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

ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5η
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 5ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ (30.03. έως 5.04)
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 27 υπουργικές
αποφάσεις, ενώ υπήρξε 1 νομοσχέδιο και 1 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:
Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Ασθενών, περιλαμβάνονται προβλέψεις για τις
ΜΕΘ, δυνατότητα επίταξης σκαφών για διακομιδή ασθενών, σκοπός του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών, ειδικό εθελοντικό
πρόγραμμα
απασχόλησης
ενηλίκων
πολιτών,
ειδική
διαδικασία
κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε
μη εγκεκριμένα φάρμακα, επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο
δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια,
επιβολή κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
χώρα από την αλλοδαπή.
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Εργασία:
Στον τομέα αυτό, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ίση προς το
ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, προς το προσωπικό
νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καταβολή επιδόματος
εορτών Πάσχα μεταγενέστερα, ρυθμίσεις για τα προγράμματα ΟΑΕΔ, παρατείνεται
το επίδομα ανεργίας, δυνατότητα άμεσης πρόσληψης και προς τους
ειδικευόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, κατεπείγοντα μέτρα που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση (δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού), άδεια ειδικού σκοπού για τους υπαλλήλους στα καταστήματα
κράτησης, μέτρα για ενίσχυση ναυτικής εργασίας, παράταση θητείας
συνδικαλιστικών οργάνων σε δημόσιους φορείς, πρόσληψη προσωπικού στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (έως 40 άτομα) και στο Υπουργείο
Μετανάστευσης.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων στη Φορολογική Διοίκηση,
αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, δυνατότητα
χορήγησης επιστρεπτέας ενίσχυσης, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της
«επιστρεπτέας προκαταβολής», αναστέλλονται οι προθεσμίες διενέργειας
διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων, ακόμη ότι τα super market που
ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα
90.000.000 ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα δεδομένα
τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-Καταναλωτής, συστήνεται τριμελής Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης
Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ,
οι κάτοχοι τηλεοπτικών αδειών δεν καταβάλουν οποιαδήποτε δόση
τιμήματος άδειας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020 (το ποσό των 50.000 ευρώ
θα επιμεριστεί σε επόμενες δόσεις), παράταση καταβολής οφειλών στη ΔΟΥ,
αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες
Δημοσίου.
Παιδεία:
Προβλέπεται ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) να
συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με τουριστικό κατάλυμα της κοινής υπουργικής
απόφασης για τους φοιτητές που διέμεναν στις εστίες, δωρεάν σύγγραμμα για
φοιτητές,
Πολιτισμός:
Επιτρέπεται η συνέχιση της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ισχύουν τα μειωμένα
εισιτήρια για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
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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 παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων
διαμονής και μόνιμης διαμονής.
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 76 03.04.2020 | Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
Για την πλήρη ανάλυση του νομοσχεδίου τόσο επί της αρχής όσο επί των
άρθρων και των τροπολογιών, δείτε εδώ.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. ΦΕΚ Α’ 75 30.03.2020 | Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 1 παρέχεται έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων στη Φορολογική Διοίκηση, με
ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020,
εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Οι διατάξεις της
παρ. 1 εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής αξιογράφων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, από τις 30 Μαρτίου 2020
και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, είτε
έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού αναστέλλονται οι
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προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων
κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
Με το άρθρο 3 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επιστρεπτέας ενίσχυσης,
εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής», σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού. Η ενίσχυση
χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος
ενίσχυσης από την Επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες.
Με το άρθρο 4 καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση,
ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, προς
το προσωπικό νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του
Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Με το άρθρο 5 αναστέλλονται οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών
πράξεων και καταβολής δόσεων για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για οφειλέτες
που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών η καταβολή
των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και
3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής
και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που
δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω
αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.
Με το άρθρο 6 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην παράταση ή αναστολή
προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ειδικότερα, ορίζεται:
α. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή
προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή
προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.
β. Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.
4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο
της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της Χώρας.
γ. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της
παρ.
4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον
φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό
προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι
προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με
πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται
από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η
Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν
είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.
δ. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος
αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από
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την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για 60
ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου
2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής,
παρατείνονται κατά 60 ημέρες.
ε. Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την
έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η
Ιουλίου 2020.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών,
διαβιβάζουν, κατόπιν αιτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών
παροχής πιστώσεων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), τα απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης (όνομα, ΑΜΑ και ΚΑΔ), για όσα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση. Διευκρινίζεται ότι τα
στοιχεία εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να
προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωμή των δανειακών
τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών
υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα 3 ή και περισσότερων μηνών.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, παρατείνεται έως τις
30 Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 9 ορίζεται ότι οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς
διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών
διαμεσολαβητών
και
ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών
που
ασκούν
ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για
το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 8 της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής
δωρεών. Ορίζεται ότι για τις δωρεές εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται
έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, ορίζεται ότι η αποδοχή των εν
λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Με το άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 2 της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) σχετικά με τη μερική καταβολή
μισθωμάτων. Ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με το άρθρο 12 αναστέλλεται για 3 μήνες η λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Κατά το
διάστημα αναστολής των προηγούμενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθεσμίες
υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Το χρονικό διάστημα
αναστολής της λειτουργίας των προηγούμενων εδαφίων δεν προσμετράται στο
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ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του
άρθρου 20 του ν. 4557/2018.
Με το άρθρο 13 επέρχεται ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Α.Ε.. Συγκεκριμένα εισάγεται, στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116),
παράγραφος 3 που έχει ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών
διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, για
τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών
καθεστώτων, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών
επιβαρύνσεων και των προστίμων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ορίζεται
πενταετής».
Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι στα καταστήματα super market, η προσέλευση
των καταναλωτών γίνεται με την αναλογία του 1 ατόμου ανά 15 τ.μ και με
ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις
τοπικές δημοτικές αρχές, να προβλέψουν, με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου, περαιτέρω μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών.
Με το άρθρο 15 λαμβάνονται κάποια μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης
των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά, κατά κύριο λόγο συμπληρώνουν
προηγούμενες διατάξεις που εισήχθησαν στη νομοθεσία με πρότερες πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου.
Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι τα super market που ο συνολικός ετήσιος
κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα 90.000.000 ευρώ
ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα
προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-Καταναλωτής. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα
επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 - 100.000 ευρώ.
Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων που
συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και οι οποίες
περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει
ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συνεχίζεται για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Με το άρθρο 18 ορίζεται ότι για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους
ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές τους των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, τους
παρέχεται η δυνατότητα μειωμένης καταβολής, κατά ποσοστό 25% επί του
ποσού, που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους. Η μείωση
αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
Με το άρθρο 19 Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα έχει ανασταλεί ή πλήττεται σημαντικά, λόγω του κορωνοϊού,
δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη 30η Ιουνίου 2020. Στην περίπτωση που η
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εργασιακή σχέση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της
εργασιακής σχέσης, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται
μειωμένο και το υπόλοιπο καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Με το άρθρο 20 ορίζεται ότι, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος
λόγω του κορωνοϊού (και για διάστημα πάντως που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 6 μήνες), είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο
υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά
μέσα.
Με το άρθρο 21 ορίζεται ότι η ωριαία αντιμισθία καταβάλλεται στους
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ
ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των
οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω κορωνοϊού.
Ορίζεται, ακόμα, ότι η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο
συμβάσεων μαθητείας καταβάλλεται στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των
ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό
διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.
Τέλος, καταβάλλεται το επίδομα στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ
Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των
καταρτιζομένων στα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας για το χρονικό διάστημα
ισχύος των έκτακτων μέτρων.
Με το άρθρο 22 παρατείνεται η έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α΄
110), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄
134), αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «Η ισχύς του
παρόντος αρχίζει μετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Με το άρθρο 23 αναφέρεται στην προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών και προβλέπει ότι, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 3 της από 20/3/2020 ΠΝΠ προστίθενται οι φράσεις και «να αναστέλλεται
η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών».
Με το άρθρο 24 παρατείνεται για 2 μήνες από τη λήξη της η τακτική
επιδότηση ανεργίας, το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και του
βοηθήματος ανεργίας.
Με το άρθρο 25 επέρχονται τροποποιήσεις στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από
20.3.2020 Π.Ν.Π.. Ειδικότερα,: α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη
λέξη «παράταση», β) μετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,»
προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης».
Στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια που προβλέπουν την ύπαρξη απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζονται
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παράταση της προθεσμίας καταβολής. Η
διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό
δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους
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ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που
επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 26 ορίζεται ότι για διάστημα 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, το 14ο άρθρο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων) εφαρμόζεται και ως προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).
Με το άρθρο 27 διορθώνεται σφάλμα στον ορισμό σχετικά με τη διάταξη της παρ.
1 του 19ου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. για την «Εξ αποστάσεως διενέργεια
προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους».
Με το άρθρο 28 συστήνεται τριμελής Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης
Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της
ΙΦΕΤ ΑΕ, με έδρα στο Υπουργείο Υγείας. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η
σύνθεση της επιτροπής, ενώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε
συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της και την αποζημίωση των
μελών της.
Με το άρθρο 29 συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον
κορωνοϊό COVID-19. Τα δεδομένα που καταγράφονται στο αρχείο είναι το
ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείμενα νοσήματα και η
κατάσταση της υγείας του. Απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδομένων από το
Μητρώο σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, ενώ τέλος προβλέπεται για
όποιον παρεμβαίνει στα στοιχεία του Μητρώου ότι, τιμωρείται με φυλάκιση και
χρηματική ποινή.
Με το άρθρο 30 ορίζεται ότι για διάστημα 4 μηνών, οι πάσης φύσεως
εγκαταστάσεις θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών μονάδων αυξημένης
φροντίδας (MΑΦ) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και
πάσης φύσεως δεσμευμένων ή διατιθέμενων ιδιοκτησιών νομικών προσώπων
δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες μονάδων αυξημένης
φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με
απόφαση που λαμβάνει ο διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκομείου ή
θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δομής.
Με το άρθρο 31 δίνεται η δυνατότητα επίταξης σκαφών για τη διακομιδή
ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
τεσσάρων μηνών. Η επίταξη διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή και
πραγματοποιείται από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο κατάλληλων προς
διακομιδή σκαφών. Ορίζεται, ακόμη, ότι καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης για
την επίταξη του ιδιωτικού σκάφους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται όλες οι
αναγκαίες λεπτομέρειες.
Με το άρθρο 32 παρέχεται δυνατότητα άμεσης πρόσληψης και προς τους
ειδικευόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό
διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το
Υπουργείο Υγείας. Οι ιατροί αυτοί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του
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νοσοκομείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόμενη
σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια
οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους.
Με το άρθρο 33 ορίζεται ότι ιατροί που τελούν σε παράταση της
εξειδίκευσής τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως
επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή
παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως
η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.
Με το άρθρο 34 ορίζεται ότι σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη
διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό και για διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Για το λόγο αυτό, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται να
προσλαμβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό
βοηθητικό προσωπικό.
Με το άρθρο 35 συστήνεται ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης
ενηλίκων πολιτών, που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για
χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.06.2020 σε δομές δημόσιας υγείας, για την
αντιμετώπιση του κοροναϊού και παράλληλα δημιουργείται και Αρχείο
Συμμετοχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών
υγείας λόγω του κορωνοϊού, με αρμόδιο φορέα επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων του αρχείου το Υπουργείο Υγείας.
Με το άρθρο 36 δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (μετά από γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας) να χορηγούνται φάρμακα
που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται
πιθανώς αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 37 ορίζεται, για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 1ης Νοεμβρίου
2020, η διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων σε ασθενείς, μετά από την έκδοση
της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρθρου.
Με το άρθρο 38 ορίζεται ότι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών σε εγκεκριμένη στην Ελλάδα κλινική
δοκιμή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας
πρώιμης πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε μη εγκεκριμένα φάρμακα
για πάσχοντες από τον κορωνοϊό. Καθορίζονται αναλυτικά οι όροι της διαδικασίας.
Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι κάθε συνταγή που αφορά σε χορήγηση φαρμάκων
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό, φυλάσσεται επί
διετία και αποζημιώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται έγκριση
αποζημίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής, πλην των
περιπτώσεων χορήγησης φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής
άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον
κορωνοϊό COVID-19, κατά τις οποίες το κόστος καλύπτεται από τον «υπεύθυνο
πρώιμης πρόσβασης». Τέλος, σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση
φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό από
θεράποντες ιατρούς, για τη συνταγογράφηση των οποίων στην εγκεκριμένη τους
ένδειξη απαιτείται, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή, το
αρμόδιο φαρμακείο εκτέλεσης φυλάσσει επί διετία αντίγραφο της συνταγής, το
οποίο φέρει την υπογραφή του ασθενή.
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Με το άρθρο 40 προσδιορίζονται τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης των οποίων είναι απολύτως αναγκαία
για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς
και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημόσιων φορέων σε πολίτες και
επιχειρήσεις. Τα έργα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Με το άρθρο 41 ορίζεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ
Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας, καταλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄119),
Διακυβέρνησης αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.
Με το άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 3 (με ισχύ έως 30 Ιουνίου) στο 33ο
άρθρο της από 20.3.2020 ΠΝΠ. που ορίζει ότι η λήψη των αποφάσεων των
διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί να λαμβάνει χώρα και με
τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των
μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Με το άρθρο 43 ρυθμίζονται κατεπείγοντα μέτρα που αφορούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. [μείωση των μελών που συμμετέχουν στα συμβούλια,
περιπτώσεις εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας, παροχή
δυνατότητας στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) να
αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού και δυνατότητα
προσαύξησης (έως 30%) στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας των
ωρών υπερωριακής απασχόλησης].
Με το άρθρο 44 αντικαθίσταται το άρθρο 69 ν. 4509/2017 σχετικά με το «Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ».
Με το άρθρο 45 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014
(Α΄265) σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών».
Το άρθρο 46 ορίζει ότι η παρ. 5 του άρθρου 38 της από 20.3.2020 ΠΝΠ δεν
καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με
σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (Α΄ 28). Ακόμα ορίζεται ότι οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών
γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων
δεν καταλαμβάνoνται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 38 της από 20.3.2020 ΠΝΠ.
Με το άρθρο 47 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄
51) σχετικά με τη «Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης
ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας».
Με το άρθρο 48 ορίζεται ότι, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης αποφαίνεται εάν είναι
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δυνατή η παροχή της άδειας ειδικού σκοπού, στην περίπτωση που και οι δύο
γονείς υπηρετούν στο ίδιο Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς
είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που
ασκούν.
Με το άρθρο 49 ορίζεται ότι οι δαπάνες για τις αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και
τις δαπάνες νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων
του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας
εκτός ΕΕ και οι οποίοι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό, καλύπτονται από τις
οικείες προξενικές εισπράξεις. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα μέλη των
οικογενειών των υπαλλήλων που διαμένουν με αυτούς.
Με το άρθρο 50 παρέχεται η δυνατότητα στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με τουριστικό
κατάλυμα της κοινής υπουργικής απόφασης (22.3.2020, Β΄ 987) για τη
στέγαση των δικαιούχων λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών.
Με το άρθρο 51 ορίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν το δικαίωμα επιλογής και
δωρεάν
προμήθειας
ενός
διδακτικού
συγγράμματος
για
κάθε
διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών.
Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα για το διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή
επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, προσφέρεται μόνο σε έντυπη
μορφή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να προμηθευθούν δωρεάν,
επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1)
ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή.
Με το άρθρο 52 ορίζεται ότι η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλόμενων
ποσών, έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών
από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους
καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για
όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
Με το άρθρο 53 παρατείνεται, έως τις 31.05.2020, η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222).
Με το άρθρο 54 παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από
8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Παρατείνονται, επίσης, οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5
του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
Με το άρθρο 55 ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα ενεργειακού τομέα
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Με το άρθρο 56 επιτρέπεται η χρήση των εισιτηρίων, μεμονωμένων και
ενιαίων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που
εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, με μειωμένη τιμή. Με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η ημερομηνία ισχύος των
εισιτηρίων, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες.
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Με το άρθρο 57 ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην
Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, επιτρέπεται η συνέχιση της
απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΤΑΠ με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την προϋπόθεση ότι έως την
προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο χρόνος συνεχούς απασχόλησης κάθε
συμβασιούχου είναι μικρότερος των 24 μηνών.
Με το άρθρο 58 ορίζεται ότι η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού», η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η
Μαΐου 2020.
Με το άρθρο 59 παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου και των
υπόλοιπων οργάνων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.
Με το άρθρο 60 ορίζεται ότι οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των
λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι
οποίες, έληξαν ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρατείνονται και λήγουν 1 μήνα μετά
από την άρση της ισχύος των έκτακτων μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης
Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 61 παρατείνεται, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η θητεία των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και
Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
Με το άρθρο 62 δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων προς το
σκοπό «διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των
νησιών».
Με το άρθρο 63 ορίζονται αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνονται προς ενίσχυση
της ναυτικής εργασίας.
Με το άρθρο 64 ορίζεται ότι στό στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής
ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια
ελληνική αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και
έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου 2020 χορηγείται παράταση 6
μηνών. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης
(endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας
αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται
μέχρι την ημερομηνία της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου.
Με το άρθρο 65 ορίζεται ότι η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και
επιμόρφωση, δύναται να υλοποιείται από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, με τη μορφή της ασύγχρονης
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ή/ και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για τη διασφάλιση του επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται εξ
αποστάσεως.
Με το άρθρο 66 ορίζεται ότι στα πλοία υπό ελληνική σημαία, στα οποία δεν είναι
δυνατή, η διενέργεια μίας ή περισσότερων εκ των προβλεπόμενων, από την
κείμενη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας έναντι εκνόμων
ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτικής εργασίας,
επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση
παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή περισσοτέρων από τα
αντίστοιχα κυβερνητικά πιστοποιητικά και των σχετιζόμενων με αυτά
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθμού, δύναται να
χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και
ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιητικών
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.
Με το άρθρο 67 ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της εγκριτικής απόφασης
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280) για την
πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς,
παρατείνεται για 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή από τις 6
Μαρτίου 2020.
Με το άρθρο 68 ορίζεται ότι οι κάτοχοι άδειας παρόχου περιεχομένου
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας
και ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, δεν πρόκειται να
καταβάλουν οποιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
2020, ως όφειλαν. Αντίθετα, το ποσό των 50.000 ευρώ για κάθε άδεια που δεν
θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμερισθεί
αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει έκαστος
υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο
Ε.Σ.Ρ. ποσό 50.000 ευρώ.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 1083 30.03.2020 | Παράταση καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 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 απόφαση παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν
31.03.2020, των φυσικών προσώπων: α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020
το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε
ποσοστό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα
δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ως την έναρξη ισχύος της
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παρούσας. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις
καταβάλλονται ως 31.03.2020.
2. ΦΕΚ Β’ 1086 30.03.2020 | Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής
και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται
κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007
(Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των
άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων
νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. & Παράταση
αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της
Α1046/12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Β’856).
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος της απόφασης αφορά στην απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης & Ασύλου. Με την απόφαση ορίζεται ότι οι τίτλοι διαμονής, οι
οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 11 Μαρτίου 2020 και
ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, καθώς και όσοι λήγουν από 12 Μαρτίου 2020 έως
και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και 5 μήνες από την
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς
την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, οι
οποίες έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους,
καθώς και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020,
μπορούν να ανανεωθούν έως και 5 μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης
τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης
σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Τέλος, ορίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το
διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 10η Απριλίου 2020 σε κατάθεση
αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής
θεώρησης εισόδου, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτησή τους
το αργότερο έως την 10η Μαΐου 2020.
Με το δεύτερο μέρος της απόφασης ορίζεται, έπειτα από απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων, ότι αναστέλλονται οι πάσης φύσεως
εκπαιδευτικές λειτουργίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ,
οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, έως και 10.4.2020. Από την
αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας,
καθώς και η υλοποίηση πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. ΦΕΚ Β’ 1111 31.03.2020 | Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού
Τυπογραφείου τα σαββατοκύριακα του μηνός Απριλίου 2020 και
κατά τις αργίες της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του
Πάσχα.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία ορίζεται η
έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, την
Κυριακή 5 Απριλίου 2020, το Σάββατο 11 Απριλίου 2020, την Κυριακή 12
Απριλίου 2020, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2020, το Σάββατο 18 Απριλίου 2020,
την Κυριακή 19 Απριλίου 2020, τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020, το Σάββατο 25
Απριλίου 2020 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
4. ΦΕΚ Β’ 1112 31.03.2020 | Αναβολή, αναστολή, παράταση
προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα
από 31.03.2020 έως 11.05.2020, προς περιορισμό διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία παρατείνεται
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για τις
11.05.2020, στις περιπτώσεις που προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών δημοσιεύτηκε έως και τις 31.03.2020. Επίσης, αναστέλλεται από τις
31.03.2020 μέχρι και τις 11.05.2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο
νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων με αναθέτουσα αρχή το
Υπουργείο Εξωτερικών, είτε οι ως άνω προθεσμίες τάσσονται υπέρ του
(υποψηφίου) αναδόχου, είτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Προθεσμίες που ήδη
διανύονται και θα έληγαν πριν τις 11.05.2020, εκπνέουν κατά την ημερομηνία
αυτή. Παρατείνονται έως τις 11.05.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες των
συμβάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών που ήδη εκτελούνται και στις
οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016) όσο και το
προϊσχύσαν (π.δ. 118/2007). Προθεσμίες που ήδη διανύονται και θα έληγαν πριν
τις 11.05.2020, εκπνέουν κατά την ημερομηνία αυτή.
5. ΦΕΚ Β’ 1113 31.03.2020 | Παράταση καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του
πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΦΕΚ 75 Α΄.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και
την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται την
έκπτωση 25% [του άρθρου 1 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (75 Α΄)]. Έως την ίδια
ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες
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καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.
6. ΦΕΚ Β’ 1114 01.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας
επιμέρους
λαϊκών
αγορών
της
παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
χρονικό διάστημα από 1.4.2020 έως και 10.4.2020 για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών αγορών από
1.4.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι
του κορωνοϊού. Πρόκειται για δύο λαϊκές αγορές στον Δήμο Ιλίου και μίας στον
Δήμο Πυλαίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. ΦΕΚ Β’ 1115 01.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων
εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της
νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 9.4.2020
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Με την απόφαση ορίζεται η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του τουριστικού
καταλύματος ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «The
Stanley Hotel Athens», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Οδυσσέως με
σκοπό την προσωρινή στέγαση φυσικών προσώπων εισερχόμενων στην
Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης του κορωνοϊού.
Η αξία αποζημίωσης ανά δωμάτιο προσδιορίζεται στα 122 ευρώ την
διανυκτέρευση. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής και της ημερήσιας
σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων), καθαριότητας.
Για το διάστημα από 22.3.2020 έως και 25.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 261 και το ποσό αποζημίωσης στα 95.526 ευρώ.
Για το διάστημα από 25.3.2020 έως και 26.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 127 και το ποσό αποζημίωσης στα 15.494 ευρώ.
Για το διάστημα από 26.3.2020 έως και 27.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 107 και το ποσό αποζημίωσης στα 13.054 ευρώ.
Για το διάστημα από 27.3.2020 έως και 28.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 104 και το ποσό αποζημίωσης στα 12.688 ευρώ.
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Για το διάστημα από 28.3.2020 έως και 29.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 81 και το ποσό αποζημίωσης στα 9.882 ευρώ.
Για το διάστημα από 29.3.2020 έως και 30.3.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 80 και το ποσό αποζημίωσης στα 9.806 ευρώ.
Για το διάστημα από 30.3.2020 έως και 05.4.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 76 και το ποσό αποζημίωσης στα 55.632 ευρώ.
Για το διάστημα από 05.4.2020 έως και 06.4.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα
δωμάτια ανέρχονται σε 3 και το ποσό αποζημίωσης στα 1.464 ευρώ.
Για κάθε δωμάτιο, (συνολικά 376 δωμάτια) αποδεσμεύεται, ποσό 30,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάλυψη δαπανών απολύμανσης. Το συνολικό
ποσό αποζημίωσης για δαπάνες απολύμανσης των αναγκαστικά διατιθέμενων
δωματίων, το ποσό των 11.280,00 €.
Τέλος, καταβάλλεται ποσό ύψους 5.000 ευρώ για δαπάνες απολύμανσης των
κοινόχρηστων χώρων.
8. ΦΕΚ Β’ 1116 01.04.2020 | Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την
εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Με το άρθρο 1 της απόφασης, ορίζεται ότι για τη διαπίστωση ενδεχόμενης
παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 21 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (λήψη
περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και
την ασφάλεια του καταναλωτή) δύνανται είτε να διενεργούνται επιτόπιοι
έλεγχοι είτε να αξιολογούνται τα έγγραφα που περιέρχονται με οποιονδήποτε
τρόπο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι του άρθρου 1 της
παρούσας δύνανται να πραγματοποιηθούν από οποιοδήποτε υπάλληλο: α. των
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτ, β. των
υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών και γ. του συλλογικού
οργάνου με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και
Αντιμετώπισης Παρεμπορίου και των συνδέσμων του ανά την Επικράτεια.
Με το άρθρο 3 της απόφασης η συγκρότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
κλιμακίων ελέγχου, αποτελούμενων από τουλάχιστον από 2 υπαλλήλους. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου
παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται αποθηκεύονται, διακινούνται,
διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για
διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους. Οι
ελεγχόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στα αρμόδια ελεγκτικά
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όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους και να συμμορφώνονται στις
υποδείξεις τους.
Με το άρθρο 4 της απόφασης ορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ελεγκτών
και των ελεγχόμενων.
Με το άρθρο 5 της απόφασης ορίζεται ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται να ζητούν πρόσβαση σε κάθε
πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή, που διευκολύνει τον
έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, ο οποίος διενεργείται είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν
με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000€.
Με το άρθρο 6 της απόφασης ορίζεται ότι αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη
εισήγησης προς επιβολή των κυρώσεων είναι η Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Με το άρθρο 7 της απόφασης ορίζεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής
κυρώσεων, χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της
οριζόμενης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και αποδίδεται στον κρατικό
προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).
9. ΦΕΚ Β’ 1117 01.04.2020 | 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».
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και
άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου,
Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο»,
για
διάστημα
από
3.4.2020
έως
και 10.4.2020.
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. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες.
10. ΦΕΚ Β’ 1126 02.04.2020 | Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
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Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η πρόσληψη στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας προσωπικού όλων των κλάδων και κατηγοριών που
προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων
μηνών κατ’ ανώτατο όριο για το ίδιο άτομο. Το συνολικά προσλαμβανόμενο
προσωπικό δεν δύναται να υπερβαίνει τα 40 άτομα. Η ανανέωση ή παράταση
της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση
αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.
Οι προσλήψεις διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται για
συνολικό χρονικό διάστημα 5 εργασίμων ημερών στον επίσημο ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας και στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας. Η κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες είναι η ακόλουθη: 10 υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Διοικητικών Γραμματέων, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φαρμακοποιών, 4
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, 4 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
κλάδου Πληροφορικής, 2 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών, 2 υπάλληλοι
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών, 6
υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας.
Για την κατάταξη των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Η κατάταξη των συμμετεχόντων θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που θα
συγκροτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής
Υποστήριξης.
Δεν προβλέπεται, τέλος, διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
11. ΦΕΚ Β’ 1127 02.04.2020 | Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από
την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός για 14 ημέρες από την άφιξή
τους στην Ελλάδα, των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από οποιοδήποτε
κράτος της αλλοδαπής, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Ο περιορισμός ισχύει για το διάστημα από
2.4.2020 και ώρα 12:00 έως και 20.4.2020 και ώρα 12:00. Οι αρμόδιες
αρχές και τα όργανα ελέγχου είναι δυνατόν να ζητούν από τα πρόσωπά, κατά την
είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες
14 ημέρες. Για τους παραβάτες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη
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χώρα, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και
στη συνέχεια να τεθούν σε περιορισμό για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Σε
περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων προς εκτέλεση νέου διεθνούς
δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται. Σε
περίπτωση υποχρέωσης των εν λόγω εργαζομένων προς εκτέλεση εσωτερικού
δρομολογίου εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται,
εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί 7 ημέρες περιορισμού.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν απαγόρευση
εισόδου προσώπων στη χώρα, καθώς και περιορισμό συνδέσεων με χώρες της
αλλοδαπής ή κατάπλου πλοίων και σκαφών, εν όλω ή εν μέρει, δεν θίγονται από
την εφαρμογή της παρούσας.
12. ΦΕΚ Β’ 1128 02.04.2020 | Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων
στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
(αποζημίωση ειδικού σκοπού) που αφορούν σε μέτρα στήριξης της ναυτικής
εργασίας. Καθορίζονται, ακόμη, οι υποχρεώσεις από πλευράς των πλοικτητών για
τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ναυτικών.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι ναυτικοί
σχετικά με την υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια Λιμενική
Αρχή.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση
προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, όπως
ισχύει.
13.ΦΕΚ
Β’
1131
02.04.2020
|
Τροποποίηση
της
40331/Δ1.13521/13.9.2019
(Β΄
3520/19.9.2019)
«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 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με την απόφαση τροποποιείται η ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄
3520/19.9.2019), ώστε να επανακαθοριστεί η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων,
στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής: «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών
των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή
δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2
 0

μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19».
14.ΦΕΚ Β’ 1135 02.04.2020 | Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Με το άρθρο 1 της απόφασης δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης «Επιστρεπτέα προκαταβολή», με
τίτλο «myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν
όλω ή εν μέρει, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Η πλατφόρμα
συνδέεται ηλεκτρονικά με το Α.Φ.Μ. κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ
διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη
της ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν, οι διωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής
μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500
εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορωνοϊού. Περαιτέρω αναφέρονται οι
επιχειρήσεις που εξαιρούνται, ενώ τέλος, ορίζονται αναλυτικά τα στοιχεία που οι
επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα
ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την
10.4.2020.
15.

ΦΕΚ Β’ 1157 03.04.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με την απόφαση παρατείνονται, μέχρι και την 31.8.2020, οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας
(αναφέρονται συνημμένα στον πίνακα) στις 20.3.2020, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας
δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
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που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020, που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2020
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.
Αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 1.4.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων 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 επιχειρήσεις δεν
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
16.ΦΕΚ Β’ 1158 03.04.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με την απόφαση 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 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (αναφέρονται συνημμένα στον
πίνακα της απόφασης) στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ
στις 20/3/2020.
Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων 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 επιχειρήσεις δεν
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει
αυτοδικαίως.
17.ΦΕΚ Β’ 1159 03.04.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
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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 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με την απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 31.08.2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από
01.04.2020 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 συνημμένα στον πίνακα της απόφασης) ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. 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 01.04.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων
18.ΦΕΚ Β’ 1160 03.04.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με την απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από
01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 (αναφέρονται
συνημμένα στον πίνακα της απόφασης) ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής,
είτε επειδή πλήττονται λόγω κορωνοϊού. Από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α΄ 64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις
ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
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των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
19.ΦΕΚ
Β’
1161
03.04.2020
|
Τροποποίηση
της
40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
(Β΄
3520/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός
όρων
ηλεκτρονικής
υποβολής
εντύπων
αρμοδιότητας
Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με την απόφαση τροποποιείται η ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄
3520/19.9.2019), ώστε να επανακαθοριστεί η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων,
στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:
α. «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄
55/11.03.20)»,
β. «ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078/28-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»,
γ.
«ΕΝΤΥΠΟ
4.3:
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»,
δ. «ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ».
20.ΦΕΚ Β’ 1162 03.04.2020 | Τροποποίηση της 8843 ΕΞ
2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 130) «Ανάθεση σε
πιστοποιημένους
εκτιμητές,
εγγεγραμμένους
στο
Μητρώο
Πιστοποιημένων
Εκτιμητών
στο
πεδίο των ακινήτων του
Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον
καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με
τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής
των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των
πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
41 του ν. 1249/1982», όπως έχει τροποποιηθεί από την με αριθμ.
31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 869), και της
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με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄
532) «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές,
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο
των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης
εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της
τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο
ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982».
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με το άρθρο 1 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 8843 ΕΞ 2020/
27-01-2020 υπουργικής απόφασης. Ορίζεται ότι η παράδοση του έργου των
εκτιμητών αναστέλλεται από 3.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Αναστέλλεται, ακόμα, η
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας
οικοπέδου στη βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Τροποποιείται, ακόμα, η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης και ορίζεται
ότι η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται, υπό την επιφύλαξη
της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για το έργο που έχει
παραδοθεί μέχρι την 2.04.2020.
Με το άρθρο 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 18749 ΕΞ
2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης. Ορίζεται ότι η παράδοση του έργου των
εκτιμητών αναστέλλεται από 3.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Αναστέλλεται, ακόμα, η
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας
οικοπέδου στη βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Τροποποιείται, ακόμα, η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης
και ορίζεται ότι η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται, υπό την
επιφύλαξη της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για το έργο
που έχει παραδοθεί μέχρι την 02.04.2020.
21.ΦΕΚ Β’ 1163 03.04.2020 | Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με
συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις (3)
μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση
Μετανάστευσης & Ασύλου.

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Εσωτερικών
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Με το άρθρο 1 της απόφασης καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),
διάρκειας 3 μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων Άσυλο και ευάλωτων
ομάδων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι το σύνολο του προς πρόσληψη
προσωπικού, ανέρχεται στα 150 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών
καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών επί του πεδίου των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων
Άσυλο και ευάλωτων ομάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Με τα άρθρα 3&4 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία πρόσληψης και οι
προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι,
αντίστοιχα.
22.ΦΕΚ Β’ 1164 03.04.2020 | Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων
δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με την απόφαση συστήνεται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό
την ομάδα λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου 234 «Διάφοροι Ειδικοί
Λογαριασμοί» No 23/ 2341216317, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων από
δωρεές πάσης φύσεως φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κ.λπ., για τη χρηματοδότηση
έκτακτων δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού προς αντιμετώπιση των
συνεπειών του κορωνοϊού.
Με την αναγγελία της Τράπεζας Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ε.Δ.- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», τα
ποσά αυτής εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
23.ΦΕΚ Β’ 1166 03.04.2020 | Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού
ελέγχου
και
προσωρινού
περιορισμού
ομάδας
προσώπων
εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της
νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 4.4.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού & Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού
ελέγχου
και
προσωρινού
περιορισμού
ομάδας
προσώπων
εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της
νόσου, για το χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και 9.4.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Περιγραφή

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

Το πρώτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Υγείας,
με την οποία ορίζονται τα επιβαλλόμενα μέτρα για τα φυσικά πρόσωπα που
εισήλθαν στην ελληνική Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, επιβάλλεται το μέτρο: α. του εργαστηριακού ελέγχου 263 φυσικών
προσώπων, για την επιβεβαίωση κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών
τους και β. του περιορισμού τους για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και
4.4.2020, όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Ως ειδικός χώρος προσωρινής διαμονής, ορίζεται το τουριστικό κατάλυμα με την
επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡ.ΞΕΝ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ», το οποίο δεσμεύθηκε
αναγκαστικά προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας.
Το δεύτερο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού
Υγείας, με την οποία ορίζονται τα επιβαλλόμενα μέτρα για τα φυσικά πρόσωπα
που εισήλθαν στην ελληνική Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης του
κορωνοϊού.
Ειδικότερα, επιβάλλεται το μέτρο: α. του εργαστηριακού ελέγχου 32 φυσικών
προσώπων, για την επιβεβαίωση κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών
τους και β. του περιορισμού τους για το χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και
9.4.2020, όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Ως ειδικός χώρος προσωρινής διαμονής, ορίζεται το τουριστικό κατάλυμα με την
επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡ.ΞΕΝ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ», το οποίο δεσμεύθηκε
αναγκαστικά προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας.
24. ΦΕΚ Β’ 1167 03.04.2020 | Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’
αρ.
Δ1α/
Γ.Π.οικ.21268/28.3.2020
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα
“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” (Β’ 1081).
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
& Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η τροποποίηση της -με αριθμό- 21268/28.3.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1081). Συγκεκριμένα η περίπτωση με αριθμό
(56) του άρθρου πρώτου τροποποιείται, ως εξής: «56. Υπηρεσίες πολιτιστικών
συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως
παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας,
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής».
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Τέλος, ορίζεται ότι στο τέλος του άρθρου πρώτου προστίθεται περίπτωση με
αριθμό (67), ως εξής: «67. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάματος (ΚΑΔ 9002)».
25. ΦΕΚ Β’ 1168 04.04.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
20797/ 26.03.2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1040).
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται ότι η επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού, παρατείνεται μέχρι και τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 606 - 30.03.2020 | Ελλείψεις
του δημόσιου συστήματος Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID_19 και ανάγκη λεπτομερούς ενημέρωσης.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5278 - 30.03.2020 | Προστασία
δανειοληπτών από τις ενέργειες των εισπρακτικών εταιρειών για
επαναρρύθμιση δανείων διαρκούσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5322 - 31.03.2020 | Κατεπείγοντα
μέτρα στήριξης του Γηροκομείου Αθηνών για να ανταπεξέλθει στην
πανδημία και να μη θρηνήσουμε θύματα.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5334 - 01.04.2020 | Σοβαροί κίνδυνοι
για την υγεία κατοίκων και αιτούντων ασύλου στη Μόρια».
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5340 - 01.04.2020 | Η κυβέρνηση
στηρίζει ιδεοληπτικά με τις πολιτικές της, εν μέσω πανδημικής
κρίσης, κυρίως τους "έχοντες και κατέχοντες".
6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5351 - 01.04.2020 | Φαινόμενα
αισχροκέρδειας βασικών προϊόντων στην αγορά τροφίμων.
7. Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση κατάθεσης εγγράφου με αριθμό
πρωτοκόλλου 5366/252 - 02.04.2020 | Οικονομικές ατασθαλίες με
την ευκαιρία των μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης και την
καταπολέμηση του κορωνοϊού (COVID_19).
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8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5400 - 03.04.2020 | Ελλείψεις στα
Νοσοκομεία ενόψει της πανδημίας.
9. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 612 - 03.04.2020 | Αναγκαία
μέτρα για τις δομές φιλοξενίας προσφύγων.
10. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5412 - 03.04.2020 | Απροστάτευτοι
απέναντι στον κίνδυνο του κορονοϊού οι εργαζόμενοι που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες.
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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