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ΑΠΡΙΛΙΟΣ Εβδομάδα 3η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (20.04. έως 26.04)
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 26 υπουργικές αποφάσεις,
ενώ υπήρξε 1 νομοσχέδιο και δε δημοσιεύθηκε καμία Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις σελίδα 16-17 περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως η ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων των
ελευθέρων
επαγγελματιών
μέσω
εξευτελιστικών
προγραμμάτων
ψευτοκατάρτισης, η προστασία των ατόμων με αναπηρία, των εργαζομένων
εκ περιτροπής εργασίας, κρούσματα κορωνοϊού σε δομές φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο και προσφύγων, η στήριξη του τουρισμού κ.ά..
Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Οικονομία:
Ειδικότερα, ελήφθησαν μέτρα για τις προθεσμίες ανάρτησης δαπανών στο
”Πρόγραμμα Διαύγεια”, για τα εξαιρούμενα τουριστικά καταλύματα που
εξακολουθούν να λειτουργούν, το πλαίσιο ωραρίου των super markets,
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πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας, παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αποζημίωση ειδικού
σκοπού υπέρ της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω κορωνοϊού,
τροποποίηση της ΚΥΑ για την ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και
ενημέρωσης των πολιτών για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της
προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 για τα ποσά των 11 εκατομ. Ευρώ και της
πρόσθετης δαπάνης του 9 εκατομ. Ευρώ, επιβολή μέτρων απαγόρευσης
λειτουργίας λαϊκών αγορών,
Υγεία:
Ειδικότερα, ελήφθησαν μέτρα για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων
του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου και σε
άλλες επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, παράταση
ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού και κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων (σκαφών) αναψυχής από το εξωτερικό.
Εργασία:
Περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών με την
χορήγηση του επιδόματος των 800 Ευρώ, παράταση της ισχύος των έκτακτων
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας όπως αναστολή υποχρέωσης των
εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας.
Μετανάστευση:
Μέτρα για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής
επενδυτή» και για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής μέσω ταχυδρομείου.
Δικαιοσύνη:
Προβλέπεται η μερική άρση αναστολής λειτουργίας των δικαστικών
υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου, η επιβολή του μέτρου της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και της
λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.
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2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 86 25.04.2020 | Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75).
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’ 1506 21.4.2020 | Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης
αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία
ορίζεται ότι οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής
επενδυτή», καθώς και οι αιτήσεις για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τα
μέλη της οικογένειάς του που τον συνοδεύουν, για το χρονικό διάστημα, από τη
έναρξη ισχύος της παρούσης και έως την ημερομηνία λήξης των περιοριστικών
μέτρων, κατατίθενται στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αδειών διαμονής που χορηγούνται,
ανατίθεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται και συνεχίζουν να εκκρεμούν μετά την παρέλευση
της ισχύος των περιοριστικών μέτρων, εξετάζονται από την υπηρεσία μίας στάσης
της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
2. ΦΕΚ Β’ 1526 22.4.2020 | Παράταση αναστολής λειτουργίας της
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία παρατείνεται η αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
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λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας έως και τις 10.5.2020. Από την ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι
διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. ΦΕΚ Β’ 1528 22.4.2020 | Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών
και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω
της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία ορίζεται ότι
στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της από 14.1.2015 (ΦΕΚ 116 Β΄) υπουργικής
απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες
συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται μέχρι την
31η-5-2020.»
4. ΦΕΚ Β’ 1529 22.4.2020 | Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020
απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας
τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)».
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία αντικαθίσταται
(σ.σ. ο νέος βρίσκεται συνημμένος στην απόφαση) ο πίνακας με τα
καταλύματα που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ.
5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας
τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)».
5. ΦΕΚ Β’ 1530 22.4.2020 | Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) & Ορισμός του
ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).
Περιγραφή
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Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Εσωτερικών.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
προσλαμβάνονται 4 επικουρικοί ιατροί για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Οι
προσλήψεις διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από
τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται
για συνολικό χρονικό διάστημα 5 ημερών στον επίσημο ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α.
(www.ekea.gr) και εκεί αναφέρονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες (προσόντα,
δικαιολογητικά, υποβολή). Οι ιατροί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός 5
ημερών, από την δημοσίευση της πρόσκλησης λόγω του κατεπείγοντος
χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
Με το άρθρο 2 ορίζονται εκείνοι που έχουν δικαίωμα υποβολής. Πρόκειται για: α.
Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι
Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έχουν πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου
συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής
επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου
παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, οι
οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. β. Ιατροί που κατέχουν
τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας της Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή
Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, γ. Ιατροί που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ. της χώρας, ιατροί
που παραιτήθηκαν από επικουρικοί ή δεν αποδέχθηκαν την θέση επικουρικού
καθώς και ιατροί που παραιτήθηκαν από θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.
Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. καταρτίζει ενιαίο κατάλογο των αιτούντων στον
οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, ο αριθμός πρωτοκόλλου
και η ημερομηνία αίτησης του. Η προτεραιότητα μεταξύ των αιτούντων
καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησής τους.
Με το άρθρο 3 ορίζονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Πρόεδρο
του Ε.ΚΕ.Α. για τους 4 πρώτους στον κατάλογο ιατρούς. Ο επικουρικός ιατρός
οφείλει να προσέλθει για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας υπηρεσία
εντός 3 εργασίμων ημερών από την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος
επιλογής και τοποθέτησης του στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει
δηλώσει στην αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του. Τέλος, ορίζεται ότι οι
επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β’.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και
Υγείας, με την οποία καθορίζεται το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων
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εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) στο 15%
από 9%. Η απόφαση έχει ισχύ από 01.03.2020 έως 30.06.2020.
6. ΦΕΚ Β’ 1545 22.4.2020 | Τροποποίηση της με αριθμ. 12687/16.3.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939), όπως αυτή παρατάθηκε με την με
αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια απόφαση.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης &
Ασύλου με την οποία συμπληρώνεται η από 16.3.2020 (Β΄ 939) κοινή υπουργική
απόφαση «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄55)», όπως παρατάθηκε με την από 7.4.2020 (Β΄ 1297)
υπουργική απόφαση.
Ορίζεται ότι «Κατ΄ εξαίρεση, α) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στην υπηρεσία
μίας στάσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου για αρχική χορήγηση "μόνιμης άδειας διαμονής
επενδυτή", καθώς και για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της
οικογένειας που τον συνοδεύουν και β) είναι δυνατή η επίδοση των αδειών
διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους,
σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού
προγραμματισμού αυτής, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων της
με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β΄ 939) απόφασης».
7. ΦΕΚ Β’ 1546 22.4.2020 | Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου
λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως
και 9.5.2020. & Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση
ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία ορίζεται το πλαίσιο ωραρίου των super markets
από το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 έως και το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020. Για
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00. Για το Σάββατο 07:00 έως
20:00. Η μη συμμόρφωσή των επιχειρήσεων επισύρει την επιβολή προστίμου
που προβλέπεται 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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Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Μετανάστευσης & Ασύλου, με την οποία ορίζεται ότι η υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας
διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4251/2014, πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή από
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία μέσω ταχυδρομείου
(συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.
Άδειες διαμονής των οποίων εκκρεμεί η επίδοσή τους επιδίδονται στον
ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της
Γενικής
Γραμματείας
Μεταναστευτικής
Πολιτικής,
μέσω
υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς, με αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης.
8. ΦΕΚ Β’ 1547 22.4.2020 | Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.
Περιγραφή
Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 ορίζονται τα επαγγέλματα (σ.σ. βρίσκονται στο συνημμένο πίνακα
της απόφασης) μαζί με τις περιπτώσεις εξαίρεσης, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της απόφασης και ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα αυτά
πρέπει να παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, να υπάγονται υποχρεωτικά στην
ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και να έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του
ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει την
αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στην από 23-3-2020 (Β’ 1078)
κοινή υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό Σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ». Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά
δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
9. ΦΕΚ Β’ 1548 22.4.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας
Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και
5.5.2020.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο
περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 22.4.2020 έως και τις 5.5.2020, των
διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών
Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει
να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω
γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν. Εντός της περιμέτρου της
δομής αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε
ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού και για
την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω
δομής φιλοξενίας. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω
περιορισμού κυκλοφορίας.
10. Φ
 ΕΚ Β’ 1560 23.4.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020
(Β΄ 1291) απόφασης «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 την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία τροποποιείται η αναλυτική πρόσκληση που επισυνάπτεται στην από
10-04-2020 (Β΄ 1291) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κατά βάση στα εξής σημεία:
α. σημείο 4 του κεφαλαίου 4,
β. σημείο 8 του κεφαλαίου 4,
γ. σημείο 1 του κεφαλαίου 6 και
δ.στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στο Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης
ΕΕ (το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης).
11.

ΦΕΚ Β’ 1566 24.4.2020 | 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 και του τόπου εργασίας 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 διάδοσής του» (Α’ 55).
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η αναστολή υποχρέωσης των εργοδοτών προς το
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας (αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή
απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους) παρατείνεται μέχρι και την 31η
Μαΐου 2020.
Με το άρθρο 2 παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 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.
Με το άρθρο 3 παρατείνεται η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού μέχρι και την 10η
Μαΐου 2020.
12. Φ
 ΕΚ Β’ 1578 24.4.2020 | Τροποποίηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/
15.4.2020 (Β'1457) κοινής υπουργικής απόφασης «Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και τις 28.4.2020 της
προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα
ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, παρατείνεται έως και τις 28.4.2020 η
προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού υπέρ
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω κορωνοϊού.
13. Φ
 ΕΚ Β’ 1582 25.4.2020 | Μερική άρση αναστολής λειτουργίας των
δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία αίρεται η
αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και του
Πταισματοδικείου που στεγάζονται εντός του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, εξαιρουμένων των χώρων των ακροατηρίων 10 και 11.
14. Φ
 ΕΚ Β’ 1583 25.4.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’
948) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
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επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς
υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο
της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’ 948)
κοινή υπουργική απόφαση: «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας
που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της
δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19».
Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το στοιχείο V. του προοιμίου της απόφασης ως
εξής: «V. (α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 72/20-3-2020, προβλεπόμενη στο
άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών
επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου
ύψους 11.000.000€ θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής,
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπάνες
Προεδρίας της Κυβέρνησης» του προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών και (β)
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39524/ 16-4-2020 προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5 περ.
ε’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με
την οποία η πρόσθετη προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους
9.000.000€, θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής,
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπάνες
Προεδρίας της Κυβέρνησης» του προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών.».
15. Φ
 ΕΚ Β’ 1584 25.4.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και
3.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 & Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης

8Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10

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

και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την 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, Άνω Λιοσίων, του Δήμου Άνω Λιοσίων της ΠΕ Αττικής, από
24.4.2020 έως και 3.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός
της κυκλοφορίας από τις 24.4.2020 έως και τις 7.5.2020 των διαμενόντων
τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας Ριτσώνας, Μαλακάσας και Κουτσόχερου
Λάρισας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
Οι Διοικήσεις των ανωτέρω δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν τους
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στις δομές μέσω γραπτών και ακουστικών
(μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις
γλώσσες που κατανοούν, για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού
κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του.
Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την
τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε
σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών
αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
16. Φ
 ΕΚ Β’ 1585 25.4.2020 | Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 & Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
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Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
ορίζεται η παράταση ισχύος της από 10.4.2020 (Β’ 1299) κοινής υπουργικής
απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 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», έως και τις 3.5.2020.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η παράταση ισχύος της από
22.3.2020 (Β’ 986) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», έως και τις 4.5.2020 και ώρα
06:00.
17. Φ
 ΕΚ Β’ 1586 25.4.2020 | Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής
προερχόμενων από το εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής με την οποία παρατείνεται η ισχύς της από 17.4.2020(Β’ 1479) κοινής
υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του
κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις 27.4.2020 και ώρα 23:00», έως και τις
4.5.2020 και ώρα 06:00.
18. Φ
 ΕΚ Β’ 1587 25.4.2020 | Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ
2020/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457) & Παράταση ισχύος του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. & Καθεστώς
λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020
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.
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Περιγραφή
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία
τροποποιείται η από 15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 όμοια.
Ειδικότερα, επέρχονται τροποποιήσες:
α. στο άρθρο 2 η φράση «καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν
εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους» αντικαθίσταται
με τη φράση «καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν
εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους» και
β. Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) ο
δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20)
εργαζόμενους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,».
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής με την οποία ορίζεται η παράταση ισχύος της από 11.4.2020 (Β΄ 1302)
κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 » έως και τις 4.5.2020 και ώρα 06:00.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η λειτουργία 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», στο σύνολο της Επικράτειας, από 28.4.2020 έως και
15.5.2020, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου
γραφείου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι στην απόφαση του Προϊσταμένου, καθορίζονται όλες
οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός
ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης
εντός της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή
λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα
υγειονομικά μέτρα όπως: 1) σύσταση για χρήση μάσκας, 2) διαθεσιμότητα
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αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων
κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και 4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων
ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10
τ.μ.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό των ανωτέρω γραφείων με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της
από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55). Τέλος, ορίζεται ότι οι συμβάσεις εργασίας των
εργαζομένων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία παύουν να τελούν σε αναστολή από
την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 και οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν την
ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών,
καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της αναστολής, σε ειδικό έντυπο
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
19.

 ΕΚ Β’ 1588 25.4.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
Φ
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και
Δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 1 ορίζεται η αναστολή από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού, 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 καθώς 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, στην πρώτη παράγραφο, παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του
άρθρου δεύτερου της από 10.4.2020 (Β’ 1301) κοινής υπουργικής απόφασης,
έως και την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020.
Με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, ορίζεται η αναστολή των
εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας
και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας καθώς 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. Αναφέρονται επίσης, ρητά, οι περιπτώσεις εξαίρεσης
λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και των διοικητικών
δικαστηρίων.
Με το άρθρο 3, στην πρώτη παράγραφο, παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του
άρθρου 3 της από 10.4.2020 (Β’ 1301) κοινής υπουργικής απόφασης, έως και
την Τρίτη, 5 Μαϊου 2020.
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Με την παράγραφο 2 ορίζεται η αναστολή, από την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 έως
και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 των εργασιών των δικαστικών
σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 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. Ορίζονται επίσης, ρητά, οι περιπτώσεις
εξαίρεσης της παραγράφου 2.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων,
ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, από την Τρίτη, 28 Απριλίου
2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και
επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από
την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020,υπό
τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(Α’55), ισχύουν για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στα ως άνω Δικαστήρια και Εισαγγελίες καθώς και στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, καθορίζονται όλα τα αναγκαία
μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Τα μέτρα αφορούν σε: 1)
Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από
τους συνηγόρους και διαδίκους. 2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους
χώρους. 3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5
μέτρου. 4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών
και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.
20.

ΦΕΚ Β’ 1589 25.4.2020 | Παράταση ισχύος του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι
απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους
ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
ανεξαρτήτως σημαίας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου
2020 και ώρα 06:00 και έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00.
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Αναφέρονται αναλυτικά οι περιπτώσεις που τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται
να μετακινούνται.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5861 - 21.04.2020 | Λήψη μέριμνας για
τις εργαζόμενες μητέρες εξαιτίας της δυνατότητας ανάκλησης της
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη τους εν μέσω
της πανδημίας του κορωνοϊού.
2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 631 - 21.04.2020 |
Ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων των ελευθέρων
επαγγελματιών
μέσω
εξευτελιστικών
προγραμμάτων
ψευτοκατάρτισης και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5889 - 22.04.2020 | Επίλυση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία, με χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές τους με αφορμή την πρόβλεψη του άρθρου 73
της Π.Ν.Π. της 13.04.2020.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5875 - 22.04.2020 | Ενίσχυση των
εργαζομένων που τίθενται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας
λόγω μέτρων πανδημικής κρίσης COVID_19 καταλήγοντας με αποδοχές
κατώτερες της αποζημίωσης ειδικού σκοπού; Να καταργηθεί η νεοπαγής
δυνατότητα για εκ περιτροπής εργασία σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5900 - 23.04.2020 | Απευθείας
ανάθεση Υπουργείου Εργασίας στην εταιρεία EYEONIX A.E.
6. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτημα κατάθεσης εγγράφου με αριθμό
πρωτοκόλλου 5909/283 - 23.04.2020 | Άμεση ανάγκη για προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και στοιχεία για τις προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού στο Ε.Σ.Υ.
7. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5923 - 24.04.2020 | Ελλιπής λήψη
μέτρων προστασίας από τον COVID_19 σε ιδιωτικές ιατρικές δομές.
8. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6
 34 - 24.04.2020 |
Κρούσματα κορωνοϊού σε δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και
προσφύγων.
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9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5929 - 24.04.2020 | Καταβολή
επιδόματος 600 ευρώ σε επιστήμονες μετά την κατάργηση του
voucher τηλεκατάρτισης.
10. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 635 - 26.04.2020 | Ζωτική η
ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης και
επανεκκίνησης του Τουρισμού.
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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