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 την
27.03.2020», καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης,
αναστολή ΦΠΑ και οφειλών ΔΟΥ, καθορισμό τρόπου αποζημίωσης των
αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και
εγκαταστάσεων.
Παιδεία:
Μέτρα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και δυνατότητα απευθείας
ανάθεσης στο Υπ. Παιδείας και αποδοχής δωρεών.
Προστασία του Πολίτη:
Τροποποιείται η απόφαση που προβλέπει τα μέτρα προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών (είσοδος σε δημ. υπηρεσίες, ΜΜΜ κά), προσωρινή
στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που
βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων, ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά,
Μετανάστευση:
Προβλέπεται η αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου.
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 74 27.03.2020 | Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή
διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της
από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων
χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι η προθεσμία έκδοσης της κ.υ.α.
σχετικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης των δικαιούχων της παραγράφου 4
του πρώτου άρθρου της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης
της δημόσιας τάξης και υγείας", λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη
χώρα, από την εμφάνιση και εξάπλωση του COVID-19 και τις επιπλοκές
παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης.
Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αύξηση παραγωγής αντισηπτικών μέσω της
άμεσης παραχώρησης άδειας παραγωγής και διάθεσης σε βιομηχανίες
καλλυντικών. Στόχος είναι η παραγωγή 300.000 περισσότερων αντισηπτικών,
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ενώ διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται να εξαχθεί το προϊόν ώστε να διατεθεί μόνον
στην εγχώρια κατανάλωση.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν υπήρχαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ
Β’
992
23.03.2020
|
Τροποποίηση
της
αριθμ.
Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ910/Β΄/17-3-2020) απόφασης Διοικητή
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «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 ορίζεται η δωρεάν διάθεση στο Υπουργείο Υγείας, ποσότητας
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,
καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,
PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ
Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA A.B.Ε.Ε. προς τον σκοπό
της παραγωγής αντισηπτικών ειδών.
2. ΦΕΚ Β’ 993 23.03.2020 | Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων
στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζονται οι κατηγορίες εργαζομένων, τους οποίους
αφορούν τα μέτρα στήριξης. Πρόκειται για α) εργαζόμενους, με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε
επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής
δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ. 2Α, του
εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από
το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση
εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με
καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση
Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων,
είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας
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αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας
κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως
αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η λειτουργία Ομάδας Κεντρικής Διαχείρισης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων. Η
Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής: α) τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως συντονιστή της ομάδας, β) τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) τον Γενικό
Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δ) την Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων,
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ε) την
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία, στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία, με τους αναπληρωτές τους. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η
παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.
3. ΦΕΚ
Β’
994
23.03.2020
|
Τροποποίηση
της
αριθμ.
40331/Δ1.13521/
13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός
όρων
ηλεκτρονικής
υποβολής
εντύπων
αρμοδιότητας
Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού
Απασχολήσεως
Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με την απόφαση επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ώστε να ενσωματωθεί η στήριξη
των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των
οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Οι κατηγορίες είναι: Ι. Οι
επιχειρήσεις-εργοδότες α) των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική
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δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή β) που βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του
κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των
συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.
II. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους
εργαζομένους τους, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 12998/232/23-3-2020
υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών
του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19».
4. ΦΕΚ Β’ 1018 24.03.2020 | Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων,
κατ’
εξαίρεση
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία
ορίζονται ρητά τα τουριστικά καταλύματα που εξαιρούνται της επιβολής
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών.
Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00.
Οι τιμές διάθεσης των δωματίων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.
5. ΦΕΚ Β’ 1022 24.03.2020 | Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών,
παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα
από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.
Με το άρθρο 1 αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά το
χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι
προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων
αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις
20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν,
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για
δύο (2) μήνες.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα
από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται
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στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, με αναθέτουσα αρχή
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ
των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Aναθέτουσας/Προϊσταμένης /
Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν
αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.
Με το άρθρο 4 παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι
συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον,
όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν.
3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων
Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε
αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/
Εποπτεύουσας Αρχής ή/ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που
άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά τις
30-4-2020.
6. ΦΕΚ Β’ 1023 24.03.2020 | Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου
ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής
πώλησης τροφίμων.
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Με την απόφαση ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από την Πέμπτη 26/03/2020 έως
και 25/04/2020. Ειδικότερα, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00
έως 21:00. Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.
7. ΦΕΚ Β’ 1034 26.03.2020 | Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός
Απριλίου 2020 την 27.03.2020».
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
ορίζεται ότι οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 θα καταβληθούν,
αντί της 30ης Μαρτίου 2020, την 27η του ίδιου μηνός με σκοπό την ανάγκη
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του
συνωστισμού των συνταξιούχων του Δημοσίου με τους συνταξιούχους του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
8. ΦΕΚ Β’ 1037 26.03.2020 | Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.
12549/4426/ 16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός
διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).
Περιγραφή
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Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Με την απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. οικ. 12549/4426/16.03.2020
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868) με την προσθήκη παραγράφου 7
στο άρθρο 2 που ορίζει ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής
στην προκήρυξη οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπάλληλοι του φορέα που
εξέδωσε την προκήρυξη. Τυχόν υποψήφιοι με την ανωτέρω ιδιότητα
κατατάσσονται στον πίνακα απορριπτέων».
9. ΦΕΚ
Β’
1039
26.03.2020
|
Τροποποίηση της Δ11/οικ.
8523/236/17.02.2020 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας
χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490).
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας.
Με την απόφαση ορίζεται η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης σχετικά με
τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης. Ορίζεται ότι σε
περίπτωση θανάτου της μητέρας του παιδιού, το επίδομα χορηγείται στον πατέρα
του παιδιού. Ακόμα, ορίζεται:
α. Η ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του
ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Με την υποβολή της αίτησης
δηλώνεται απαραιτήτως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του, καθώς
και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην
Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.
β. Αν ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατοικεί στην
αλλοδαπή, προσκομίζεται έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής
αρχής, στο οποίο βεβαιώνεται το εισόδημά του μετά την αφαίρεση των εισφορών
για κοινωνική ασφάλιση.
Ορίζονται επίσης αναλυτικά η διαδικασία υποβολής του επιδόματος και η
κοινοποίηση πράξεων και εγγράφων.
10. ΦΕΚ Β’ 1040 26.03.2020 | Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ
20036/ 22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 986).
Περιγραφή
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Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών.
Με την απόφαση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου
προστίθενται περιπτώσεις θ, ι και ια, ως εξής: «θ) Μετάβαση σε δημόσια
υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο
ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον
προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Ι) Μεταφορά από και προς τον
τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική
ανάγκη. ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση
πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη».
Ορίζεται, ακόμα, ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη
συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως
κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της παρ. 2 της παρούσας μόνο
με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη. Εξαιρούνται του περιορισμού οχήματα στα
οποία επιβαίνουν, πλην του οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η
κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται
επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει
βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

11.ΦΕΚ Β’ 1041 26.03.2020 | Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι.
και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα
μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι
οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και
αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην
ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Περιγραφή
Πρόκειται για υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας &
Θρησκευμάτων.
Με την απόφαση ορίζεται η ανάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) της μέριμνας για την προσωρινή στέγαση των φοιτητών των
Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω
ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με
φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν
δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, για όσο χρονικό διάστημα
απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων που τυχόν μίσθωνε το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτών.
12.ΦΕΚ Β’ 1043 26.03.2020 | 1. Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από
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20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης. 2. Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του
συνημμένου
Πίνακα
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας
επιχειρήσεων. 3. Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και
του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
επιχειρήσεων.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών με την οποία παρατείνονται, μέχρι και την 31/08/2020, οι
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή
έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που
εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020 (αναφέρονται στο συνημμένο επικαιροποιημένο
πίνακα), καθώς και των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή
δημόσιας αρχής. 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.
Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
Το δεύτερο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται η 1053/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
949 Β΄) στην οποία, πλέον, περιλαμβάνεται (συνημμένα στην απόφαση)
επικαιροποιημένος
πίνακας
Κωδικών
Αριθμών
Δραστηριότητας
(ΚΑΔ)
επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
Το τρίτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται η 1054/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
950
Β΄)
στην
οποία,
πλέον,
περιλαμβάνεται
(συνημμένα
στην
απόφαση)επικαιροποιημένος πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.
13.ΦΕΚ Β’ 1044 26.03.2020 | 1. Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 3 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. 2 Λειτουργία
κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου
Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Περιγραφή
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Το πρώτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020
για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την
αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020
αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020
αντίστοιχα, άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς
και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης,
παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι επιχειρήσεις ή εργοδότες
που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη
ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/03/2020 (αναφέρονται συνημμένα τον πίνακα που υπάρχει στην
απόφαση.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή
εργοδοτών τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 της
παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και
προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Στο δεύτερο μέρος της απόφασης ορίζεται η λειτουργία του κέντρου αναφοράς
για το ιό COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο απομονώνεται από τους άλλους χώρους της
Ιατρικής Σχολής, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται ότι η
οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του, θα επιβαρύνει εξ’
ολοκλήρου το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η λειτουργία του
εν λόγω Εργαστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ασφαλή πρωτόκολλα
και τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
14.ΦΕΚ Β’ 1070 27.03.2020 | Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
Με την απόφαση ορίζεται η ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων α) της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, β) του Πυροσβεστικού Σώματος,
καθώς και γ) του συνόλου των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και
λειτουργιών της πολιτικής προστασίας που συνιστούν τον Εθνικό Μηχανισμό
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στον Υφυπουργό Προστασίας
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του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι
κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής
πρωτοβουλίας, β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών
διαταγμάτων, γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, δ) η
πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, ε) η υποβολή
ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών
γνωμοδοτήσεων και πρακτικών, στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, ζ) η στελέχωση του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Υφυπουργού.
15.ΦΕΚ Β’ 1073 27.03.2020 | Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας
τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία ορίζει τη συνέχιση
της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα
του Άρθρου 2, κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση. Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την
30.04.2020 και ώρα 12:00. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020
έως και 30.1.2020.
16. ΦΕΚ Β’ 1074 27.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και
Δικαιοσύνης.
Με το πρώτο άρθρο ορίζεται η αναστολή, για το χρονικό διάστημα από
28.3.2020 έως και 10.4.2020, των: α) εργασιών των δικαστικών σχηματισμών
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος και β) των νομίμων
και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων
ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των
συναφών αξιώσεων.
Με το δεύτερο άρθρο ορίζεται η αναστολή, από 28.3.2020 έως και 10.4.2020,
των: α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και β) των
νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και
άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
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παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Αναφορικά με το Συμβούλιο της
Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια ορίζονται οι εξαιρέσεις ορισμένων
εργασιών τους.
Με το τρίτο άρθρο ορίζεται η αναστολή, από 28.3.2020 έως και 10.4.2020,
των: α) εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β)
των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων. Αναφέρονται ρητά οι περιπτώσεις που εξαιρούνται.
Με το τέταρτο άρθρο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας των πολιτικών
δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, από 28.3.2020
έως και 10.4.2020. Αναφέρονται, επιπλέον, ρητά οι περιπτώσεις που
εξαιρούνται.
Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής,
το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.Οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά
δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και
επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από
28.3.2020 έως και 10.4.2020. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να
διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή
άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άδεια ειδικού σκοπού).
17. ΦΕΚ Β’ 1075 27.03.2020 | Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων
των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας
του
Νοσηλευτικού
Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, με την
οποία ορίζεται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών
νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) από 27.3.2020 έως και 24.6.2020. Η
1η Υ.Πε. διαθέτει στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό
και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό.
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18. ΦΕΚ Β’ 1076 27.03.2020 | Κ
 αθορισμός τρόπου αποζημίωσης των
αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία,
υλικών και εγκαταστάσεων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγεία, με την οποία
ορίζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας για την αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων λόγω
αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και
κλινικών, κλινών ΜΕΘ και ξενοδοχείων και ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών
στέγασης, για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ
(40.000.000,00€), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ανωτέρω ποσό της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί, κατ΄εκτίμηση, ως ακολούθως:
ποσό 25.000.000€ για την αναγκαστική διάθεση κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων
και κλινικών και κλινών ΜΕΘ. και ποσό 15.000.000€ για την αναγκαστική διάθεση
ξενοδοχείων και ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης.
19. ΦΕΚ Β’ 1077 27.03.2020 | Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται ότι για τους αυτοαπασχολούμενους και
ελεύθερους
επαγγελματίες,
η
προθεσμία
καταβολής
των
τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, παρατείνεται. Οι εισφορές
εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης
έως 30/9/2020.
Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς
και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης,
παρατείνεται κατά 3 μήνες.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται
οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), 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 (αναφέρεται
συνημμένα πίνακας).
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Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική
δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα. 3. Σε
περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί,
οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την
ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα, που προκύπτει κατ' εφαρμογή του
άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2020.
Με το άρθρο 3 αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης
αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν
επιβληθεί.
20.ΦΕΚ Β’ 1078 28.03.2020 | Μέτρα στήριξης εργαζομένων
επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με
εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων
έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το πρώτο μέρος της απόφασης αφορά στα μέτρα στήριξης εργαζομένων
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου
εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Ορίζεται ότι οι
εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές. Ορίζεται, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας. Ακόμα, ορίζεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους
εργαζόμενους ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45
ημερολογιακών ημερών.
Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί
των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τέλος ορίζεται ότι για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα
ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους
παρατείνεται για 3 μήνες.
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Το δεύτερο μέρος της απόφασης αφορά στα μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου
εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή
δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονομικών. Ορίζεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να
αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε
αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45
ημερολογιακών ημερών. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται για τους
υπόλοιπους εργαζόμενους να ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας ή και
μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Οι
επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται,
μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της
αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που
σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την
21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου.
Το τρίτο μέρος της απόφασης αφορά στα μέτρα στήριξης των εργαζομένων των
επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e ΕΦΚΑ και που ανέσταλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή
δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους
έχουν λυθεί, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία εντός του
χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020. Οι εργαζόμενοι της
κατηγορίας αυτής λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση
ειδικού σκοπού ύψους 800€. Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής
ανεργίας. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Το τέταρτο μέρος της απόφασης αφορά στις γενικές διατάξεις. Εκεί, ορίζεται ότι
για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως αρμόδιος
φορέας ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τέλος,
ορίζεται ότι προβλέπονται πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή
στοιχεία στην αίτησή τους.
21.ΦΕΚ Β’ 1079 28.03.2020 | Παράταση του χρόνου υποβολής
δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου,
περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και
δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
ότι παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους,οι προθεσμίες υποβολής
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των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με
καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Ακόμα, παρατείνεται μέχρι και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική
ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020.
Επιπλέον παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, που
αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020.
Επιπρόσθετα, παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020, που
αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.
Τέλος, παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός
των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου
δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό
έγγραφο.
22. ΦΕΚ Β’ 1080 28.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής,
μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας
των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής
του.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 1 της απόφασης ορίζεται η μερική αναστολή λειτουργία της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εφεξής ΚΥ ΝΣΚ) έως
και 10-04-2020. Στο διάστημα αυτό, η ΚΥ ΝΣΚ θα είναι κλειστή για όλους τους
συναλλασσόμενους. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζεται το κύριο και
διοικητικό προσωπικό της ΚΥ ΝΣΚ που θα εργαστεί, ως προσωπικό ασφαλείας, για
τη διεκπεραίωση κατεπειγουσών εργασιών, για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί η
αναστολή τους ή των υποθέσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η παροχή
της εργασίας από το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από απόσταση.
Με άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιακών
μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, έως και 10-04- 2020, θα
γίνεται με εκ περιτροπής παρουσία στα Γραφεία κύριου και διοικητικού
προσωπικού και εργασία από απόσταση για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε
αυτές, ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια
που βρίσκεται η κάθε μονάδα, του αριθμού του προσωπικού της και των
υπηρεσιακών της αναγκών, όπως αυτά θα σταθμίζονται με απόφαση του
Προϊσταμένου τους.
Με άρθρο 3 της απόφασης ορίζεται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του
ΝΣΚ μπορούν να γίνονται και από απόσταση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα μέλη του συλλογικού
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οργάνου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή
τους στη συνεδρίαση. Η υπογραφή των πρακτικών ή των γνωμοδοτήσεων μπορεί
να γίνεται και ψηφιακά.
Τέλος ορίζονται αναλυτικά η αναστολή προθεσμιών και διοικητικών/ πειθαρχικών
διαδικασιών, οι επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών
εγγράφων και η Διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης και αλληλογραφίας με το ΝΣΚ.
23. ΦΕΚ Β’ 1081 28.03.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, 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 της απόφασης ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό
διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
ό,τι αφορά τις 66 οριζόμενες δραστηριότητες (βάσει Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας).
Με το άρθρο 2 ορίζεται για το ίδιο διάστημα με το άρθρο 1, η απαγόρευση
λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ).
Με το άρθρο 3 ορίζεται για το ίδιο διάστημα με το άρθρο 1, ότι επιτρέπεται η
λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα
δίδεται από τους καταστηματάρχες. Επιτρέπεται, επίσης η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
Τέλος, ορίζεται ότι απαγορεύεται η λειτουργία καταστημάτων λιανικού εμπορίου
που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού
εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την
προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2)
μέτρων μεταξύ τους, καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5)
ατόμων.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση του κοινού ως
προς την εφαρμογή της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου
τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
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24. ΦΕΚ Β’ 1082 29.03.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης
τωνΥπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων καιΥγείας με αρ.
2867/Υ1/16-3-2020 (Β’ 872) έως τις 11.4.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας.
Με την απόφαση ορίζεται ότι η ισχύς της 2867/Υ1/16-3-2020 (Β’ 872) κοινής
υπουργικής απόφασης παρατείνεται μέχρι και τις 11.4.2020. Τέλος, προστίθεται
στο τέλος της παρ. 6 νέο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικτυακή μετάδοση της
λειτουργίας επιτρέπεται μόνο από το ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την
παρουσία του προσωπικού που έχει αναλάβει και την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική
εκπομπή».
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5115 - 23.03.2020 | Ουσιαστική
στήριξη σε εργαζόμενους επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία
ανεστάλη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5114 - 23.03.2020 | Άμεση
αντιμετώπιση του φαινομένου εξαναγκασμού σε «οικειοθελή
αποχώρηση» των εργαζομένων στη Μαγνησία λόγω των
επιπτώσεων της έξαρσης του κορωνοϊού (Covid_19).
3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 603 - 23.03.2020 |
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5111 - 23.03.2020 | Ζήτημα δικαίου η
καταβολή δώρου Πάσχα και ειδικού επιδόματος και στο ιατρικό και
στο νοσηλευτικό προσωπικό νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και
υγειονομικών μονάδων των ενόπλων δυνάμεων.
5. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 602 - 23.03.2020 |
Επείγουσα ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας με επίταξη των
υποδομών των επιχειρηματιών στην υγεία.
6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5085 - 23.03.2020 | Αυξανόμενος
υπερπληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό του υπερσυνωστισμού και την προστασία κρατουμένων
και υπαλλήλων από την πανδημία του κορωνοϊού.
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5126 - 24.03.2020 | Ουσιαστική
αρωγή του ιδιωτικού τομέα Υγείας στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση
της κρίσης του κορωνοϊού.
8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου
προστασίας υγείας εργαζομένων.

5170

-

26.03.2020
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9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5201 - 26.03.2020 | Προστασία
κρατουμένων και μέτρα στήριξης σωφρονιστικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς εξ΄ αιτίας της εξάπλωσης της
πανδημίας.
10.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5199 - 26.03.2020 | Οικονομικά και
εργασιακά μέτρα ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού.
11.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5197 - 26.03.2020 | Αύξηση
φαινομένων οικογενειακής βίας ως συνέπεια της καραντίνας λόγω
Covid 19.
12.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5196 - 26.03.2020 | Εργοδότες
απαιτούν από εργαζόμενους μέρος του επιδόματος των 800 €.
13.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5190 - 26.03.2020 | Μέτρα
προστασίας για τους ανθρώπους με αναπηρία ( ΑμεΑ ), λόγω
κορωνοϊού.
14.Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5225 - 27.03.2020 | Δέσμευση
ένδεκα εκατομμυρίων ευρώ από την Κυβέρνηση για υπηρεσίες
επικοινωνίας εν εξελίξει της πανδημίας.
Λόγω του εξαιρετικά αυξημένου όγκου των μέσων κοινοβουλευτικού
ελέγχου που έχει κατατεθεί και των επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων που
τίθενται από διαφορετικούς Βουλευτές, μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ.
Ευχαριστούμε!
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