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ΑΠΡΙΛΙΟΣ Εβδομάδα 1η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (6.04. έως 12.04)
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 πρώτη εβδομάδα του Απριλίου εκδόθηκαν 39 υπουργικές αποφάσεις,
ενώ υπήρξε 1 νομοσχέδιο και δε δημοσιεύθηκε καμία Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στη σελίδα 27 περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου,
με θέματα όπως η προστασία των εγκύων εργαζόμενων, απευθείας ανάθεση
του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους 128.279,24€ για την
κατασκευή ιστοσελίδας, τα θέματα με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης,
ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, προστασία ανέργων κ.ά.
Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Οικονομία:
Ειδικότερα, ελήφθησαν μέτρα την παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών
πλοίων, μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό
τρόπο, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων
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προστασίας και φαρμάκων, αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση
προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, πρόσκληση για την Επιδότηση
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19,
παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών,
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου
ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά, λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης, έγκριση δαπάνης διανυκτέρευσης σε
ξενοδοχείο Ελλήνων πολιτών προς επαναπατρισμό.
Υγεία:
Ειδικότερα, ελήφθησαν μέτρα για την σύσταση και λειτουργία Κινητών
Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) - δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από
πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, σύνολο 500 Κ.ΟΜ.Υ. ως
πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής φροντίδων υγείας, επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και
ιεροπραξιών, επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους
Μυκόνου και Θήρας, μέτρα προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου
πλοίων και σκαφών, απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών αγορών, αναστολή
λειτουργίας ΝΣΚ, παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής των συνεδριάσεων
των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.),
απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών αγορών, ειδικά θέματα για την λειτουργία
του Εθνικού Μητρώου Ασθενών, επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών,
της
προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας
των
υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.
Εργασία:
Περιλαμβάνονται μέτρα για την στελέχωση των 500 Κ.ΟΜ.Υ. ως πρωτοβάθμιες
μονάδες παροχής φροντίδων υγείας, παράταση της ισχύος των έκτακτων και
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας, μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
ιδιωτικού τομέα, αρμόδιες αρχές και όργανα ελέγχου για τη διενέργεια
ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων.
Μετανάστευση:
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Μέτρα για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής υπό το πρόγραμμα «ΕSTIA II»
για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία.
Παιδεία:
Μέτρα για τον τρόπο χρηματοδότησης των δομών [βρεφονηπιακοί σταθμοί,
παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)] που λειτουργούν
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»,
έτους 2019-2020, διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς
τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α, παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 83 10.04.2020 |
Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.
«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» (Α΄ 68) 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
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 1176 06.4.2020 | Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών
πλοίων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
ότι οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία που αποκτούν τα πληρώματα εμπορικών πλοίων στον μήνα
Ιανουάριο του 2020, και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2020,
υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 10η Απριλίου 2020.
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2. ΦΕΚ Β’ 1177 06.4.2020 | Περί λεπτομερειών σύστασης και περί
συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού
Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Υγείας.
Με το άρθρο 1 ο Ε.Ο.Δ.Υ. αναλαμβάνει τη συγκρότηση και λειτουργία Κινητών
Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, μέσω του σχεδιασμού και της
υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
Πρόκειται για:
α) Δημιουργία και λειτουργία 500 ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού για τη λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια σε ύποπτα ή πιθανά κρούσματα
κορωνοϊού κατ΄οίκον υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
β) Μίσθωση έως 500 οχημάτων και προμήθεια καυσίμων για τις μετακινήσεις των
ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.
γ) Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των ΚΟΜΥ Ειδικού
Σκοπού.
δ) Προμήθεια και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού.
ε) Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των ΚΟΜΥ,
Ειδικού Σκοπού.
στ) Εκπαίδευση 2.000 νέων επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας
και ΕΚΑΒ και 1.000 μελών ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.
ζ) Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση των κλήσεων
για τους σκοπούς των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού με υλικοτεχνική υποδομή και
ανθρώπινο δυναμικό 100 νέων στελεχών, το οποίο θα εκπαιδευτεί για τον σκοπό
αυτό.
η) Αξιολόγηση της δράσης. Η αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη
δράση, όσον αφορά στις διαδικασίες, στην επίτευξη των στόχων και σε ειδικές
ανάγκες που αφορούν σε προσωπικό, θα εξετάσει ποια στοιχεία μπορούν να
συμπεριληφθούν και με ποια μορφή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
θ) Συνδρομή τεχνικού συμβούλου για την αρωγή του ΕΟΔΥ στις διαδικασίες
πρόσληψης και διαχείρισης του προσωπικού της εν λόγω δράσης.
Συνιστώνται συνολικά 500 Κ.ΟΜ.Υ. ως πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής
φροντίδων υγείας, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στον Ε.Ο.Δ.Υ., με
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους την 8η Απριλίου 2020.
Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως
φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής
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προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) 500 θέσεις ΠΕ/ΤΕ
νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ. Β) 500 θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων
με δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού. Γ) 100 θέσεις
ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διαρκείας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα
επιπλέον τρίμηνο.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των
5.010.000€, για την πρώτη φάση των δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται και το
κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι της πράξης είναι ο ΕΟΔΥ, φορέας πρότασης το
Υπουργείο Υγείας και φορείς λειτουργίας της το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ.
Η πράξη έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα», η διαχείριση του οποίου ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014- 2020»,
η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ
και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης σε σχέση
με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας.
Με το άρθρο 4 ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης σε σχέση
με τις αρμοδιότητες του ΕΟΔΥ.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι το έργο «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ'
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», υπόκειται στο θεσμικό
πλαίσιο
και
στις
εφαρμοστικές
διατάξεις
του
συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020.
3. ΦΕΚ Β’ 1178 06.4.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020
έως και 20.4.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία ορίζεται η απαγόρευση της τέλεσης, με την παρουσία φυσικών
προσώπων, κάθε είδους λειτουργιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε
όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας στο σύνολο της
Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.
Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς
λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης,
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νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους 4 για όλους
τους χώρους λατρείας, εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους οποίους ο
ανώτατος αριθμός ορίζεται σε 6, και υπό την προϋπόθεση τήρησης:
α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα 2
μέτρα μεταξύ τους, καθώς και
β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης
του κορωνοϊού. Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν
κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται
στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας και κάθε είδους
θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η κάθε είδους θρησκευτική τελετή
μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή
μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού
προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 άτομα.
Επιπλέον ορίζεται ότι Ιερές Μονές και τα Μοναστήρια, δεν δέχονται κοινό και
πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις.
Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες,
επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως
στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που
επιμελούνται της ταφής.
Η απόφαση έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και
20.4.2020.
4. ΦΕΚ Β’ 1179 06.4.2020 | Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων
στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 επιβάλλονται στον Δήμο Μυκόνου για το χρονικό διάστημα από
τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 08:00 έως και τις 20 Απριλίου 2020 και ώρα
08:00, τα ακόλουθα μέτρα:
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών καθημερινά από ώρα 20:00 έως και
ώρα 08:00 της επομένης.
2. Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών
για τους ακόλουθους αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες,
β) μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία,
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γ) μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης,
όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους,
δ) μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή,
ε) μετάβαση σε κηδεία, μόνο του ή της συζύγου του θανόντος ή της θανούσας,
καθώς και των συγγενών με α΄ βαθμό συγγένειας με αυτούς,
στ) σύντομη μετακίνηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τα 15 λεπτά της ώρας με κατοικίδιο ζώο, και μόνο περιμετρικά της οικίας, ατομικά
ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση
της αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου και
ζ) εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
3. Κατά τη λειτουργία λαϊκών αγορών η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των
πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 10 μέτρα μεταξύ τους. Η τοποθέτηση των
ανωτέρω πάγκων επιτρέπεται μόνο στη μία πλευρά του δρόμου και όχι
εκατέρωθεν αυτού.
4. Στα καταστήματα των super markets με ευθύνη των διοικήσεων τους, η
προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία
του 1 ατόμου ανά 20 τ.μ. και με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους.
Με το άρθρο 2 επιβάλλεται στον Δήμο Μυκόνου καθώς και στον Δήμο Θήρας για
το χρονικό διάστημα, από τις 6 Απριλίου 2020 έως και τις 6 Μαΐου 2020,
απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων κατά το
σκέλος που συνεπάγεται τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών επί δημόσιων και
ιδιωτικών εργοταξίων. Ορίζονται ρητά τα δημόσια έργα που εκτελούνται εντός
του Δήμου Θήρας και εξαιρούνται από την εφαρμογή της απόφασης.
5. ΦΕΚ Β’ 1199 07.4.2020 | Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής
υπό το πρόγραμμα «ΕSTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνή
προστασία.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Μετανάστευσης & Ασύλου.
Με το άρθρο 7 της απόφασης ορίζεται ότι, ως μέτρο προφύλαξης έναντι του
κορωνοϊού, παρατείνεται έως την 31-05-2020 η διαμονή σε θέσεις στέγασης
των ωφελούμενων του προγράμματος «ESTIA II».
6. ΦΕΚ Β’ 1207 07.4.2020 | Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών
προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των
έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Περιγραφή
6Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

Vouliwatch
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Βουλής 16, Αθήνα
τηλ.: 213 0386340

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής
διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα. Η παρούσα απόφαση ισχύει για
δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου
2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης
του κορωνοϊού.
7. ΦΕΚ Β’ 1208 07.4.2020 | Παράταση της ισχύος των έκτακτων και
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να
καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή
απασχόληση, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, παρατείνεται
μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.
8. ΦΕΚ Β’ 1209 07.4.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας
κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην
ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και
21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία τροποποιείται η
από 20.3.2020 (Β’ 944) κοινή απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου του εν
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μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00». Ειδικότερα, ορίζεται ότι η
μετακίνηση μονίμων κατοίκων μεταξύ νησιών του ιδίου νησιωτικού Δήμου
επιτρέπεται για λόγους εξυπηρέτησης βιοτικών αναγκών, διατύπωση που δεν
υπήρχε στην απόφαση που δημοσιεύτηκε αρχικά.
Επίσης, προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι οι κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις μπορούν
να πραγματοποιούνται ύστερα από Βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που
εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
9. ΦΕΚ Β’ 1210 07.4.2020 | Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και
κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.
Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών
αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την
Επικράτεια, έως και την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Ορίζεται, ακόμα ότι, έως και τις 30 Απριλίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία
των υπαίθριων λαϊκών αγορών τηρώντας την ελάχιστη απόσταση των 5 μέτρων
μεταξύ των πάγκων των πωλητών.
10.ΦΕΚ Β’ 1211 07.4.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου
2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για χρονικό διάστημα από 7.4.2020 έως και
16.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαικής αγοράς επί της
οδού Μικράς Ασίας στον Δήμο Νεάπολης-Συκέων της για το χρονικό διάστημα
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από 7.4.2020 έως και 16.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
έναντι του κορωνοϊού.
11. Φ
 ΕΚ Β’ 1212 08.04.2020 | Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της
20319/24-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, η
διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών
μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών,
Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με
μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων,
Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX) με
εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
12. Φ
 ΕΚ Β’ 1213 08.04.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, ατομικών
μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης
ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, με
το ποσό των 20.000.000€, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ποσό της
οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους φορείς υλοποίησης, με απόφαση
του οικείου Υπουργού, ως ακολούθως:
α. Ποσό 15.000.000€ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών
μέτρων προστασίας και
β. Ποσό 5.000.000€ για την προμήθεια φαρμάκων.
13.

 ΕΚ Β’ 1215 08.04.2020 | Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών,
Φ
παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και
15-5-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
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Πρόκειται για απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Με το άρθρο 1 αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων έργων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως και τις
15-5-2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις
προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά τις 15-5-2020.
Με το άρθρο 2 αναστέλλεται έως και τις 15-5-2020, κάθε προθεσμία που
προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων έργων,
με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ
των αναδόχων, είτε υπέρ Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 15-5-2020.
Με το άρθρο 3 παρατείνονται έως και τις 15-5-2020, όλες οι συμβατικές
προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος
Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και το προϊσχύον
νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.λπ.), είτε αυτές
έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας
Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ολοκληρώνονται μετά τις 15-5-2020.
14. Φ
 ΕΚ Β’ 1216 08.04.2020 | 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 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
μετάδοσής του.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης με
την οποία ορίζεται η μερική αναστολή της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΚΥ ΝΣΚ) έως και την 26η Απριλίου
2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.
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.
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Η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην
περιφέρεια, θα γίνεται με εκ περιτροπής παρουσία στα Γραφεία κύριου και
διοικητικού προσωπικού και εργασία από απόσταση για το λοιπό προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτές.
Τέλος, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ, οι
επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων, καθώς και
η διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης και αλληλογραφίας με το ΝΣΚ.
15.

ΦΕΚ Β’ 1217 08.04.2020 | Μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση /
τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι επιχειρήσεις-εργοδότες [με Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας
(ΚΑΔ)-επισυνάπτονται
στην
απόφαση]
πάσης
φύσης
εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και έχει επιβληθεί
το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών δεν
αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται
από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως
εργασία (τηλεκπαίδευση). Οι εκπαιδευτικοί, που είτε έχουν λάβει διοριστήριο από
το Υπουργείο Παιδείας είτε όχι, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, καθώς και της
μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.
Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία τελούν σε αναστολή
για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και οι εργαζόμενοι
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης και της μείωσης του συνολικού ποσού του
μισθώματος κύριας κατοικίας. Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας
παραγράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ’ αποστάσεως
εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των
λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας,
κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων και οι αποδοχές τους
καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.
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Οι επιχειρήσεις –εργοδότες είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης ως προς τα
φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, καθώς και της μείωσης του
συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης.
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν προβαίνουν καθόλου στην
παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις
του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών το οποίο δικαιούται την
αποζημίωση ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων
στήριξης, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από
18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία που
τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020,
ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων
εργασίας και για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οριζεται, επίσης, ότι υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από
24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις
εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, λογίζονται ως μη γενόμενες. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες και οι
εργαζόμενοι σε αυτές υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων,
με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
16. Φ
 ΕΚ Β’ 1218 08.04.2020 | Παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής
των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης
αναπηρίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την
οποία ορίζεται η αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων
παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών αιτημάτων που άπτονται
της αρμοδιότητας των Κ.Ε.Π.Α., μέχρι 30/4/2020. Μέχρι την ίδια προθεσμία,
αναβάλλονται και οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων αναπηρικών
παροχών σύνταξης και λοιπών αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των
ΚΕ.Π.Α.
17. Φ
 ΕΚ Β’ 1270 09.04.2020 | Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου
εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75).
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Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των δομών
[βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)] που λειτουργούν στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση
Οικογενειακής
και
Επαγγελματικής
ζωής»,
έτους
2019-2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι πληρωμές της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής» πραγματοποιούνται με την υποβολή στην ΕΕΤΑΑ, όπου
απαιτείται, υπεύθυνης δήλωσης, η οποία αποστέλλεται από τις δομές (ή τους
φορείς που τις λειτουργούν) προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ με ηλεκτρονικό τρόπο.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η χρηματοδότηση των Δομών, για πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, πέραν των αναφερομένων στο κεφάλαιο Α, των οποίων έχει
ανασταλεί πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως
άνω αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου.
18. ΦΕΚ Β’ 1271 09.04.2020 | Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των
διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.,
καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας &
Θρησκευμάτων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους
τους δικαιούχους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020 πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή. Η διαδικασία διανομής
πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών
ταχυμεταφορών της επιλογής τους. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον
διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχος φοιτητές βαρύνει
αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των
διδακτικών συγγραμμάτων ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι δικαιούχοι φοιτητές, είτε διαμένουν στην ελληνική
Επικράτεια είτε στην Κύπρο, κατά την υποβολή της δήλωσης των συγγραμμάτων,
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οφείλουν να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να
πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
δικαιούχων φοιτητών για σκοπό διαφορετικό από τα οριζόμενα της απόφασης,
απαγορεύεται τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις εταιρίες
διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν υποχρέωση να
παραδώσουν τα συγγράμματα στους δικαιούχους. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την
υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία διανομής και να συνεργάζονται με
κάθε πρόσφορο μέσο τόσο με τις εταιρίες διαχείρισης εμπορευμάτων, όσο και με
τις εταιρίες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση της κατ’ οίκον
διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να
παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο ή
δικαιολογητικό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) σε περίπτωση που
ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών
συγγραμμάτων, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτική λίστα, σε
ψηφιακή μορφή, με τα (σ.σ. οριζόμενα στην απόφαση) στοιχεία των παραδόσεων
που πραγματοποίησαν μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι 1 μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των
συγκεντρωτικών λιστών, συντάσσονται βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη
των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου
σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό
ένταλμα.
19. ΦΕΚ Β’ 1272 09.04.2020 | Τροποποίηση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό
της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών με την οποία επέρχονται μικρές τροποποιήσεις στην από 22.3.2020
(Β’ 986) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον περιορισμό κυκλοφορίας των
πολιτών.
6Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

Vouliwatch
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Βουλής 16, Αθήνα
τηλ.: 213 0386340

Επέρχονται, επίσης, τροποποιήσεις ως προς τις κυρώσεις λόγω παραβίασης
των κανόνων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας. Αρμόδιες αρχές
για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στα
πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150
ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές
κυρώσεις. Ειδικώς στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής
ενότητας του τόπου κατοικίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ. Στις
περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης
το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των
πινακίδων του οχήματος για 60 ημέρες.
20. Φ
 ΕΚ Β’ 1273 09.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως και
18.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοΐου COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, με την οποία
ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς της Δημοτικής
Κοινότητας Παραλίας Διστόμου του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας για
το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως και 18.4.2020, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.
21. Φ
 ΕΚ Β’ 1274 09.04.2020 | Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των
εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή
12.4.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία
ορίζεται ότι το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής
πώλησης τροφίμων, για την Κυριακή 12.4.2020, διαμορφώνεται από 10:00 έως
20:00. Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την
επιβολή προστίμου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 της από
20.3.2020 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» (Α΄ 68).
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22. Φ
 ΕΚ Β’ 1275 09.04.2020 | Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας
ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, βεβαίωσης και
είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα
επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι αρμόδιες αρχές και όργανα ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική
Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών διενεργούνται:
(α) Σε φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, στα οποία έχει επιβληθεί το μέτρο
του προσωρινού περιορισμού,
(β)
Σε
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
επιχειρήσεις
ή
οργανισμούς/φορείς και γενικά σε χώρους συνάθροισης κοινού. Σε περίπτωση
που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη
Επιβολής Προστίμου (βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος που
επισυνάπτεται στην απόφαση).
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής και ανέρχεται στις 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση των
μέτρων. Ορίζεται, επίσης, λεπτομερώς η διαδικασία επιβολής του προστίμου βάσει
του εντύπου που βρίσκεται συνημμένο στην απόφαση. Ο ελεγχόμενος
υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της
παράβασης προσωπικά του στοιχεία, ενώ σε περίπτωση που αρνηθεί, τότε το
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός 15 ημερών από
την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης
Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο). Τα
πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
(Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές,
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης
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της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του
παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί.
23.

 ΕΚ
Φ
Β’
1290
10.04.2020
|
Συμπλήρωση
της
αριθμ.
14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19
ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (Α΄ 55)».

Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας, με την οποία συμπληρώνεται η από 07.04.2020 (Β΄1208)
κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία προστίθεται άρθρο 3. Το νέο άρθρο,
προβλέπει παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως
εργασίας μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.
Ειδικότερα, ορίζεται η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι
η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ΄αποστάσεως εργασίας.
24. Φ
 ΕΚ Β’ 1291 10.04.2020 | Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία
ορίζεται η έγκριση της δράσης και η έκδοση της πρόσκλησης (σ.σ βρίσκεται
συνημμένη στην απόφαση) με θέμα «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 750 ΕΚ ΕΥΡΩ. Η
Δράση χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΑΕ027/2 και θα ενταχθεί, εφόσον
ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία",
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ.
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Δικαιούχος που χορηγεί την Ενίσχυση είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη
μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,
καθώς και τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του
έργου.
Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Η ημερομηνία έναρξης
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15.04.2020 και
ώρα 12.00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.
25. Φ
 ΕΚ Β’ 1292 10.04.2020 | Παράταση καταβολής 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
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020. & Παράταση
προθεσμίας 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 το ευεργέτημα της
έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της
από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με
την οποία παρατείνονται έως και τις 24.4.2020 (σ.σ. αντί της 10ης.4.2020 που
ίσχυε), οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση
οφειλών, 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. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με
την οποία παρατείνονται έως και την 21.4.2020 (σ.σ. αντί της 10ης.4.2020 που
ίσχυε), οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση
οφειλών, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται την έκπτωση
25% του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (75 Α΄). Έως την ίδια
ημερομηνία και για τα ίδια πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής.
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26. Φ
 ΕΚ Β’ 1293 10.04.2020 | Παράταση ισχύος της
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με
20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.

κοινής απόφασης των
του Πολίτη, Παιδείας
Υποθέσεων, Υγείας,
αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών, με την οποία παρατείνεται η
ισχύς της από 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής υπουργικής απόφασης έως και τις
10.5.2020. (σ.σ. αφορά το μέτρο της απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, της απαγόρευσης των
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας, της απαγόρευσης
μετακινήσεων
και
επισκέψεων
μαθητών,
φοιτητών,
σπουδαστών
και
εκπαιδευτικών, καθώς και της απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού).
27. Φ
 ΕΚ Β’ 1294 10.04.2020 | Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
«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» (Β’ 1135).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, με την οποία τροποποιείται η κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1135):
«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».
Συγκεκριμένα, στην υποπερίπτωση β) της περίπτωσης Α της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 μετά τις λέξεις «μη υποκείμενες σε ΦΠΑ» προστίθενται οι λέξεις
«απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ ».
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 οι λέξεις «έως την 10.4.2020»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 21.4.2020».
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28. Φ
 ΕΚ Β’ 1295 10.04.2020 | Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών
καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία,
αντικαθίσταται ο πίνακας (σ.σ. επισυνάπτεται ο νέος πίνακας στην απόφαση) του
άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με
τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)».
29. Φ
 ΕΚ Β’ 1296 10.04.2020 | Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής
απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και
Οικονομικών με αριθμό Δ1α/ ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με τίτλο
“Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας
Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19”.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Υγείας, με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου
3 της από 6.4.2020 (B’ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις
λεπτομέρειες σύστασης των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.). Ειδικότερα,
ορίζεται ότι «Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δημιουργία δικτύου
νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού
COVID-19”, το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω
πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό
Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ».
30. Φ
 ΕΚ Β’ 1297 10.04.2020 | Έγκριση δαπάνης διανυκτέρευσης σε
ξενοδοχείο Ελλήνων πολιτών προς επαναπατρισμό & Παράταση ισχύος των
διατάξεων της αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’
939).
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εξωτερικών, με την οποία αναλμβάνεται από τις εισπράξεις του Προξενικού
Γραφείου στο Λονδίνο, ποσό ύψους 2.578,68 ευρώ (2.200,00 λιρών Αγγλίας) για
6Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21

Vouliwatch
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Βουλής 16, Αθήνα
τηλ.: 213 0386340

την κάλυψη, ως ειδικής δαπάνης, των εξόδων που απαιτούνται για διανυκτέρευση
50 Ελλήνων πολιτών σε ξενοδοχείο, οι οποίοι βρίσκονται σε αεροδρόμιο του
Λονδίνου, αναμένοντας την πτήση για τον επαναπατρισμό τους και οι οποίοι
αδυνατούν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη ιδίοις πόροις.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών
και Μετανάστευσης & Ασύλου, με την οποία η ισχύς της από 16.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 939) παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15
Μαΐου 2020. (σ.σ. πρόκειται για την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του
κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις αρμόδιες
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και
στην Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου).
31. ΦΕΚ Β’ 1298 10.04.2020 | Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων
για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού
ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας
Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις της
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου
Υγείας, κατά τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου
Ασθενών COVID-19.
Με το άρθρο 2 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της
επεξεργασίας.
Με το άρθρο 3 προσδιορίζονται οι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από
τον κορωνοϊό CΟVID-19 καθώς και τα δικαιώματά τους.
Με το άρθρο 4 προσδιορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
τυγχάνουν επεξεργασίας στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών που πάσχουν από
COVID-19.
Με το άρθρο 5 ορίζονται τα όργανα που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την
εποπτεία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από COVID-19.
32. ΦΕΚ Β’ 1299 10.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
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συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, 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 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας από 12.4.2020 έως και
27.4.2020, ιδιωτικών επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε 67 Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας από 12.4.2020 έως και
27.4.2020, όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών και
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ). Απαγορεύονται, ακόμα,
για το ίδιο χρονικό διάστημα όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
γυμναστικής, καθώς και η λειτουργία των αθλητικών ομίλων.
Με το άρθρο 3 επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και
καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. 2.
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και
των αεροδρομίων της Χώρας. 3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος"
(shopsin-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 στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν απαγορεύεται με την παρούσα απόφαση, οι διοικήσεις τους οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων
μεταξύ τους, καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων. Δεν
απαγορεύεται, τέλος, η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται δια της παρούσας.
Με το άρθρο 5, ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού, ορίζεται 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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33. ΦΕΚ Β’ 1300 10.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και κάθε μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της
περ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 24.4.2020 για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, με την
οποία ορίζεται η αναστολή λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές και
πλανόδιο εμπόριο) εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από 10.4.2020 έως και
24.4.2020. Η μη τήρηση της απαγόρευσης επισύρει, πέραν των προβλεπόμενων
στην παρ. 6 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 ΠΝΠ (Α’ 42) ποινικών κυρώσεων
και των κυρώσεων που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000
ευρώ.
34. ΦΕΚ Β’ 1301 11.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο
της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το
χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και
Δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 1 ορίζεται η αναστολή από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, των
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 των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών
τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η μερικής αναστολή (ορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις
εξαίρεσης) από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, των εργασιών των δικαστικών
σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων της χώρας και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών
τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η αναστολή (ορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις
εξαίρεσης) από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, των εργασιών των δικαστικών
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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.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας (ορίζονται αναλυτικά οι
περιπτώσεις εξαίρεσης) των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και
εισαγγελιών της χώρας, από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και
επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από
11.4.2020 έως και 27.4.2020. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική
άσκηση 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 (Α’ 55), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) (άδεια ειδικού σκοπού).
35. ΦΕΚ Β’ 1302 11.04.2020 | 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», στο
σύνολο της Επικράτειας & Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 ορίζεται η μερική απαγόρευση (σ.σ. αναφέρονται οι περιπτώσεις
εξαίρεσης) λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και
των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από 11.4.2020 έως
και 27.4.2020.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα
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κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά,
Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του
Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»στα γραφεία του άρθρου 1, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (άδεια
ειδικού σκοπού).
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με
την οποία ορίζεται ο περιορισμός (σ.σ. ορίζονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης) των
πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου
πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά
θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λάντζων και θαλασσίων ταξί από την
ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.
Οι περιορισμοί ισχύουν από τις 11 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 και έως τις
27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.
Το πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/ 20.3.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης
(Β’
944),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπ’
αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1209) καταργείται.
Η ισχύς του δεύτερου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/ 20.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 944) παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου 2020 και
ώρα 06:00.
36. ΦΕΚ Β’ 1303 11.04.2020 | Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α’).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία τροποποιούνται οι
ημερομηνίες αναστολής σε υποθέσεις επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου.
Ειδικότερα, αναστέλλονται έως τις 10 Απριλίου 2020: α) η κοινοποίηση
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4174/2013 (Α' 170) και β) 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, καθώς και οι
προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με
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πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται
από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5488 - 06.04.2020 | Ανεπάρκεια
μέτρων για την εργασιακή προστασία εγκύων από τον Covid 19.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5503 - 06.04.2020 | Απευθείας
ανάθεση του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους
128.279,24€ για την κατασκευή ιστοσελίδας, εικαστικών ψηφιακών
υλικών και τηλεφωνικού help_desk για την καμπάνια «Μαθαίνουμε
στο σπίτι».
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5515 - 06.04.2020 | «84
εκατομμύρια Ευρώ «στήριξη» για τους «παρόχους κατάρτισης»
στην πλάτη χιλιάδων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών,
οι οποίοι πρέπει να «τηλε_καταρτιστούν» πριν στηριχτούν από την
Κυβέρνηση.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5522 - 07.04.2020 | «Ενέργειες για
την επέκταση καθεστώτος προστασίας της Πρώτης Κατοικίας,
αναστολής πλειστηριασμών και αναστολής πληρωμών δόσεων
ρυθμίσεων οφειλών».
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5606 - 08.04.2020 | Προστασία
πρώτης κατοικίας μετά την ερχόμενη Πρωτομαγιά.
6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5605 - 08.04.2020 | Το κράτος
εκθέτει άνεργους και μακροχρόνια ανέργους, στο όνομα της
πανδημίας.
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5632 - 09.04.2020 | ΠΟΕΔΗΝ:
Κινδυνεύει η ζωή των υγειονομικών υπαλλήλων που περιθάλπουν
ασθενείς με κορωνοϊό.
8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5706 - 10.04.2020 | Άμεσα μέτρα
αποσυμφόρησης των φυλακών λόγω πανδημίας.
9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5709 - 10.04.2020 | Ο τουρισμός
λόγω κορονοϊού πλήττεται _ Ανάγκη για αναζωογόνησή του.
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10. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5674 - 10.04.2020 | Η κυβέρνηση,
κωφεύοντας στις προειδοποιήσεις, επωμίζεται όλη την ευθύνη για
την μη προστασία των καταυλισμών Ρομά απέναντι στον κορωνοϊό.
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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