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

ΙΟΥΛΙΟΣ Εβδομάδα 2η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (13.7. έως 19.7.)
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 κορωνοϊού.
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, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,
ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως
αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου εκδόθηκαν 17 υπουργικές αποφάσεις,
ψηφίστηκαν 2 νομοσχέδια που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται
με τον κορωνοϊό, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως ερωτήσεις για μέτρα στήριξης ανέργων, για την
ανάγκη καταβολής των μισθών και των εξαιρέσιμων των ιατρών που
προσελήφθησαν ως επικουρικοί την περίοδο της πανδημίας, επανεμφάνιση
των ράντζων στο Αττικόν Νοσοκομείο, για τις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ
Περιφέρειας Κρήτης στη μεταφορά κρουσμάτων σε ξενοδοχεία COVID και
σχετικά με τις προβλέψεις και πρόνοιες με αφορμή την αύξηση
κρουσμάτων COVID_19.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπει περισσότερες
δόσεις για τις φορολογικές υποχρεώσεις και έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό
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του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του, προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2020, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου.
Υγεία:
Περιλαμβάνει την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
πανηγύρεων, κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
2798)], ως προς τον ορισμό των κανόνων λειτουργίας (σ.σ πληθυσμός των
ατόμων, αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.), παρατείνεται,
έως και τις 15-9-2020, η ισχύς της από 31-5-2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020
έως και 15-7-2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων, επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια
Μακεδονία και τη Σουηδία, παράταση της τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, μέτρα
προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και
στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.
Τουρισμός:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του
ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020, παρατείνεται
έως και τις 31.7.2020 η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου
και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από
το εξωτερικό, επιβολή της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων
τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συμφωνίας Σένγκεν.
Δικαιοσύνη:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως οι κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας, παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Πολιτισμός:
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Περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπ. Πολιτισμού για το ΑΚΡΟΠΟΛ με το οποίο
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ακύρωση και αναβολή πολιτιστικών
εκδηλώσεων, λόγω της πανδημίας COVID-19 των οποίων η πραγματοποίησή
τους είχε προγραμματιστεί κατά το χρονικό διάστημα από την 25η.2.2020 έως και
την 30η.9.2020.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Β’ 2851 17.7.2020 | Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών,
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και
άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 82 του νομοσχεδίου, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής:
- του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους
2019, σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί 3 ή 6 μηνιαίων δόσεων αντίστοιχα,
- του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ήτοι έως την
26.2.2021.
Προβλέπεται έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του.
2. (Εκκρεμεί ΦΕΚ) | Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και
λοιπές διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ακύρωση
και αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων, λόγω της πανδημίας COVID-19 των
οποίων η πραγματοποίησή τους είχε προγραμματιστεί κατά το χρονικό διάστημα
από την 25η.2.2020 έως και την 30η.9.2020.
Με την τροπολογία των άρθρων 26-28 παρατείνονται, για 4 επιπλέον μήνες από
την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.11.2020,
οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νόσου του κορωνοϊού.
Η παράταση των εν λόγω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από
1.7.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, λογίζονται ως νόμιμες.
Παρατείνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), για χρονικό διάστημα 3 μηνών
η ισχύς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης
αρχείου του ΕΟΠΥΥ, που λήγουν εντός του μηνός Ιουλίου 2020. Το ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ δύναται με απόφασή του να παρατείνει εκ νέου την ισχύ των ανωτέρω
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συμβάσεων έως και την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για
τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020.
Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από
1ης.7.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Οικοvομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
Παρέχεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, για χρονικό
διάστημα που εισηγείται ο αρμόδιος Διοικητής ΥΠΕ και δεν ξεπερνά τον 1 μήνα, η
δυνατότητα μετακίνησης νοσηλευτικού προσωπικού από νοσοκομεία, κέντρα
υγείας ή πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία σε κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας μέσω
αεροπορικών, θαλασσίων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, προς τον
σκοπό της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την
έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
3. ΦΕΚ Β’ 2851 13.7.2020 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α ’86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δυνάμει του άρθρο 62 της από 30.03.2020 ΠΝΠ
(Α’), για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού
δικτύου για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι για τη σύναψη των συμβάσεων ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας. Στο Παράρτημα Ι,
ΙΙ και ΙΙΙ της της απόφασης (σ.σ. επισυνάπτονται στην απόφαση) καθορίζονται
οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο
ανά κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η έναρξη της διαδικασίας για τη σύναψη κάθε σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές
που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ορίζονται τα σχετικά με τη
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δημοσίευση της Πρόσκλησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι δικαιούμενοι συμμετοχής είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους – μέλους
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων
δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145)
όπως ισχύει, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας. Οι
Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. Η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης.
Με το άρθρο 4 ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι
δικαιούμενοι συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου
ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει. Ορίζονται, τέλος, οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας λύονται.
4. ΦΕΚ Β’ 2857 13.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών
εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 31.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωμοϊού, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 31.7.2020, της πραγματοποίησης πανηγύρεων ή άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.
5. ΦΕΚ Β’ 2858 13.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/
11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο

20Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥλΙΟΣ 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2798).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.7.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης [«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798)], ως προς
τον ορισμό των κανόνων λειτουργίας (σ.σ πληθυσμός των ατόμων, αποστάσεις
ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που
λειτουργούν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού.
6. ΦΕΚ Β’ 2863 14.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/ 31-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας,
για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, 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, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και τις
15-9-2020, η ισχύς της από 31-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από
1-6-2020 έως και 15-7-2020, 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, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
2093).
7. ΦΕΚ Β’ 2864 14.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.41080/
30.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και
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κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από
1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β’ 2661).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται,
έως και τις 31.7.2020, η ισχύς της από 30.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου
κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020»
(Β’ 2661).
8. ΦΕΚ Β’ 2865 14.7.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 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, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται ότι, από 16.07.2020 έως και
15.09.2020, οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας,
που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της
χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση
τεχνολογικών μέσων. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου
δικαστηρίου ή εισαγγελίας, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην
εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που
τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού. (1. υποχρεωτική χρήση μη
ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς,
γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των
δικαστικών αιθουσών, 2. διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος
σε όλους τους χώρους, 3. τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών
προσώπων, 4. καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών
στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες
αίθουσες). Διευκρινίζεται, ότι όλες οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται και
στα στρατιωτικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας.
9. ΦΕΚ Β’ 2866 14.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/
28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
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εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β 2602), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’
2796).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 28.6.2020 κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Επιβολή
του
μέτρου
του
δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2602), όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή της από την από
11.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2796).
Πλέον, ορίζεται ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και
τρόπου εισόδου στη Χώρα, πλην εκείνων που εισέρχονται με ιδιωτικά σκάφη
αναψυχής
και
επαγγελματικά
τουριστικά
πλοία
εξαιρουμένων
των
κρουαζιεροπλοίων, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger
Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία
επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την
άφιξή τους στη χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF,
που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το
σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές και
ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών
μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη,
σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση
επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με
κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.
10.ΦΕΚ Β’ 2867 15.7.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για
την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
ότι ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και έχει ενεργό, κύριο Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους
αναφερόμενους στο Παράρτημα, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο
ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
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του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
11.ΦΕΚ Β’ 2868 15.7.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια
Μακεδονία και τη Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ο περιορισμός των κάθε
είδους σύνδεσης με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία,
καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τις
χώρες αυτές (με τις οριζόμενες εξαιρέσεις), για το χρονικό διάστημα από
16.7.2020 έως και 31.7.2020.
Ορίζεται, επίσης, ο περιορισμός των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία
και τη Βόρεια Μακεδονία ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του
αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020
έως και 31.7.2020.
Απαγορεύθηκε, ακόμη, η προσγείωση αεροσκαφών προερχόμενων από τη
Σουηδία, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 19.7.2020.
12. ΦΕΚ Β’ 2873 15.7.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται
από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι, από τις 16 Ιουλίου
2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020, επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική
Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,
ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας έως και 49 επιβατών, εφόσον
τα ως άνω πλοία προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα
περιοριστικά μέτρα.
Διασφαλίζεται, επίσης, το σύνολο των επιβατών των πλοίων ανάλογα με την
μεταφορική ικανότητα κάθε πλοίου, καθώς και ότι όλοι οι επιβαίνοντες
υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης
κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και σε επαγγελματικά πλοία
αναψυχής.
Ορίζεται, επίσης, για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, πρόστιμο για
τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, ύψους 150 ευρώ. Για τον πλοιοκτήτη
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ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, το
πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
13. ΦΕΚ Β’ 2874 15.7.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται η
απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από
οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με
οποιοδήποτε μέσο.
Εξαιρέσεις αποτελούν:
α. οι υπήκοοι των κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν,
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.
β. οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αλγερία, Αυστραλία, Γεωργία,
Καναδάς, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα,
Ταϋλάνδη, Τυνησία και Ουρουγουάη.
γ. το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας, μέλη κυβερνητικών αποστολών, μέλη των διπλωματικών ή
προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών,
μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών,
τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων
αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία
διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit),
σπουδαστές, πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ), καθώς και εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.
Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και
31.7.2020.
14.

ΦΕΚ Β’ 2875 15.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/
18.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο
σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420).

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και τις 31.7.2020, η ισχύς της
από 18.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων
σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις
18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420), όπως αυτή παρατάθηκε με την από
2.7.2020 όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2704).
15. ΦΕΚ Β’ 2876 15.7.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζονται τα μέτρα προστασίας
στα ιδιωτικά & επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και στα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια, από τις 16 Ιουλίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου
2020.
Διασφαλίζεται, επίσης, το σύνολο των επιβατών των πλοίων ανάλογα με την
μεταφορική ικανότητα κάθε πλοίου.
Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, διασφαλίζεται, επίσης, η διενέργεια
ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού
επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ
των επιβαινόντων σε αυτά.
Ορίζεται, επίσης, για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, πρόστιμο για
τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, ύψους 150 ευρώ. Για τον πλοιοκτήτη
ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, το
πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
16.

ΦΕΚ
Β’
2877
15.7.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ’
αρ.
ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020»
(Β΄ 2729).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της από
03.07.2020 (Β’ 2729) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
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προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020».
Ειδικότερα, η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, με
καταληκτική ημερομηνία την 22η Ιουλίου 2020 (σ.σ. η προηγούμενη έληγε στις
15 Ιουλίου 2020).
17. ΦΕΚ Β’ 2878 16.7.2020 | Παράταση της περιόδου εφαρμογής του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 4684/2020 για τη
διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την
περίοδο 21.07.2020-7.08.2020 (Α’ 86).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται, έως 07.08.2020, η περίοδος εφαρμογής των
ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 62 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Με το άρθρο 2 καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως κυρώθηκε με
το ν. 4684/2020 (Α’ 86). Στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται
οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά
κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με το άρθρο 3 ορίζονται η έναρξη της διαδικασίας και η δημοσίευση της
πρόσκλησης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον
ιστότοπο του Υπουργείου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή
δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της
παρούσας.
Με το άρθρο 4, δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες
εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής
ΈνωσηςΟι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της
πρόσκλησης.
Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης.
Σχέδιο της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από
την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας.
Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 7-8-2020.
Με το άρθρο 5 ορίζονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν οι
Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις. Ορίζονται, ακόμα, οι
περιπτώσεις όπου η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται.
18.

ΦΕΚ Β’ 2947 17.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/
21.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις
2.8.2020 (Β΄ 985).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 2.8.2020, η
ισχύς της από 21.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 985) «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020»,
όπως παρατάθηκε με την από 16.4.2020 (Β΄ 1472) έως τις 10.5.2020, με την
από 9.5.2020 (Β΄ 1771) έως τις 21.5.2020, με την από 21.5.2020 έως τις
7.6.2020 (Β΄ 1972), με την από 5.6.2020 (Β΄ 2191) έως τις 21.6.2020, με την
από 19.6.2020 (Β΄ 2453) έως τις 5.7.2020 και τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με
την από 3.7.2020 (Β΄ 2730) όμοια απόφαση έως τις 19.7.2020.
19. ΦΕΚ Β’ 2948 17.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/
11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 2798).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
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αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.7.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης [«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798)], όπως
τροποποιήθηκε με την από 13.7.2020 (Β’ 2858) κοινή υπουργική απόφαση. Πιο
συγκεκριμένα, τροποποιείται ως προς τον ορισμό των κανόνων λειτουργίας
(σ.σ πληθυσμός των ατόμων, αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.)
των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Επίσης, προστίθεται παρ. 4, στο άρθρο 2 της από 11.7.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 2798) («Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»). Η νέα
παράγραφος 4 ορίζει ότι σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β’ της παρ. 1 ισχύει η
κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 3.
Επιπλέον, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 της από 11.7.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 2798) («Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19») και ορίζει ότι στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες)
που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
Τέλος, οι διατάξεις της απόφαση έχουν ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2020 έως και
τις 26η Ιουλίου 2020.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8228 - 14.07.2020 | Μέτρα στήριξης
ανέργων.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8272 - 15.07.2020 | Ανάγκη καταβολής
των μισθών και των εξαιρέσιμων των ιατρών που προσελήφθησαν ως
επικουρικοί την περίοδο της πανδημίας.
3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 935 - 16.07.2020 |
Επανεμφανίστηκαν τα ράντζα στο Αττικόν Νοσοκομείο, παρά τον κίνδυνο
που ελλοχεύει λόγω κορωνοϊού.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8311 - 16.07.2020 | Για τις
αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ Περιφέρειας Κρήτης στη μεταφορά κρουσμάτων σε
ξενοδοχεία COVID.
5. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 939 - 17.07.2020 |
Προβλέψεις και πρόνοιες με αφορμή την αύξηση κρουσμάτων COVID_19.
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Ευχαριστούμε!
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