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

ΙΟΥΛΙΟΣ Εβδομάδα 3η
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 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (20.7. έως 26.7.)
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 την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου εκδόθηκαν 13 υπουργικές αποφάσεις,
ενώ δεν ψηφίστηκαν νομοσχέδια που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό, ούτε 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 την έλλειψη χειρουργικών γαντιών
σε Νοσοκομεία λόγω ανεπάρκειας στην αγορά και υγειονομικοί έλεγχοι στον
συνοριακό σταθμό Κακαβιάς.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει μέτρα και ρυθμίσεις όπως τη Δωρεά μεταξύ του Σωματείου
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη της εταιρίας
«EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP» και του Δήμου Αθηναίων 7
ηλεκτρικών αυτοκινούμενων σκουπών πεζού χειριστή, αξίας 17.000,00 € εκάστη,
τον καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του
στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον προσδιορισμό
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πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
2020 και την εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid», έκτακτη οικονομική
ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων,
απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας
που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.
Υγεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων
συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, επιβολή
προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών
συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της
διασποράς, 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, άδεια ειδικού σκοπού.
Μετανάστευση:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής.
Παιδεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την
επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν ψηφίστηκαν.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 2999 20.7.2020 | Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη της εταιρίας
«EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP» και του Δήμου Αθηναίων, για την
κάλυψη των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού
COVID-19 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την
πόλη σου».
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με την
οποία εγκρίνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ», με την υποστήριξη της εταιρίας «EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP»,
και του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που
ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο
πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου». Η εν λόγω σύμβαση αφορά στη δωρεά 7
ηλεκτρικών αυτοκινούμενων σκουπών πεζού χειριστή, αξίας 17.000,00 € εκάστη.
2. ΦΕΚ Β’ 3007 20.7.2020 | Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και
των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή
του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία
παρατείνονται, για 8 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, οι οριστικοί
τίτλοι διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω οριστικών τίτλων
διαμονής, δύναται να κατατίθενται σε όλο το χρονικό διάστημα της παράτασης
αυτών, στο πλαίσιο της λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων
υπηρεσιών ή κατά προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει αναγκαίος λόγος.
3. ΦΕΚ Β’ 3009 20.7.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία ορίζεται ο περιορισμός των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων
προς και από τη χώρα, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην
ελληνική Επικράτεια (με τις οριζόμενες εξαιρέσεις), για το χρονικό διάστημα από
22.7.2020 έως και 4.8.2020.
Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κυρία
κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος
Ομογενούς, που εξέρχονται της χώρας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή,
υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία,
συμπληρώνοντας ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.gov.gr.
Για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται
από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα
πρόσωπα αυτά: α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό, εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα,
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β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του
προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι
επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
Τέλος, καταργείται η από 3.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2733) όπως
αντικαταστάθηκε με την από 11.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2796), ενώ η από
15.7.2020 κοινή απόφαση (B’ 2868) παραμένει σε ισχύ μόνο κατά το σκέλος που
αφορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες συνδέσεις.
4. ΦΕΚ Β’ 3040 22.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των
σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 1023).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Τουρισμού με την οποία τροποποιείται η από 19.03.2018
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών
για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού»
(Β΄ 1023).
Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο που
ορίζει ότι αποκλειστικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού και την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, η διαμονή σε τουριστικό
κατάλυμα μπορεί να είναι τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας.
Επιπλέον, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3Α της ενότητας Α
του άρθρου 3 και ορίζει ότι «οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος,
υποβάλλουν στη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής, εντός
χρονικού διαστήματος το οποίο αρχίζει από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και δεν
μπορεί να λήγει αργότερα από την λήξη της τασσόμενης από την οικεία αρχή
προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά των παρ. 4-10 της ενότητας Β του άρθρου αυτού. Οι ακριβείς
ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται από τις Σχολές».
5. ΦΕΚ Β’ 3048 απόφαση 1 22.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Α.1164/09.07.2020
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομικών
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867).
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
προστίθεται νέος ΚΑΔ 93.29.2 «Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση
τις Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη (93.29.22)», στον Πίνακα του
Παραρτήματος της από 09.07.2020 (Β΄2867) υπουργικής απόφασης σχετικά με
τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.
Προστίθεται, τέλος, εδάφιο που ορίζει ότι σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.
6. ΦΕΚ Β’ 3048 απόφαση 2 22.7.2020 | Εμπρόθεσμη υποβολή της
«Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι η «Δήλωση Covid», περί μεταβολής του
μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υποβάλλεται εμπρόθεσμα, χωρίς
την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. Μέχρι αυτή την
ημερομηνία και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα και
η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της
Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την περίπτωση που αυτή
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid». Η
αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους
μισθωτές διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η
Σεπτεμβρίου 2020.
7. ΦΕΚ Β’ 3050 22.7.2020 | Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/
20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και
Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3009).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της
από 20.7.2020 (B΄ 3009) κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοιού COVID-19».
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από
αυτή επιτρέπεται μόνο: i) μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς,
Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων, ii) μέσω των
συνοριακών
σημείων
ελέγχου
Κακαβιάς,
Κρυσταλλοπηγής,
Ευζώνων,
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Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων, iii) μέσω των συνοριακών σημείων
ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και iv) μέσω του συνοριακού σημείου
ελέγχου Ευζώνων.
8. ΦΕΚ Β’ 3073 απόφαση 1 23.7.2020 | Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά
την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία η επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, κατά την
περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), διεξάγεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της από 19.5.2020 (Β΄1935) υπουργικής απόφασης.
Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τα Α.Ε.Ι. δύνανται είτε να χρησιμοποιήσουν
τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις
εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική
απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων
εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
9. ΦΕΚ Β’ 3073 απόφαση 2 23.7.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την
οποία ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα
συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της από
24.3.2020 (Β΄ 1018) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την από
10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295). Το ποσό της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η
λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για
λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας που επιβλήθηκε με την από 22.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
897).Για κάθε τουριστικό κατάλυμα, προσδιορίζεται ως ποσοστό 35% επί της
διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020,
υπολογιζόμενο σε τριακοστά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού
καταλύματος.
Τέλος, καθορίζονται, οι διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης της
οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού.
10. ΦΕΚ Β’ 3095 24.7.2020 | Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές
εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου
του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
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90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020
(Α΄104).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες τρίτης χώρας που
πρόκειται να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, ως εποχιακοί εργάτες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 της από 01/05/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), Ως διεύθυνση κατοικίας για την απόδοση
Α.Φ.Μ. θα συμπληρώνεται η διεύθυνση του εργοδότη απ’ όπου θα προκύπτει και
η αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση με
κεντρικές διαδικασίες, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής ή άλλου
δικαιολογητικού από τα ως άνω πρόσωπα και αφού διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα
αυτά δεν είναι ήδη κάτοχοι Α.Φ.Μ..
Για την απόδοση Α.Φ.Μ. διαβιβάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων προς τη Φορολογική Διοίκηση, συγκεντρωτικές
καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία. Με την
ολοκλήρωση της απόδοσης του Α.Φ.Μ. οι καταστάσεις επιστρέφονται στις
υπηρεσίες από όπου εστάλησαν, με συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. των ως άνω
προσώπων. Μετά το πέρας των 180 ημερών από την ημερομηνία απόδοσης
Α.Φ.Μ. στους πολίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθούν ευκαιριακά
σε αγροτικές εργασίες, ο Α.Φ.Μ. θα μπαίνει σε αναστολή.
11. ΦΕΚ Β’ 3096 24.7.2020 | Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία
εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία επιβάλλονται προληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη Χώρα
μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του
κορωνοϊού. Τα μέτρα της δεν καταλαμβάνουν Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας
παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους στην Ελλάδα,
καθώς και τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα για απολύτως αναγκαίες
επαγγελματικές μετακινήσεις.
Η είσοδος για άλλα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα:
α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό εντός των
τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα,
β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα,
γ) φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής
τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα.
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Οι αεροπορικές εταιρείες 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. Η απόφαση ισχύει για πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα,
μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κατά το χρονικό
διάστημα από τις 28 Ιουλίου 2020 έως και τις 4 Αυγούστου 2020.
12.

ΦΕΚ Β’ 3098 25.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία παρατείνεται, έως και την 31.8.2020, η ισχύς της από 11.7.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 2797) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
13. ΦΕΚ Β’ 3099 26.7.2020 | 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, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των
ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, των
Κυριακάτικων Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων
έως τις 4 Αυγούστου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. υποχρεωτική χρήση μη
ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών. β. Η ελάχιστη απόσταση
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μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
επιτρέπεται η λειτουργία νέας υπαίθριας λαϊκής αγοράς σε διαφορετική ημέρα από
τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί
της οδού Εθελοντή Αιμοδότη.
Με το άρθρο 3 επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες του
άρθρου 1, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο από 1.000-50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που δεν
τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο
150 ευρώ.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται 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 7 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του
προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)
αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Με το άρθρο 8 επιτρέπεται η λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με
δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 50% της χωρητικότητάς τους, υπό την
προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του αναβατήρα
(τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες
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 9 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 10-11 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.
Με
το
άρθρο
12
επιτρέπεται
η
διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών
κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική
Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα
περιοριστικά μέτρα, από το Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 4
Αυγούστου 2020. Διασφαλίζεται ότι ο πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων
στην ελληνική Επικράτεια από το εξωτερικό, με ή χωρίς επιβάτες,
πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες Βόλου, Ηρακλείου, Κατάκολου,
Κέρκυρας, Πειραιά και Ρόδου. Οι ίδιοι λιμένες αποτελούν αποκλειστικά και τους
λιμένες έναρξης του περιηγητικού ταξιδιού, όταν αυτό εκκινεί από την Ελλάδα.
Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, διοικητικό
πρόστιμο: α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, ύψους 300 ευρώ, β)
στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή τους πλοιάρχους καθώς και
τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων, ύψους 5.000 ευρώ.
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Με τα άρθρα 13-14 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 15 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με τα άρθρα 16-17 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε
παράβαση, οι οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες.
Με τα άρθρο 18-19 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών αλλά και των φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Σε
όσους δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα,
και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους
υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με
άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Με το άρθρο 20 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 21 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 22 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 23-29 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής
κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση των κυρώσεων, η αρχή
ενημέρωσης του κοινού, καθώς και η έναρξη ισχύος της απόφασης, από 27
Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου 2020.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8474 - 23.07.2020 | Έλλειψη
χειρουργικών γαντιών σε Νοσοκομεία λόγω ανεπάρκειας στην αγορά.
2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 954 - 23.07.2020 |
Υγειονομικοί έλεγχοι στον συνοριακό σταθμό Κακαβιάς λόγω COVID_19.
Ευχαριστούμε!

21Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥλΙΟΣ 2020
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