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

ΜΑΪΟΣ Εβδομάδα 4η
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 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΪΟΥ (25.05. έως 31.05)
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 τέταρτη εβδομάδα του Μαΐου εκδόθηκαν 32 υπουργικές αποφάσεις,
δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ
ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα
σχετικά με τον κορωνοϊό.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως τον αριθμό των απευθείας αναθέσεων, στήριξη των
νέων
και
νεοσυσταθεισών
στην
αγορά
επιχειρήσεων,
απουσία
εκπαιδευτικών με ειδική άδεια και καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Προσοχή και στο νομοσχέδιο που ακολουθεί που καλύπτει τις περισσότερες
θεματικές από τις παρακάτω σε ρυθμίσεις και τροπολογίες.
Οικονομία:
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μέτρα όπως ο καθορισμός αμοιβής
καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση
μίσθωσης
έργου,
παράταση
προθεσμίας
καταβολής
τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020, εξειδίκευση και απόδειξη της
πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις
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επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθορισμό του ύψους των τύπων
κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού
έργου.
Υγεία:
Προβλέπονται μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία
αναψυχής, χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής & Άρση άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής, για τον τρόπο επαναλειτουργίας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν
οι
τουριστικές
επιχειρήσεις,
μέτρα
για την ασφαλή
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες κά., επιβολή
του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή, επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβολή του μέτρου
της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην
ελληνική Επικράτεια.
Τουρισμός:
Περιλαμβάνει μέτρα για τη συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,
κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και
καθορισμός ειδικών όρων, παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών
τουριστικών καταλυμάτων.
Εργασία/Πρόνοια:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για
κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών, έγκριση
πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών
κατά το σχολικό έτος 2019-2020, παράταση της προθεσμίας καταβολής
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, μηνός Μαρτίου 2020 και η
προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων κατά 3 μήνες,
παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020, η αναστολή της υποχρέωσης του
εργοδότη να καταχωρεί, στο «ΕΡΓΑΝΗ».
Παιδεία:
Προβλέπονται μέτρα όπως ο τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους
εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, η λειτουργία των Μουσικών
Σχολείων, ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών
δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον τρόπο
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επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής.
Μετανάστευση:
Περιλαμβάνει προβλέψεις για μέτρα κατά της εμφάνισης και διασποράς
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών
Κρανιδίου.
Δικαιοσύνη:
Περιλαμβάνει κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και κανόνες τήρησης
αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020
έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 104 30.5.2020 | Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις.
Για την πλήρη ανάλυση του νομοσχεδίου τόσο επί της αρχής όσο επί των
άρθρων και των τροπολογιών, δείτε εδώ.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ
Β’
1996
25.5.2020
|
Τροποποίηση
της
3161.22/24685/2020/27-04-2020 (Β’ 1704) απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Πρόσληψη
έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του Κεφαλαίου Α του
άρθρου 1 της από 27-04-2020 (Β΄ 1704) υπουργικής απόφασης: «Πρόσληψη
έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των
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Πλοηγικών Σταθμών». Συγκεκριμένα, από τη διαδικασία πρόσληψης του έκτακτου
ναυτικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών,
απαλείφεται η περίπτωση που προέβλεπε την εξής προϋπόθεση: «Για όσους
έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να
έχει παρέλθει ένα (01) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».

2. ΦΕΚ Β’ 2015 25.5.2020 | Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων η οποία
αφορά στην εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Πιο
συγκεκριμένα ορίζεται, ότι οι εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν από 15 έως 30
Ιουνίου, με τήρηση των προβλέψεων της από 13-05-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1846): «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ
και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την [πρόληψη έναντι του
κορωνοϊού.
3. ΦΕΚ Β’ 2016 25.5.2020 | Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία τροποποιούνται οι παράγραφοι 3-6 και καταργείται η παράγραφος 7 της
Ενότητας Α’ της από 13-04-2018 (Β΄ 1371) υπουργικής απόφασης: «Λειτουργία
Μουσικών Σχολείων». Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
α. οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή των μαθητών στην Α’
τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση,
μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2
Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020. (σ.σ. αντί από 2 μέχρι 31 Μαΐου που ίσχυε).
β. πρόεδρος είναι ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας
(τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 ή έναν (1)
εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 79.01 ή TE 16, (σ.σ. αντί ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 ή έναν
(1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, που ίσχυε) που υπηρετεί με
οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γ. προστίθεται, στα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για
την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου, η Διάκριση
ηχοχρωμάτων.
δ. καταργείται η παράγραφος 7 που όριζε ότι τα θέματα καθώς και το
υποστηρικτικό υλικό της διαδικασίας επιλογής δύνανται να αποστέλλονται
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ηλεκτρονικά από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. απευθείας στον Πρόεδρο
της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε., κάθε Μουσικού
Σχολείου.
Προστίθεται, τέλος, διάταξη που ορίζει ότι οι εξετάσεις εισαγωγής, για το έτος
2020, θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση των προβλέψεων της από
13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846): «Τρόπος ασφαλούς
διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των
σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την [πρόληψη έναντι του κορωνοϊού.
4. ΦΕΚ Β’ 2019 26.5.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας
Μεταναστών Κρανιδίου.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας
από τις 25.5.2020 έως και τις 8.6.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων
χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, αυστηρά
εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
Η Διοίκηση της Δομής οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες μέσω γραπτών και
ακουστικών μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, για τους λόγους
εφαρμογής της απόφασης. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο
αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση
υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
5. ΦΕΚ Β’ 2026 27.5.2020 | Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
με την οποία ορίζονται ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά
από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 6.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) και την από 25.5.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού. Η
υλοποίηση της σίτισης, όπου προβλέπεται, γίνεται με παράδοση των γευμάτων σε
πακέτα, με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και
σε μικρές ομάδες μαθητών), με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα
και απολύμανση των χώρων σίτισης.
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Υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των
μαθητών/τριών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων
των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Δεν πραγματοποιείται η
συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου
προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των
αιθουσών. Τέλος, στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του
σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση
γαντιών, μη ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται
να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού
βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική.
6. ΦΕΚ Β’ 2027 απόφαση 1 27.5.2020 | Έγκριση πρόσθετης
χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το
σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των
σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι
οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα
ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με την οποία αποφασίζεται η έγκριση πρόσθετης
χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως 12/06/2020 για τα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας. Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη 2.000.000 € που θα
βαρύνει
τον
προϋπολογισμού
εξόδων
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των
σχολείων και των ληφθέντων μέτρων τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, τα οποία «λαμβάνουν αυξημένες ανάγκες
καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου
προγράμματος».
7. ΦΕΚ Β’ 2027 απόφαση 2 27.5.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.
2/51692/0022/4.9.2007 (Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου».
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας &
Θρησκευμάτων με την οποία τροποποιείται η από 04.09.2007 (Β΄ 1873) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί
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με την υπ΄ αριθμ. 71394/Υ1/2019 (Β΄1673) υπουργική απόφαση. Στις αποφάσεις
αυτές, ορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 2.453,04 ευρώ κατά διδακτικό
έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.
Ορίζεται, επίσης, ότι το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 276,61 ευρώ ανά
διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με
αίθουσες λιγότερες των 6 και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 389,87 ευρώ για κάθε
επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες
περισσότερες των 6, με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας.
Με τη νέα απόφαση ορίζεται ότι «Ειδικά για το χρονικό διάστημα από την
28η Μαΐου 2020 και έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, το
ανώτατο όριο των αιθουσών διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί
με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), δύναται να ανέρχεται σε είκοσι
τέσσερις (24).».
8. ΦΕΚ Β’ 2028 28.5.2020 | 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, Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι, έως τις 15.6.2020, με μέριμνα
του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής
Επικράτειας, διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ΄ ανώτατο όριο το
50% του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η
τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτά. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος και κάθε
άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού,
την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να
συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://
www.ynanp.gr/el/). Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλεται, στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 150
ευρώ, ενώ στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Καταργείται, τέλος, η από 24.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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 για
το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα
06.00» (Β΄ 1994).
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9. ΦΕΚ
Β’
2029
28.5.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ’
αρ.
Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ 07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
με την οποία συμπληρώνεται η περ. β΄ του άρθρου 2 της από 07.05.2020 (Β΄
1775) κοινής υπουργικής απόφασης. Ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στην
«παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
μηνός Απριλίου 2020», έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 20.03.2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από
τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα (σ.σ. ο πίνακας επισυνάπτεται
στην απόφαση), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
10.

ΦΕΚ Β’ 2031 28.5.2020 | Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους
2019-2020.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία ορίζεται ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν
μετά
την
επαναλειτουργία,
την
01.06.2020,
των
Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα
ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή
κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενήλικος/η, υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση ότι ο/η μαθητής/ τρια 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.
11. ΦΕΚ Β’ 2032 28.5.2020 | Παράταση της περιόδου εφαρμογής του
άρθρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84), για την οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του
ν.δ. 2687/1953.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία παρατείνεται έως την 10.10.2020 η περίοδος εφαρμογής των
ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 64 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου. [πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με
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το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις
οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής
απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β3 του
ως άνω όρου 8].

12.

ΦΕΚ Β’ 2033 28.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν
μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, 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 το άρθρο 1 ορίζεται η λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.
Με το άρθρο 2 ορίζεται (σ.σ. με τις οριζόμενες εξαιρέσεις) η συνέχιση της
αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από τη Δευτέρα, 1
Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020. Για τις ποινικές δίκες
που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την
ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά
δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 (σ.σ. άδεια ειδικού σκοπού) της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης
του οικείου δικαστηρίου, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’
ευθύνη του, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας
του κορωνοϊού. (σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας, διαθεσιμότητα
αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους, τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης,
καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25
άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες).
13.

ΦΕΚ Β’ 2034 29.5.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020
απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας
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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), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και
7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία
συμπληρώνεται η από 27-03-2020 απόφαση Υπουργού Τουρισμού με τίτλο
«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)»,
όπως τροποποιήθηκε με όμοιες αποφάσεις, ως προς την προσθήκη δύο
Τουριστικών Καταλυμάτων στο Δήμο Ξάνθης. (σ.σ. επισυνάπτονται στον
πίνακας της απόφασης τα στοιχεία των Καταλυμάτων).
14.

 ΕΚ
Φ
Β’
2037
30.5.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ’
αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/ 5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας
δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η
από 16.5.2020 (Β΄ 1867) κοινή υπουργική απόφαση «Επανέναρξη και κανόνες
λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».
Με το άρθρο 1, στο άρθρο πρώτο της ανωτέρω απόφασης προστίθεται περίπτωση
γ΄, με την οποία ορίζεται η επανέναρξη λειτουργίας δομών της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (των Ωδείων και Μουσικών Σχολών, των
Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού) για σπουδαστές κάτω των 11 ετών, για το χρονικό
διάστημα από 1.6.2020 και εξής.
Με το άρθρο 2 τίθενται αναλυτικά οι απαγορεύσεις και οι κανόνες λειτουργίας των
ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. (απαγορεύεται χρήσης πνευστών
οργάνων, υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστατευτικής
μάσκας τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου).
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις και στους φορείς που δεν τηρούν
τους κανόνες λειτουργίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.000-4.000
ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 10-30 ημέρες.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η ισχύς της απόφασης από 1.6.2020 έως τις 7.6.2020.
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15. Φ
 ΕΚ Β’ 2038 30.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας.
Με τα άρθρα 1-3 ορίζεται, για τα Α.Ε.Ι., τα Κολλέγια και τις ελληνόγλωσσες
σχολικές μονάδες του εξωτερικού, από 1.6.2020 έως και τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
λειτουργιών τους οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με τις
οριζόμενες (στην απόφαση) εξαιρέσεις. Απαγορεύεται, επίσης, η λειτουργία των
αναγνωστηρίων,
αιθουσών
κοινόχρηστων
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις και
δραστηριότητες.
Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι.
δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση εφόσον οι φορείς στους οποίους
διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών
εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού
και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Με το άρθρο 5 ορίζεται έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού,
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η απαγόρευση όλων των μετακινήσεων μαθητών,
εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
και των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Γ/βάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών
προγραμμάτων ή συνεργασιών.
16.

ΦΕΚ Β’ 2041 30.5.2020 | Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της
υπ΄αρ. απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης
του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος της, η απόφαση Α.1018/2020 (ΦΕΚ Β΄
361/7.2.2020), λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την
εμφάνιση του κορωνοϊού. Από 24.4.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την
απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον
υπολογισμό της φορολογητέας αξίας στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν.
4256/2014 εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019,
σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1156/1997.
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17.

 ΕΚ Β’ 2043 30.5.2020 | Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και
Φ
κατασκευής & Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία:
α. χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Λέρου στη Θέση «Όρμος Λακκί»
εμβαδού 63.685,90 τετραγωνικών μέτρων για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.
β. χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής σε τρία γεωτεμάχια εμβαδού
21.375,11 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδού 20.115.25 τετραγωνικών μέτρων και
εμβαδού 25.514,09 τετραγωνικών μέτρων για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, στη θέση «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», του Δήμου Κω.
γ. χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση
προσωρινών δομών φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 σε γεωτεμάχια,
έκτασης συνολικής, μέτρων τετραγωνικών 199.436,56, στη θέση «Ζερβού», του
Δήμου Ανατολικής Σάμου.
δ. αίρεται η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
δομών και διακριτών χώρων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 και του
άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) στο επιταχθέν ακίνητο της περ. Α της παρ. 1
του άρθρου μόνου της από 10-02-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου «Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή
διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Β’ 405).
18.

 ΕΚ Β’ 2076 30.5.2020 | Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του
Φ
άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, μηνός Μαρτίου 2020, για το διάστημα έως την
απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων, απαιτητών έως 30/4/2020, και έως
10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση
του πρώην ΝΑΤ. Δύναται να καταβληθούν έως 31/10/2020, και έως 10/10/2020
για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής.
Με το άρθρο 2 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων, απαιτητών έως 30/4/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό
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διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα
τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι επιχειρήσεις ή εργοδότες
που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη
ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας (βρίσκονται συνημμένοι
στον πίνακα της απόφασης), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή
εργοδοτών, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 παύει
αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις
19. Φ
 ΕΚ Β’ 2080 30.5.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 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 και ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία αντικαθίσταται
η παρ. 2 του άρθρου 1 της από 27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού
«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)»
και ορίζεται ότι η λειτουργία των καταλυμάτων, στα οποία καταλύουν
πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό,
νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.) διαρκεί έως και τις
15.6.2020 και ώρα 12:00.

20. Φ
 ΕΚ Β’ 2081 απόφαση 1 30.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία παρατείνεται, έως και τις 15.6.2020, η ισχύς της από 22.3.2020 κοινής
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υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987). Από την απαγόρευση λειτουργίας
εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(κάμπινγκ).
21. Φ
 ΕΚ Β’ 2081 απόφαση 2 30.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 857).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία παρατείνεται, έως και τις 15.6.2020, η ισχύς της από 14.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020» (Β΄ 857). Από την απαγόρευση λειτουργίας εξαιρούνται οι
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).
22. Φ
 ΕΚ Β’ 2082 30.5.2020 | Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Υγείας με την οποία ορίζεται η επανέναρξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας των Σχολών της Αστυνομικής και της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους,
η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου
διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού. Ορίζονται αναλυτικά ο τρόπος
λειτουργίας των Σχολών καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.
23. Φ
 ΕΚ Β’ 2083 30.5.2020 | Παράταση της ισχύος των έκτακτων και
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση
του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55).
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου
2020, η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο
«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και την
υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους.
Παρατείνεται, επίσης, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, η δυνατότητα του
εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας.

24.

 ΕΚ Β’ 2084 30.5.2020 | Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
Φ
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας & Τουρισμού.
Με τα άρθρα 1-2 παρέχονται οι απαραίτητοι ορισμοί διαφόρων όρων της
απόφασης και ορίζονται ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας (σ.σ.
περιλαμβάνονται αναλυτικά στα συνημμένα στην απόφαση Παραρτήματα) των
τουριστικών επιχειρήσεων έως 31.12.2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η υποχρεωτικότητα της παρακολούθησς του
εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών
καταλυμάτων και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε
επιχείρησης. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη
του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.
Με το άρθρο 4 θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο
είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα
λειτουργήσουν κατά το έτος 2020. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του
κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση
τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου. Η ισχύς του παρόντος άρθρου
άρχεται από την 20η Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 5, ως Αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων, ορίζονται οι κατά τόπο
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.
Με το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους
ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την
υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
Με το άρθρο 7 ορίζονται ότι στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους
όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από 500 ευρώ έως 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της
τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες.
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Με το άρθρο 8 ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την
εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (www.
mintour.gov.gr).
25. Φ
 ΕΚ Β’ 2085 30.5.2020 | Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των
βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον 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 λαμβάνονται μέτρα (τήρηση αποστάσεων, καθαριότητα κ.λπ) για την
ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2020 έως και 7.6.2020. 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.
26. Φ
 ΕΚ Β’ 2086 30.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται η
απαγόρευση λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι
του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 23 (σ.σ. οριζόμενες στην απόφαση)
επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει ισάριθμων Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Απαγορεύεται, επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η
λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με ξαίρεση εκείνου της νήσου Θήρας, ο
οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί υπό προϋποθέσεις.

27. Φ
 ΕΚ Β’ 2087 31.5.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
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στο σύνολο της Επικράτειας,
κορωνοϊού COVID-19.

προς

περιορισμό

της

διασποράς

του

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας 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, σε όλη την
Επικράτεια, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους
πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν
σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά
κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). β.
Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο. Η
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον
ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
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 1.000-100.000 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 50% 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 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των
μαθητών.
Με τα άρθρα 9-10 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις
και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία.
Με τα άρθρα 11-12 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.
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Με το άρθρο 13 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 14 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 15 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων
υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.
Με το άρθρο 16 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.
Με τα άρθρα 17-21 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.

28. Φ
 ΕΚ Β’ 2089 31.5.2020 | Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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 ορίζεται ο κατ’ οίκον περιορισμός για 7 ημέρες από την άφιξή
τους, των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από οποιοδήποτε κράτος
της αλλοδαπής και με οποιονδήποτε τρόπο, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού
στην ελληνική επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται
διαφορετικά από τις διατάξεις της παρούσας. Ο κατ΄οίκον περιορισμός ανέρχεται
σε 14 ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσης θετικού δείγματος κορωνοϊού
COVID-19 κατά την υποβολή των εισερχομένων σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο.
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα
κατά το χρονικό διάστημα από 31.5.2020 και ώρα 12:00 έως και 15.6.2020 και
ώρα 12:00. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
29. ΦΕΚ Β’ 2090 31.5.2020 | Καθορισμός του ύψους των τύπων κομίστρου
μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου,
στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)
και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς
31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών &
Μεταφορών με την οποία αναπροσαρμόζονται οι τιμές σε όλα τα μέσα του
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Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Σ.Ε.Θ., από την 1η.6.2020 έως τις 31.10.2020, απόρροια της
μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.
Επίσης, επεκτείνεται η ισχύς των προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας
(καρτών), των οποίων οι κάτοχοι προπλήρωσαν αλλά δεν εξάντλησαν την αξία
τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις κατά το χρονικό
διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020.
30.

 ΕΚ Β’ 2091 31.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
Φ
Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/ 22.3.2020 (Β’ 989) κοινής απόφασης των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τις
15.6.2020 και ώρα 15.00, η ισχύς της από 22.3.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων
με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 989), όπως αυτή είχε παραταθεί με την από
14.4.2020 (Β' 1420) και την από 14.5.2020 (Β’ 1849), όμοιες αποφάσεις.
31.

 ΕΚ Β’ 2092 31.5.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
Φ
30341/ 15.5.2020 (Β’ 1860), κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τις
15.6.2020 και ώρα 15.00, η ισχύς της από 15.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων
με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις
31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» (Β' 1860).
32. Φ
 ΕΚ Β’ 2093 31.5.2020 | 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.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η λειτουργία,
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από την 1.6.2020 έως και τις 15.7.2020, των έμμισθων και άμισθων
υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,
των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας. Επιτρέπονται οι κάθε είδους
συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του
Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού
γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που
τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της,
εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες
για τη λειτουργία της υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα
συνωστισμού και συμφόρησης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα όπως: α)
ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου,
β) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,
γ) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) καθορισμός
ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα με
ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.
Για όλο το προσωπικό των ανωτέρω γραφείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις (σ.σ.
άδεια ειδικού σκοπού) των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
33.

ΦΕΚ Β’ 2094 31.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων 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
τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου
2020 και ώρα 12:00, απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους εντός της
ελληνικής Επικράτειας, κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας. Για το ίδιο
χρονικό διάστημα επιτρέπεται ο κατάπλους των εν λόγω πλοίων, κενών επιβατών,
σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 6812/319 26.05.2020 | Πόσες απευθείας αναθέσεις έχει κάνει η Κυβέρνηση με
αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού covid_19;
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6852 - 27.05.2020 | Ανάγκη λήψης
πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη των νέων και νεοσυσταθεισών στην
αγορά επιχειρήσεων.
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3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6839 - 27.05.2020 | Σοβαρά κενά στο
νομοθετικό πλαίσιο για τη απουσία εκπαιδευτικών με ειδική άδεια _
Έντονες ανησυχίες και ενστάσεις για την προοπτική επαναλειτουργίας των
Δημοτικών Σχολείων.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6911 - 28.05.2020 | Καταγγελίες για
απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ευχαριστούμε!

13Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΪΟΣ 2020
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