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ΙΟΥΝΙΟΣ Εβδομάδα 5η 

 

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 5ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (29.6. έως 5.7.) 

 

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 πέμπτη εβδομάδα του Ιουνίου εκδόθηκαν 24 υπουργικές αποφάσεις,          

ψηφίστηκε 1 νομοσχέδιο, ενώ δεν εκδόθηκε κάποια Πράξη Υπουργικού         

Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η συμμετοχή της Ελλάδας στο σχέδιο του Παγκόσμιου            

Οργανισμού Υγείας για την διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης         

πρόσβασης στα φάρμακα και εμβόλια κατά του COVID_19 και οι τεράστιες           

ελλείψεις στο νοσοκομείο Ξάνθης εν μέσω έξαρσης του κορωνοϊού. 

 

Οικονομία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 12.500.000 €,         

προς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που        

αφορά στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών         

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η παράταση αναστολής λειτουργίας        

του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών      

Δικαιούχων», παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων       

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων έως        
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29.07, η σύμβαση δωρεάς μεταξύ ΑΒ και δημοσίου για τη δωρεά           

υπηρεσιών μεταφοράς 16.000 πακέτων τροφίμων και ειδών πρώτης        

ανάγκης και της διεξαγωγής 11.500 διαδρομών, συνολικής αξίας ποσού         

100.000 €, με στόχο την ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών για τους επόμενους            

3 μήνες, διαιδκασία ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής          

για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν       

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού ύψους         

1.060.000.000 ευρώ, συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων     

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες      

και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με           

τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά.  

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ         

του Ιδρύματος "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ" και του         

Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα           

της υγείας, η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των            

υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και          

της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19 έως 15.07 και από τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα            

όλων των υπηκόων τρίτων κρατών αφαιρείται η περίπτωση των υπηκόων της           

Κίνας που προβλεπόταν αρχικά και στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την          

απαγόρευση εισόδου, προστίθενται οι σπουδαστές, τα πρόσωπα που        

φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και οι          

εποχικά εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, επιβολή του μέτρου του          

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο,       

Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, επιβολή του μέτρου της         

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική        

Επικράτεια, έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ       

ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και του Δήμου Αθηναίων απολυμαντικού υγρού αξίας        

112.000 €, για την απολύμανση του Δήμου, αίρονται τα μέτρα για τη            

λειτουργία των δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς παύει η εκ περιτροπής εργασία          

και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία θα ανέρχεται           

στο 100%, παράταση κανόνων τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες        

ιδιωτικές και μη παραλίες έως 02.07. 

 

Τουρισμός:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και        

επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται       

από το εξωτερικό, επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή         

διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου        

μετάδοσης, επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα         

υπηκόων της Δημοκρατίας της Σερβίας. 

 

Παιδεία:  
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Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων        

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021         

την 07.09. 

 

Εργασία/Πρόνοια: 

Περιλαμβάνει μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία        

αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της          

Επικράτειας και ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό,         

παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 η δυνατότητα προσφυγής          

στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, μέτρα προστασίας εργαζομένων         

με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων           

ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων       

για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού         

σκοπού. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνει λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του          

κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μπορούν να         

μεταβαίνουν για την κάλυψη των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα.  

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η παράταση για την εκδίκαση υποθέσεων         

χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης έως       

15.09. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. [Εκκρεμεί Φ.Ε.Κ.] 1.7.2020 | Κύρωση: α) της από 23.6.2020 

τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 

Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 

23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο 

VII-Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 

"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ" και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

υγείας, που κυρώθηκε με το ν. 4564/2018 (Α΄89) και συμπλήρωση του ν. 

4693/2020 (Α΄116). 

 

Περιγραφή 

Αφορά στην ενίσχυση και στην αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας            

για την αντιμετώπιση της κρίσης από τη πανδημία του κορωνοϊού. Η δωρεά            

καταλαμβάνει τη λειτουργία 155 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και          

19 κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 δημόσια νοσοκομεία,          

αλλά και τη χρηματοδότηση πενταετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στελεχών        

Εντατικής Θεραπείας (ιατρών-νοσηλευτών). Ψηφίστηκε, επίσης, τροπολογία που       

προβλέπει την επέκταση της δυνατότητας νομικών προσώπων και νομικών         
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οντοτήτων να διενεργούν τις γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη έως την 31η           

Οκτωβρίου του 2020, ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

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’ 2645 30.6.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των           

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας με την           

οποία ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως του ποσού των         

12.500.000 €, προς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής        

Διακυβέρνησης, που αφορά στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς         

υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής       

υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση          

πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου        

τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπαλλήλων και          

λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και         

επιχειρήσεις. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 2655 30.6.2020 | Παράταση αναστολής λειτουργίας του         

πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»      

του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας με την           

οποία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος        

«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το διάστημα 3 μηνών από την           

1η Ιουλίου 2020. Η παράταση αυτή δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό           

διάστημα των 60 ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.              

4557/2018. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 2658 30.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου           

στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής           

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Εσωτερικών με την οποία ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020           

έως και 15.7.2020, η απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων            

κρατών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την          

περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην          

απαγόρευση έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική          

αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη              

χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. 

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής         

Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και οι πολίτες των εξής κρατών:             

Αλγερίας, Αυστραλίας, Γεωργίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Σερβίας,        

Μαυροβουνίου, Μαρόκου, Νέας Ζηλανδίας, Ρουάντας, Νότιας Κορέας, Λαϊκής        

Δημοκρατίας της Κίνας, Ταϋλάνδης, Τυνησίας και Ουρουγουάης. 

Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό          

προσωπικό, και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, β) επί μακρόν διαμένοντες           

σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι              

οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας            

Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή          

προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών,         

μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,         

στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας          

Πολιτικής Προστασίας, ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για          

τη μεταφορά εμπορευμάτων, και στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit).  

 

4. ΦΕΚ Β’ 2659 30.6.2020 | Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1            

και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από             

30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού        

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες         

διατάξεις». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία παρατείνεται           

η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 (σ.σ εκδίκαση              

υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης      

υποθήκης) του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου             

2020 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 

5. ΦΕΚ Β’ 2660 30.6.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού          

περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία,        

Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και           

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζονται, για το χρονικό           

διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020 και για προληπτικούς           

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του          

κορωνοϊού, τα εξής: 

α. η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την         

Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα          

αυτή, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από           

την Τουρκία, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις. 

β. η απαγόρευση των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα             

αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος         

Βενιζέλος». Ορίζεται, επίσης, ο περιορισμός των θαλασσίων, σιδηροδρομικών και         

οδικών συνδέσεων με την Αλβανία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων           

στην ελληνική Επικράτεια από την Αλβανία, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις. 

γ. η απαγόρευση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία ως           

προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών          

«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ορίζεται, επίσης, ο περιορισμός των σιδηροδρομικών και         

οδικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου           

προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη Βόρεια Μακεδονία, υπό τις          

οριζόμενες εξαιρέσεις. 

δ. η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Ηνωμένο          

Βασίλειο και τη Σουηδία στην ελληνική Επικράτεια. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 2661 30.6.2020 | 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 οποία απαγορεύονται ο         

απόπλους και ο κατάπλους, εντός της ελληνικής Επικράτειας, κρουαζιερόπλοιων,         

ανεξαρτήτως σημαίας, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2020 έως και             

τις 15 Ιουλίου 2020. 

Ειδικότερα, ορίζεται, ότι εφόσον τα πλοία κενά επιβατών και προέρχονται από           

κράτη, για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται,          

κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους         

αποκλειστικά: (α) σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και (β) σε ναυπηγεία της            

ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του         

ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών, επιτρέπεται ο απόπλους του          

πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο περιορισμός          

αυτός καταλαμβάνει πλοία, τα οποία είτε βρίσκονται ήδη είτε έχουν αποπλεύσει το            

προηγούμενο χρονικό διάστημα από ναυπηγεία. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 2662 30.6.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και          

επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά        
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ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και         

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι, από 1.7.2020 έως            

και 15.7.2020, με μέριμνα του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των          

ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην        

κρουαζιερόπλοιων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται       

η διενέργεια ταξιδίου και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των            

επιβαινόντων σε αυτά.  

Ορίζεται, επίσης, με μέριμνα του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών          

τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο         

όριο το 60% του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών. 

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της          

αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος            

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές           

των πλοίων καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο 1.000           

ευρώ. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 2663 30.6.2020 | Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και          

επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται       

από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της          

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και         

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι, από 1.7.2020 έως            

και 15.7.2020, επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών         

πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας        

και μεταφορικής ικανότητας έως και 49 επιβατών, με την προϋπόθεση ότι δεν            

προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.           

Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των           

πλοιάρχων/κυβερνητών διασφαλίζεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου        

μεταξύ των επιβαινόντων, το σύνολο των επιβατών των πλοίων και ότι τα πλοία             

με αριθμό καμπινών άνω των 10 και έως 15, 1 εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά              

κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των 15 διατηρούνται           

υποχρεωτικά κενές 2 εξ αυτών.  

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της          

αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος            

διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον           

διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο 1.000          

ευρώ. 
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9. ΦΕΚ Β’ 2681 1.7.2020 | Παράταση της προθεσμίας υποβολής των          

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών       

προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων          

του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής των          

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των       

φυσικών προσώπων, όπως και η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων         

φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των          

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. 

 

10. ΦΕΚ Β’ 2684 1.7.2020 | 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 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου            

2020 η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.          

Πρόκειται για τη 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, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό           

μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα             

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού         

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55). 

 

11. ΦΕΚ Β’ 2685 1.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.          

12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των       

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των        

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία τροποποιείται η από 23-3-2020 (Β’ 993) απόφασης του Υπουργού           

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την από          

30-4-2020 όμοιά της (Β’ 1694).  

Ειδικότερα, προστίθεται άρθρο 6 που ορίζει ότι οι Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της            

αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ’ αρ. οικ.            
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23102/477/12-6-2020 (Β’ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλουν       

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση           

Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες        

κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή         

τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής       

ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού          

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr). 

 

12. ΦΕΚ Β’ 2686 1.7.2020 | Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων          

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος        

2020-2021. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την           

οποία ορίζεται η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 ως ημερομηνία έναρξης των           

μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας       

Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020- 2021. Το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές            

μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10           

Δεκεμβρίου, και το Α΄ τετράμηνο στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας         

Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Ιανουαρίου.  

Οι παραπεμπτικές εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων           

και στρατεύσιμων μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020, θα διεξαχθούν από           

την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2020.  

Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη          

των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που          

παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, β) για τους/τις         

απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν         

την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου          

ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του         

προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που         

αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας,           

σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.). 

 

13. ΦΕΚ Β’ 2694 απόφαση 1 2.7.2020 | Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ            

της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΒ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και          

του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που          

ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη στήριξη του         

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» στο πλαίσιο της συμμετοχής της          

στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με την           

οποία εγκρίνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος          

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων           

αναγκών που ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού και τη στήριξη του προγράμματος           
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«Βοήθεια στο Σπίτι Plus» στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα           

«Υιοθέτησε την πόλη σου». Η Σύμβαση αφορά τη δωρεά υπηρεσιών μεταφοράς           

16.000 πακέτων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και της διεξαγωγής          

11.500 διαδρομών, συνολικής αξίας ποσού 100.000 €, με στόχο την          

ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών για τους επόμενους 3 μήνες. 

 

 

14. ΦΕΚ Β’ 2694 απόφαση 2 2.7.2020 | Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ            

του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» 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 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με την           

οποία εγκρίνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ»         

και του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που           

ανακύπτουν λόγω του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο          

πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου». Η Σύμβαση αφορά τη δωρεά          

απολυμαντικού υγρού αξίας 112.000 €, για την απολύμανση του Δήμου για           

τις επόμενες 2 εβδομάδες και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα της πόλης. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 2694 απόφαση 3 2.7.2020 | Ανάκληση της υπ’ αρ. 31767 ΕΞ              

2020/16.03.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα        

κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των          

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 870, ΑΔΑ: 6ΣΙΘΗ-ΔΗΦ). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με την           

οποία ανακαλείται η από 16.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με          

θέμα: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους          

λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870, ΑΔΑ:         

6ΣΙΘΗ-ΔΗΦ), δεδομένου ότι αίρονται τα μέτρα για τη λειτουργία των δημοσίων           

Υπηρεσιών, καθώς παύει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη           

παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%, τηρουμένων          

των προϋποθέσεων διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας. 

 

16. ΦΕΚ Β’ 2704 2.7.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες        

τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο         

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420). 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας         

και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται μέχρι και τις 16.7.2020 η ισχύς της             

από 18.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε         

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς          

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020          

έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420). 

 

17. ΦΕΚ Β’ 2729 3.7.2020 | Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης          

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της           

επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως      

κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης         

του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020. Η δαπάνη που              

προκαλείται είναι ύψους 1.060.000.000 ευρώ, για το τρέχον οικονομικό έτος,          

σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. 

Ορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι της ενίσχυσης καθώς και το ύψος της ανάλογα            

με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες         

επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα      

«myBusinessSupport» ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) μέχρι    

τις 15η Ιουλίου 2020. 

Ορίζεται, επίσης, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης που καταβάλλεται         

εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, ενώ η          

ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει            

στη διάθεσή της.  

Επιπλέον, ορίζεται ότι, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η           

Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η           

Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που           

κατά τον έλεγχο της επιχείρησης, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της           

παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών         

στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης          

εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου.  

Τέλος, τηρούνται λεπτομερή αρχεία, από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου          

Οικονομικών, για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης των          

μεμονωμένων ενισχύσεων. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 2730 3.7.2020 | Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.             

Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 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 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της         

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και         

21.04.2020» (Β’ 985). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 της από            

21.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 985). Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι,         

καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 21:00 δίνεται η δυνατότητα σε             

εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα Κέντρα        

Υποδοχής και Τυτοποίησης να μεταβαίνουν για την κάλυψη των αναγκών          

τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Σε περιπτώσεις που δεν διατίθενται          

μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως 150 ατόμων την ώρα, σε ομάδες            

μικρότερες των 10 ατόμων. 

Ορίζεται, τέλος, ότι η ισχύς της από 21.3.2020 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» (Β’ 985), όπως            

παρατάθηκε με τις από 16.4.2020 (Β’ 1472), 9.5.2020 (Β’ 1771), 21.5.2020,           

5.6.2020 (Β’ 2191) και από 19.6.2020 (Β’ 2453) όμοιες αποφάσεις, έως τις            

5.7.2020, παρατείνεται έως και τις 19.7.2020. 
 

19. ΦΕΚ Β’ 2731 3.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/           

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,        

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,        

Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα προστασίας στα        

ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που        

προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς         

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 2663). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και         

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 4 της από             

30.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης: «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και         

επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το         

εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του          

κορωνοϊού COVID-19» (B’ 2663). 

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις της απόφασης, εφαρμόζονται τα         

εκάστοτε ισχύοντα μέτρα προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται        

στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. 
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20. ΦΕΚ Β’ 2732 3.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/           

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας         

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα          

των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης          

και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού          

COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (B’           

2658). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Εσωτερικών με την οποία αντικαθίστανται οι παρ. 3-6 της από 30.6.2020 κοινής            

υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα          

των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της            

Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για          

το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (B’ 2658), ως προς τα             

εξής σημεία: 

α. από τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων            

τρίτων κρατών αφαιρείται η περίπτωση των υπηκόων της Κίνας που          

προβλεπόταν αρχικά. 

β. στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την απαγόρευση εισόδου, προστίθενται οι          

σπουδαστές, τα πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με         

αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και οι εποχικά εργαζόμενοι στον τομέα της          

γεωργίας. 
 

21. ΦΕΚ Β’ 2733 3.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/           

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και        

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου         

του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο,        

Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς         

του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως           

και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία προστίθεται νέα παράγραφος στην από 30.6.2020 κοινή υπουργική          

απόφασης: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με         

Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς         

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα          

από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β΄ 2660).  

Ειδικότερα, ορίζεται ο περιορισμός των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με          

τη Βουλγαρία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική          

Επικράτεια από τη Βουλγαρία, με την εξαίρεση του συνοριακού σημείου ελέγχου           

του Προμαχώνα. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους          

άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη             

συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη            
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μεταφορά εμπορευμάτων και γ) την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες          

επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα. 

 

22. ΦΕΚ Β’ 2734 3.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020           

υπουργικής απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την       

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του        

κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2600). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία αντικαθίσταται           

ο πίνακας των τουριστικών καταλυμάτων της από 26.06.2020 υπουργικής         

απόφασης προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή         

φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του         

κορωνοϊού. 

Τέλος, αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα           

του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της από 29.05.2020 κοινής           

υπουργικής απόφασης (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις από 15.06.2020 (Β’           

2370) και 23.06.2020 (Β΄ 2498) όμοιες αποφάσεις. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 2735 4.7.2020 | Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων         

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από         

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και       

επανακαθορισμός των δικαιούχων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι           

δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και       

κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον           

επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν          

ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με        

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ.           

1 του άρθρου 62 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα           

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες         

διατάξεις» (Α’ 75). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη         

διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού          

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2           

του άρθρου 62 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα          

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες         

διατάξεις» (Α’ 75) και το ύψος της, ορίζεται έως του ποσού των 15.000.000             

ευρώ. 

 

24. ΦΕΚ Β’ 2746 5.7.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/           

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας         

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα          
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των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης          

και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού          

COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄           

2658), όπως ισχύει, ως προς την απαγόρευση εισόδου στη χώρα υπηκόων           

της Δημοκρατίας της Σερβίας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Εσωτερικών με την οποία διαγράφεται η φράση «Δημοκρατία της Σερβίας», στο           

πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της από 30.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄            

2658). Με τον τρόπο αυτό, αφαιρείται η περίπτωση των υπηκόων της Σερβίας            

από τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων            

κρατών και έτσι απαγορεύεται να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7772 - 29.06.2020 | Συμμετοχή της          

Ελλάδας στο σχέδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την         

διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στα φάρμακα και         

εμβόλια κατά του COVID_19. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7828 - 30.06.2020 | Τεράστιες         

ελλείψεις στο νοσοκομείο Ξάνθης εν μέσω έξαρσης του κορωνοϊού. 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε! 

 

 

 

18Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/7/6/ee1b68d6-7b23-47a8-8a07-79f5bc5e7666.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11312015.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11313524.pdf

