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

ΜΑΪΟΣ 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 ΜΑΪΟΥ (18.05. έως 24.05)
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, ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς
και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως αυτός ασκείται από τα μέλη του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατά την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου εκδόθηκαν 25 υπουργικές αποφάσεις, δεν
υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ ψηφίστηκαν
δύο νομοσχέδια που περιλαμβάνουν διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με
τον κορωνοϊό.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως ακυρώσεις χειρουργείων εξαιτίας του κορωνοϊού, τα
εκτός κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό,
απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων για την προβολή του έργου της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής,
σκάνδαλο στην 6η ΥΠΕ με την υπερτιμολόγηση μέσων ατομικής προστασίας
και μέτρα στήριξης του ευρύτερου τουριστικού κλάδου και της εστίασης.
Οικονομία:
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται μέτρα όπως έκτακτη Επιχορήγηση του
Οίκου Ναύτου, δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα
e-Καταναλωτής, παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των
ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή
Ε.Φ.Κ. καυσίμων.
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Υγεία:
Προβλέπονται μέτρα όπως ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας
αντισηπτικών στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης, παράταση παροχής της
υπηρεσίας
άυλης
συνταγογράφησης
στο
Σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και
ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, καταβολή συντάξεων
Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020, κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες, επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, επιβολή του μέτρου
της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής.
Τουρισμός:
Περιλαμβάνονται μέτρα για τον τουρισμό, όπως υγειονομικά πρωτόκολλα για
τις
τουριστικές
επιχειρήσεις,
προσλήψεις
ναυαγοσωστών,
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
σε
κοινόχρηστους
χώρους
από
καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)., δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση
δημάρχου, συνεργείων ελέγχου από δημοτικούς υπαλλήλους σχετικά με τη
λειτουργία των Κ.Υ.Ε., δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς
αρμοδιότητας Δήμων, νέα δρομολογιακή γραμμή «Κάλυμνος - Μαστιχάρι Κω»
(8δρομολογίων εβδομαδιαίως), νέα κατ’ εξαίρεση τουριστικά καταλύματα
που συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
Εργασία/Πρόνοια:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων,
φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω
δράσεων, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό: από το
ποσό 14.000.000€ για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των
επιπλέον κλινών ΜΕΘ τροποποιείται στο ποσό 40.000.000€.
Παιδεία:
Προβλέπεται η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου
και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την
πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τρόπος διεξαγωγής των
πανελλαδικών
εξετάσεων
2020,
γραπτών
ή
προφορικών, τρόπος
επαναλειτουργίας
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.
Μετανάστευση:
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Παρατείνεται έως και τις 7.6.2020 η ισχύς της από 21.3.2020 (Β’ 985) κοινής
υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 101 24.5.2020 | Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 47 προσδιορίζεται, για το έτος 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για
τον περιορισμό του κορωνοϊού, η ελάχιστη χρονική περίοδος για την υποχρεωτική
πρόσληψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες (άρθρο 15 παρ.11 περ.
γ, ν.2743/1999, όπως ισχύει) στους 3 μήνες (αντί 4 που ισχύει), από από 1
Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και το ελάχιστο εύρος των ωρών εργασίας αυτών (8
ώρες), που μπορεί να μεταβάλλονται με υπουργική απόφαση, κατά. τα ειδικότερα
οριζόμενα.
Με το άρθρο 60 εκδίδονται με κοινή υπουργική απόφαση, ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 κατά παρέκκλιση των
ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου
επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 500 ευρώ έως 5.000
ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό
διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.
Το άρθρο 65 αποτελεί τροπολογία τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα, εισάγονται
ρυθμίσεις σχετικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους
από
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
(Κ.Υ.Ε.).
Ειδικότερα,
προβλέπονται:
α. Επιτρέπεται, μέχρι τις 31-12-2020, η παραχώρηση ατελώς, με απόφαση της
αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
β. Προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επέρχεται, με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής, μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την
επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως,
όχι άνω του 50%.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση δημάρχου, συνεργείων
ελέγχου από δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας,
για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Υ.Ε. καθώς και
για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του
αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο εν λόγω προσωπικό,
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καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη
νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(άρθρο 20 του ν.4354/2015).
δ. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, με απόφαση του
οικείου δημάρχου σε βάρος του παραβάτη, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης
πέραν των κατά τα ανωτέρω παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων (πρόστιμο
ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση και σε περίπτωση εκ νέου
παράβασης, αφαίρεση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προσωρινή
διακοπή λειτουργίας κ.λπ.).
ε. Με αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου ή
Περιφέρειας, που ισχύουν μέχρι τις 31-12-2020, είναι δυνατή η απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας αυτών και η προσωρινή
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς επίσης η δημιουργία προσωρινών
διαδρόμων κίνησης πεζών, ποδηλάτου και η προσωρινή δημιουργία περιοχών ή
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Το άρθρο 75 αποτελεί Βουλευτική τροπολογία και ορίζει ότι κάθε επιχείρηση
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων υποχρεούται να
δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες
ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31.12.2020 (αντί της 31ης.5.2019 που ίσχυε).
2. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800,
2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου
Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄
99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις
(Εκκρεμεί ΦΕΚ)
Περιγραφή
Με το άρθρο 72 παρέχεται, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα παράτασης για 6 ακόμη
μήνες και όχι πέραν της 31ης-12-2020, των αποσπάσεων υπαλλήλων στα
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων - «Σπίτι του Παιδιού» (άρθρο
76 ν.4478/2017), οι οποίες λήγουν κατά τη διάρκεια της ισχύος εκτάκτων μέτρων
για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 73 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, για ένα ακόμη έτος, της
θητείας των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Α.Δ.Α.Ε.,
λόγω της συγκυρίας λήψης εκτάκτων μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
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1. ΦΕΚ
Β’
1901
18.5.2020
|
Τροποποίηση
της
αριθμ.
2252.1.1/25613/2020/01- 05-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο
01.05.2020 έως 31.05.2020» (Β΄ 1642).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία προστίθεται στην από 01-05-2020 (Β΄ 1642) υπουργική απόφαση, νέα
δρομολογιακή γραμμή «Κάλυμνος - Μαστιχάρι Κω» (8δρομολογίων
εβδομαδιαίως) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 - 31.05.2020,
βάσει της πρόβλεψης για τις «συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας» του
άρθρου 62 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75).
2. ΦΕΚ Β’ 1908 18.5.2020 | Καθορισμός Έκτακτης Επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία δίνεται έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος
2020, ύψους 1.840.000,00 €, προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση
ειδικού σκοπού στους δικαιούχους ναυτικούς. Ορίζεται, επίσης, ότι η
εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας,
σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση, καθώς και ότι η επιχορήγηση
δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται
με οποιαδήποτε οφειλή.
3. ΦΕΚ Β’ 1909 18.5.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/
16-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’
1868).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από την απαγόρευση
λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, των
αναβατήρων (τελεφερίκ), εξαιρείται εκείνος της νήσου Θήρας, ο οποίος και
επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους εξής όρους:
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α. 2 δρομολόγια την ημέρα και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο
Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα
επιβίβασης έως 2 ατόμων ανά καμπίνα.
β. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των
καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική
μάσκα προστασίας.
γ.Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις
υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας,
διαχείρισης και υποβοήθησης των εργαζομένων- επιβατών, προκειμένου να
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση
προς αποφυγή συνωστισμού.
Σε όσους δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
4. ΦΕΚ Β’ 1928 20.5.2020 | Ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας
αντισηπτικών στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την οποία
ανατίθεται στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης η προμήθεια και η διανομή
αντισηπτικών υγρών σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ/Εξεταστικά και
Βαθμολογικά Κέντρα λόγω έκτακτης ανάγκης πανδημίας του COVID-19.
5. ΦΕΚ Β’ 1929 20.5.2020 | Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης
συνταγογράφησης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας με την οποία
παρατείνεται
μέχρι
την
30.09.2020
η
διενέργεια
της
άυλης
συνταγογράφησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της
από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’
83).
6. ΦΕΚ Β’ 1935 20.5.2020 | Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη
διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση
φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι η διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων
πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
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Με το άρθρο 2 ορίζεται, με απόφαση που αναρτάται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ότι ο
αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μάθημα δύναται να είναι μικρότερος από 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, αλλά
σε καμία περίπτωση μικρότερος από 10. Ορίζεται, επίσης, ότι η χρονική διάρκεια
του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2
εβδομάδες. Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, τη μείωση του αριθμού των
εβδομάδων διδασκαλίας για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρόγραμμα
σπουδών, λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι..
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων
δύναται να πραγματοποιείται, από τις 25.5.2020 και έως τη λήξη του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Ορίζεται, επίσης, ότι για την
ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των ανωτέρω, εφαρμόζονται μία από τις
ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών:
α) αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγω της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας, κατά το χρονικό διάστημα από την
25.5.2020 έως και την ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020,
β) διεξαγωγή αυτών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, καθώς και κατά τη
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και το αργότερο έως την ολοκλήρωση αυτής,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, λαμβάνεται: α) για τα προγράμματα
σπουδών πρώτου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος, β) για τα
προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος σε
περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε
περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε
περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ..
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι η πρακτική άσκηση φοιτητών (που διεξήχθη από
21.3.2020 και έως 10.5.2020) των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και
δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., η οποία ανεστάλη από τις 10.3.2020 έως και τις
10.5.2020, δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας
πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να άρχεται ή να
συνεχίζεται, εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται λειτουργούν
νομίμως και δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού. Εάν η πρακτική άσκηση είχε αρχίσει πριν την 21.3.2020 και η
διεξαγωγή αυτής ανεστάλη προσωρινά, σε περίπτωση που αυτή για οιονδήποτε
λόγο δεν δύναται να συνεχιστεί στον ίδιο φορέα υποδοχής ή ο φορέας υποδοχής
εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας, ο
φοιτητής δύναται να διεξάγει την πρακτική άσκηση σε άλλο φορέα, για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των
εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δύναται να
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υπερβαίνει τον αριθμό που έχει οριστεί, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι
εξετάσεις δύναται να διενεργούνται ακόμη και κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο,
ακόμα και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.
Με το άρθρο 6 ορίζονται αναλυτικά ο τρόπος και τα μέσα διενέργειας εξετάσεων
που καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος.
Με το άρθρο 7 παρέχεται η δυνατότητα γραπτής ή προφορικής εξέτασης
μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι., με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
7. ΦΕΚ Β’ 1938 20.5.2020 | Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας,
τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων,
επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων
στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης υπάγονται φορείς,
επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο
θέατρο. Οι ανωτέρω δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση, η οποία
διενεργείται στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την
υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του
πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν περιλαμβάνονται οι αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή θεατρικών
παραστάσεων, έκαστη εκ των οποίων θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το
οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με δικαίωμα του
τελευταίου να χρησιμοποιεί τα εν λόγω ψηφιακά αρχεία σε πλατφόρμες και
ψηφιακά μέσα του για 5 έτη.
Με τα άρθρο 3-6 ορίζονται αναλυτικά ο καθορισμός των προϋποθέσεων, των
όρων, των δικαιούχων υποβολής αίτησης, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, η
διαδικασία για τα ανωτέρω, τα απαραίτητα & τα κριτήρια για την αξιολόγηση της
πρότασης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή, καθώς και τα δικαιολογητικά για την
έκδοση και την πληρωμή της δαπάνης.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν
τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά και ότι, όποιες αλλαγές, δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να αφορούν τον αριθμό των ηθοποιών, ο οποίος
δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να
αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας της θεατρικής
παραγωγής τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ, καθώς και ότι υπόκεινται σε
έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού ως προς την τήρηση της
πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες
Κρατικές Αρχές. Τέλος, οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά
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δικαιώματα/άδεια δημόσιας παράστασης του θεατρικού έργου, καθώς και των
τυχόν μουσικών έργων που θα συμπεριλαμβάνονται στην θεατρική παραγωγή
εφόσον απαιτείται.
Με το άρθρο 8, οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο
Πολιτισμού έως τις 30.4.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί
η παραχθείσα θεατρική παράσταση. Το παραδιδόμενο ψηφιακό αρχείο
υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο από την υπηρεσία που θα ορίσει η Υπουργός
Πολιτισμού σε πρόσκληση που προβλέπεται να δημοσιευθεί. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το παραδοτέο ψηφιακό
αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την
οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/δέσμευση, τότε το
ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο.
Με το άρθρο 9 ορίζεται ότι το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε όλους
τους επιλεγέντες δικαιούχους με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα που εκδίδεται από
την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και είναι ακατάσχετο.
Με το άρθρο 10 ορίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα
υποβολής ενός μόνο αιτήματος. Τέλος ορίζεται ότι επιχορηγήσεις θεατρικής
παραγωγής αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές και όχι παραγωγές που οι
ίδιες ή προσχέδιό τους έχουν ήδη παρουσιαστεί.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην παρούσα
διαδικασία επιχορήγησης και η ένταξή του στους δικαιούχους επιχορήγησης
προϋποθέτει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκχωρεί
προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πάσης φύσεως δικαιώματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας
ή/και
συγγενικών
δικαιωμάτων
κάθε
ηθοποιού/συντελεστή κ.λπ. που συμμετείχε στην παράσταση, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε πλατφόρμες και
ψηφιακά μέσα του, από 1.5.2021 έως και 30.4.2026.
8. ΦΕΚ Β’ 1939 20.5.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τις
24.5.2020, η ισχύς της από 18.3.2020 (Β΄ 931) κοινής υπουργικής απόφασης:
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των
επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των
επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών», όπως
είχε παραταθεί με την από 17.4.2020 (Β’ 1473) όμοια υπουργική απόφαση.
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9. ΦΕΚ
Β’
1940
21.5.2020
|
Τροποποίηση-συμπλήρωση
της
Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934)
με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
τροποποιείται η από 19.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 934)
«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». Στην εν λόγω απόφαση είχε
αποφασιστεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από
τον κορωνοϊό, με το ποσό των 75.500.000 €. Από το ποσό αυτό είχε προβλεφθεί
η διάθεση ποσού 14.000.000€ για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση
των επιπλέον κλινών ΜΕΘ και διάθεση ποσού 26.000.000€ για την πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων και των
Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ.
Με την παρούσα απόφαση αντικαθίστανται τα ανωτέρω εδάφια με το εξής:
«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων,
των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου
Υγείας».
10. ΦΕΚ Β’ 1942 21.5.2020 | Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας
τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως
τροποποιήθηκε
με
τις
υπ’
αρ.
6083/15.04.2020
(Β’
1529),
6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες
αποφάσεις.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία τροποποιείται
η από 27.03.2020 (Β’ 1073) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, όπως
τροποποιήθηκε με τις από 15.04.2020 (Β’ 1529), 29.04.2020 (Β’ 1635) και
06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα συμπληρώνεται ο
πίνακας (σ.σ. βρίσκεται συνημμένα στην απόφαση) με τα νέα κατ’ εξαίρεση
τουριστικά καταλύματα που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, παρά την
επιβληθείσα προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας που είχε οριστεί με την από
27.03.2020 (Β’ 1073) υπουργική απόφαση.
11. ΦΕΚ Β’ 1966 21.5.2020 | Δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή
πλατφόρμα e-Καταναλωτής.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία καθορίζονται οι υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών, των προϊόντων και
της διαδικασίας αποστολής δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα
e-Καταναλωτής, καθώς και την κλιμάκωση των διοικητικών προστίμων σε
περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Η καταγραφή των
τιμών αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση των καταναλωτών και αφετέρου στην
παρακολούθηση των τιμών πώλησης βασικών ειδών, ώστε να αποφευχθούν
φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πιο συγκεκριμένα,
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών είναι όλες οι
επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων (Super Market) που ο συνολικός ετήσιος
κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα 90.000.000 ευρώ.
Με το άρθρο 2 αναφέρονται οι κωδικοί των προϊόντων για τα οποία απαιτείται
αποστολή δεδομένων τιμών. Οι κωδικοί προϊόντων δύνανται να ανανεώνονται,
προκειμένου να διευρύνεται η λίστα των αγαθών με τις τιμές διάθεσής τους.
Με το άρθρο 3 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία κατά την οποία οι υπόχρεες
επιχειρήσεις υποβάλλουν τα δεδομένα τιμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-Καταναλωτής Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την
πλατφόρμα του e-Καταναλωτή καθημερινά για τα στοιχεία της παρ. Η ενημέρωση
αφορά στην προηγούμενη ημέρα και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11
π.μ. της επόμενης ημέρας.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι η υποχρέωση αποστολής τιμών προϊόντων ισχύει έως
και τις 30-9-2020.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των
υπόχρεων. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
δύναται: α. Να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων, β. να
διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου, γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία
προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν προκύπτουν ευρήματα που άπτονται
των φορολογικών διατάξεων, δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Με το άρθρο 6 ορίζονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωση των
υπόχρεων. Πιο αναλυτικά α. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών
τους το έτος 2018 κυμαίνεται από 90.000.0000 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ, σε
περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. β. Για τις
επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται από
250.000.001 ευρώ έως πεντακόσια εκατομμύρια 500.000.000 ευρώ, σε
περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 25.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ. γ. Για τις
επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται από
500.000.001 ευρώ και άνω, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς
δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 50.001 έως 100.000.
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12. ΦΕΚ Β’ 1967 21.5.2020 | Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και
Εσωτερικών με την οποία ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων. Συγκεκριμένα λαμβάνεται μέριμνα ώστε: α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης
να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. β) Στον χώρο
προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να τηρείται
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. γ) Η χρήση προστατευτικής
μάσκας από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών
κέντρων είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των
εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που
γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής
μάσκας είναι υποχρεωτική. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για: α) τον επαρκή
φυσικό αερισμό των αιθουσών, β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων, γ) την
αποφυγή συγχρωτισμού, δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με
χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, ε) την
εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων και στ) την απαγόρευση
λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας
των πανελλαδικών εξετάσεων.
13. ΦΕΚ Β’ 1970 21.5.2020 | Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων
και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι επιβάλλεται,
ως μέτρο πρόληψης έναντι του κορωνοϊού, ο προσωρινός περιορισμός της
κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και
συγκεκριμένα στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς,
Μητροπόλεως - Ερμού - Αθηνάς - Σταδίου - Μητροπόλεως και στο τμήμα της
οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου
παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της. Αναφέρονται, επίσης, όσοι εξαιρούνται
από τον περιορισμό εξαιρούνται (μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικοί
Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς και Υπηρεσιακοί Γραμματείς, Βουλευτές,
Δήμαρχοι, Σώματα Ασφαλείας ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κ.λπ.) Εξαιρούνται
επίσης: α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής
της παρούσας, β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες
χώρους στάθμευσης, γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για
επιβίβαση ή αποβίβαση, δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
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Λαμβάνεται, ακόμα, μέριμνα για ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την
εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης,
στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.
Στους οδηγούς των οχημάτων που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση.
Ως Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
είναι η Δημοτική Αστυνομία.
Οι διατάξεις ισχύουν για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη δημοσίευσή της, με
δυνατότητα παράτασης για άλλους 3 μήνες.
14. ΦΕΚ Β’ 1971 21.5.2020 | Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των
δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με φυσική
παρουσία, καθώς και η επαναλειτουργία των αντίστοιχων δομών των Α.Ε.Ι., μετά
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο
μέτρο προστασίας έναντι του κορωνοϊού, έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού
έτους 2019- 2020. Ορίζονται, επίσης οι λεπτομέρειες για την εκπαιδευτική
διαδικασία των εργαστηριακών μαθημάτων, των κλινικών μαθημάτων σε χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας, για τη διενέργεια εξεταστικής περιόδου, τη λειτουργία
των φοιτητικών εστιών και των φοιτητικών εστιατορίων.
15.

 ΕΚ Β’ 1972 21.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Φ
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις
7.6.2020.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται έως και τις 7.6.2020 η
ισχύς της από 21.3.2020 (Β’ 985) κοινής υπουργικής απόφασης «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 έχει ήδη παραταθεί
με την από 16.4.2020 (Β’ 1472) όμοια απόφαση έως τις 10.5.2020 και
παρατάθηκε ξανά με την από 9.5.2020 (Β’ 1771) όμοια απόφαση έως τις
21.5.2020.
16.

 ΕΚ Β’ 1973
Φ
Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/

21.5.2020
24.4.2020

| Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
κοινής απόφασης των Υπουργών
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Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το
χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β’ 1584).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται έως και τις 7.6.2020 η
ισχύς της από 24.4.2020 (Β’ 1584) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από
24.4.2020 έως και 7.5.2020», όπως έχει παραταθεί με την από 6.5.2020 όμοια
απόφαση (Β’ 1738) έως τις 21.5.2020.
17.

 ΕΚ Β’ 1976 22.5.2020 | Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή
Φ
απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την
επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή
της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία παρατείνεται, μέχρι και 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία
αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ορίζεται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή
ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄), οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής
Ε.Φ.Κ. στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά το
χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020. Η παράτασης της προθεσμίας
κρίνεται σκόπιμη, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία των
υπηρεσιών και τη διαδικασία παροχής εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων
ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
18. Φ
 ΕΚ Β’ 1979 22.5.2020 | 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, έως και τις 31.05.2020, η αναστολή των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής
Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Από την αναστολή
εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
19. Φ
 ΕΚ Β’ 1981 22.5.2020 | Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου
2020.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
ότι οι συντάξεις του Δημοσίου, μηνός Ιουνίου 2020, καταβάλλονται, αντί της
28ης Μαΐου 2020, την 29η του ίδιου μηνός. Ως αιτιολογία της ρύθμισης, ορίζεται
η «εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων».
20.

 ΕΚ Β’ 1982 22.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
Φ
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της 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 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) λειτουργίας πάσης
φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες.
Με το άρθρο 2 οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
με τις κυρώσεις που επισύρουν αυτές. Επιβάλλονται πρόστιμα, ανάλογα με τον
βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, από 5.000 έως 25.000 ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 20 ημέρες.
Με τα άρθρα 3-8 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, οι διαδικασίες ελέγχων και η πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή
προστίμων και η βεβαίωση - είσπραξη προστίμων, η αρμόδια αρχή ενημέρωσης
του κοινού και ισχύς της απόφασης, η οποία έχει διάρκεια από τις 23 Μαΐου
2020 έως και την 1 Ιουνίου 2020.
21.

ΦΕΚ Β’ 1986 23.5.2020 | Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και
κατασκευής - άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία χορηγούνται 4 άδειες
χωροθέτησης και κατασκευής για την:
α. εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016,
δυναμικότητας 1.500 ατόμων, σε γεωτεμάχιο εμβαδού 23.013,42 τετραγωνικών
μέτρων, στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, του Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών.
β. εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016,
δυναμικότητας 1.500 ατόμων, σε γεωτεμάχιο εμβαδού 60.008,01 τετραγωνικών
μέτρων, στη θέση Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού,
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
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γ. εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, σε
γεωτεμάχιο εμβαδού 38.147,28, στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών», Τοπική
Κοινότητα Θερμοπυλών Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
δ. εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, σε
γεωτεμάχιο εμβαδού 35.002,50 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΙΑ»,
στον οικισμό Αργένου, Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, Δήμο Δυτικής Λέσβου,
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Επιπλέον με την απόφαση αυτή, αίρονται οι άδειες χωροθέτησης και κατασκευής
που χορηγήθηκαν (με το μόνο άρθρο της υπ’ αριθμ. 52/10-3-2020 (Β’834)
κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου) για την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στη θέση:
α. Αγρόκτημα Κλειδίου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, και
β. στη θέση Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
22. Φ
 ΕΚ Β’ 1987 23.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, 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 25.5.2020 έως και
31.5.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 35 δραστηριότητες βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 25.5.2020 έως και
31.5.2020, των αναβατήρων (τελεφερίκ), με εξαίρεση εκείνου της νήσου Θήρας,
υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. πραγματοποίηση 2 δρομολογίων την ημέρα. Ενός
πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών
ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως 2 ατόμων ανά καμπίνα. β. Το προσωπικό
και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα
φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
Με το άρθρο 3 ορίζεται αναλυτικά η κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών
εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά για ατομικές
προπονήσεις. β) Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και
κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από αθλητές
σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε.. γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους που διαθέτουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή,
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τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα
και ορειβασία - αναρρίχηση αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. δ)
Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών
αθλημάτων. ε) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για
συγκεκριμένα αθλήματα.
Επιτρέπονται, ακόμα, οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των
Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό
πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League l).
Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων
Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να κάνουν χρήση των
ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων.
Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με
αναπηρίες.
Με το άρθρο 4 απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών
δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή
ημιυπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και
των επιχειρήσεων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας. Δεν
απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Με το άρθρο 5 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου, η
πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή, η βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, για
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, βάσει της από 9.4.2020 (Β΄ 1275) κοινή
υπουργική απόφαση «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».
Με το άρθρο 6, ως αρχή ενημέρωσης του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
23. Φ
 ΕΚ Β’ 1988 23.5.2020 | 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.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ. προσέλευση των
καταναλωτών, αποστάσεις μεταξύ των ατόμων, υποχρεωτικά μέτρα προστασίας,
ωράριο λειτουργίας κ.α.) των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων
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δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας των
ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Στις επιχειρήσεις που δεν
τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο
από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
15 έως 90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες
του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό
πρόστιμο 150 ευρώ. Τέλος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ στα
φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1.
Με τα άρθρα 3-5 οριζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε
επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
Με το άρθρο 6 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του
προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)
αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
Με το άρθρο 7 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 8-9 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις
και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία.
Με τα άρθρα 10-11 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού.
Με το άρθρο 12 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με το άρθρο 13 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 14 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με τα άρθρα 15-19 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής
κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, καθώς και η αρχή ενημέρωσης του κοινού.
24.

ΦΕΚ Β’ 1992 24.5.2020 | Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων
Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ).

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία ορίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στα
Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ),
στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
(Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), δύναται να υλοποιείται με εξ αποστάσεως
διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, μέσω της χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση, αλλά και
με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με χρήση της πλατφόρμας Open eClass.
Ρυθμίζονται, περαιτέρω, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με την εξ
αποστάσεως διεξαγωγή μαθημάτων και εξετάσεων των ανωτέρω Σχολών.
25. Φ
 ΕΚ Β’ 1994 24.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, 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, από
τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και
ώρα 06:00, απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους εντός της ελληνικής
Επικράτειας κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.
Απαγορεύονται, επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο απόπλους και ο
κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων/σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας,
εξαιρουμένων εκείνων που μεταφέρουν μέχρι 12 επιβάτες (με την τήρηση της
ελάχιστης απόστασης του μισού μέτρου).
Απαγορεύονται, επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο απόπλους και ο
κατάπλους των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας,
εξαιρουμένης της περίπτωσης μετακίνησής τους στον αρχικό λιμένα
επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης εφόσον είναι κενά επιβατών και κατόπιν
αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6598 - 18.05.2020 | Ακυρώσεις
χειρουργείων εξαιτίας του κορωνοϊού.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6599 - 18.05.2020 | Παραμένουν εκτός
κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6628 - 19.05.2020 | Απευθείας ανάθεση
σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για την
προβολή του έργου της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, εν μέσω
πανδημίας.
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4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6636 - 19.05.2020 | Σκάνδαλο στην 6η
ΥΠΕ με την υπερτιμολόγηση μέσων ατομικής προστασίας.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6637 - 19.05.2020 | Μέτρα στήριξης
του ευρύτερου τουριστικού κλάδου και της εστίασης.

Ευχαριστούμε!
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