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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 κορονοϊού.  

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 τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου εκδόθηκαν 39 υπουργικές αποφάσεις,          

ενώ υπήρξε μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και κανένα         

νομοσχέδιο. Παρατηρήθηκε λήψη μέτρων (σ.σ. μέσω έκδοσης κοινών        

υπουργικών αποφάσεων - Κ.Υ.Α.) τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της          

αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του Covid-19. 

 

Τα μέτρα αφορούν στα ακόλουθα ευρύτερα θεματικά πεδία:  

 

Οικονομία 

Εκδόθηκαν ΚΥΑ οι οποίες προβλέπουν τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για           

τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και για τους         

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, την επιστροφή προκαταβολής φόρου, τις        

εξαιρέσεις ΦΠΑ, μέτρα για τους αγρότες και το τραπεζικό σύστημα, έκτακτα μέτρα            

ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων, ρυθμίσεις        

για τις ακυρώσεις ταξιδιωτικών κρατήσεων, απαγόρευση λειτουργίας       

συγκεκριμένων λαΪκών αγορών. 

 

Εργασία 
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Εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων, μόνο ένας γονέας χρήση της άδειας           

ειδικού σκοπού, διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία,         

παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων,        

πλαίσιο δωρεών προς ΕΣΥ, προσλήψεις προσωπικού για τεστ, πρόβλεψη ότι οι           

αποδοχές και οι αμοιβές υπαλλήλων, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με           

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καταβάλλονται κανονικά.  

 

Υγεία - Πρόνοια 

Περιλαμβάνουν: χορήγηση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων      

έως την 31η Μαΐου 2020, παράταση αναπηρικών παροχών μέχρι την 31η Μαΐου            

2020, συνεργασία ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς και προσωπικό ιδιωτικών μονάδων          

υγείας, αμοιβή των γιατρών του ΕΣΥ μπορούν να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον           

επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως αλλά κια μέτρα για την             

προστασία των αστέγων, αναστολή άδειας αστυνομικών για το Πάσχα, μέτρα για           

τους ασθενείς Covid19. 

 

Παιδεία - Εκπαίδευση  

Μέτρα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, προβλέψεις για τις πανελλαδικές          

εξετάσεις έτους 2020, προβλέψεις για την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων. 

 

Πολιτισμός 

Προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης από πιστώσεις του τακτικού        

προϋπολογισμού σε φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και       

αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου        

πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης και το         

ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό των 15.000.000 ευρώ.  

 

Μεταναστευτικό 

Περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία στις μονάδες φιλοξενίας μεταναστών,         

προβλέπεται η ανάθεση και εκτέλεση του έργου κατασκευής και επέκτασης          

τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου         

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης. 

 

Προστασία του Πολίτη 

Μέτρα κυκλοφορίας για την περίοδο του Πάσχα. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

Δεν υπήρξαν νομοσχέδια. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
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1. ΦΕΚ Α’ 84 13.04.2020 | Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων           

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες        

κατεπείγουσες διατάξεις. 
 

Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 ΠΝΠ               

Α΄68 (άρθρο 1 του ν. 4683/2020). Ορίζεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση            

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων            

οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους        

αυτοαπασχολούμενους, και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και         

για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης         

ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των         

ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν         

μέχρι και 5 εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι          

αφορολόγητες, ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη          

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει. 

 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι για τα κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης             

του κορωνοϊού που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική            

τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει         

πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24            

Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και            

προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που            

δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων          

ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα             

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση που          

διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:          

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού         

φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που         

επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του. 

β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό 10% των ακαθάριστων          

εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των 10.000           

ευρώ.  

γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης           

οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή           

αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα εξοφλήσουν μέχρι και τις 30               

Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση           

του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους             
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υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για            

τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του          

συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες            

οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη         

Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά         

και την 1η Μαΐου 2020.  
 

Το άρθρο 4, αφορά στην επέκταση των χορηγούμενων ενισχύσεων         

«επιστρεπτέας προκαταβολής». Ειδικότερα, στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου          

3 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως             

εξής: «Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)            

1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την            

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της            

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.». 

 

Με το άρθρο 5 παρατείνονται κατά 1 μήνα οι προθεσμίες για:  

α) Την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και        

προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι΄ της παρ. 3 του            

άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς               

και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση           

των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που       

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία,         

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014,  

β) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των           

εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114           

του ν. 4270/2014, πληρωμές δημόσιου χρέους κατά την περ. α΄ της παρ. 7 του              

άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που            

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 με την έκδοση συμψηφιστικών          

χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

Με το άρθρο 6 οι δωρεές που αφορούν στην καταπολέμηση του κορωνοϊού            

εμπίπτουν στο χρόνο εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. 

 

Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι για διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων            

αντιμετώπισης του κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί           

να υπερβαίνει τους 6 μήνες, δύναται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και            

Επενδύσεων, να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων που          

εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω μέτρων. 
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Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο               

γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού,            

εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή             

νοσεί από τον κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και              

άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει           

αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής         

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας. 

 

Με το άρθρο 9 ορίζεται ότι η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν            

φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, παρατείνεται έως την 31η       

Μαΐου 2020, εφόσον, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι υποβληθείσες           

αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό         

Μητρώο Ανασφάλιστων - οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ΄           

αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 908) ή εφόσον η ισχύς           

των ανωτέρω αποφάσεων έληξε μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να           

υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. 

 

Το άρθρο 10 προβλέπει την αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών          

επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς και την         

προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών μέχρι την 31η Μαΐου 2020. 
Η παράταση καταβολής ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή           

απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από         

εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και πάντως όχι πέραν            

της 30ης Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις             

υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως         

δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που         

καταβλήθηκαν σ΄ αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος,        

επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Το άρθρο 11 αφορά στα μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς            

τα ασφαλιστικά ταμεία. Ορίζεται ότι η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά           

ταμεία δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές στις 29           

Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική,         

δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1              

της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), της οποίας οι όροι               

τηρούνται. 

Με το άρθρο 12 παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των           

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄            

79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια            
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ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και πάντως           

όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020. 

 

Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)           

δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να             

αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων        

κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προβλέπεται         

αναλυτικά η διαδικασία αποδοχής δωρεών από τον Ε.Ο.Δ.Υ.. 

 

Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος            

Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς         

ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους,    

καρδιολόγους, παιδίατρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. για διάστημα που           

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.9.2020. Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών           

καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ. Επίσης ορίζεται ότι οι ανωτέρω ιατροί            

δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων           

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εφημερική απασχόληση που αντιστοιχεί σε          

αυτή του Επιμελητή Β’. Τέλος, προβλέπεται ότι οι ιδιώτες γιατροί που           

απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία κατ΄ εφαρμογή του παρόντος δεν         

μπορούν να υπερβούν συνολικά τους 600. 

 

Με το άρθρο 15 ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να             

μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και 3            

μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές          

Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς για την            

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού.  

 

Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους              

6 μήνες, οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της            

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγματοποιούν κατ΄ οίκον       

επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως σε ασφαλισμένους και          

ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία          

τους. Η αποζημίωσή τους για κατ΄ οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των 30             

ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι του ποσού των 120 ευρώ ανά ασθενή για             

την ολοκλήρωση του κύκλου των 14 ημερών παρακολούθησής του. Για την εξ            

αποστάσεως παροχή υπηρεσιών, η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ           

ανά συνεδρία και μέχρι του ποσού των 80 ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση              

του κύκλου των 14 ημερών παρακολούθησής του. 

Τα ποσά βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο           

μηνιαίο όριο αμοιβής των 2.000 ευρώ. 
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Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους ανασφάλιστους           

ασθενείς,(30 ευρώ για την κατ΄ οίκον επίσκεψη και 10 ευρώ για την εξ             

αποστάσεως συνεδρία), καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε          

ασφαλισμένους, που υπερβαίνουν τα 2000 ευρώ και πάντως όχι πέραν του           

ανώτατου ορίου των 3.000ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και          

καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του         

Υπουργείου Υγείας. 

 

Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους              

6 μήνες, οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ            

δύναται να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες           

εξ αποστάσεως. Η αποζημίωση εκτός του τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο           

ωρομίσθιο ενεργού εφημερίας. Λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με κυα που          

προβλέπεται να εκδοθεί. 

 

Με το άρθρο 18 ορίζεται ότι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν             

συνταγές ή και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για           

φαρμακευτική αγωγή ή λοιπές παροχές υγείας, υποβάλλουν στην αντίστοιχη         

μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, στο οποίο           

αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του ασφαλισμένου          

για την αποζημίωση τους. Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από τις 20 Μαρτίου             

2020. 
 

Με το άρθρο 19 ορίζεται ότι για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και            

υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό και παραμένουν          

στην οικία τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες          

που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής          

Διακυβέρνησης. Διευκρινίζεται ότι ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ζητεί από          

τον ασθενή, ή από συγγενή α΄ βαθμού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του              

για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεϊατρικής. 

 

Με το άρθρο 20 προστίθεται στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) παρ. 3 που                

ορίζει ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.         

υποβάλλονται όλα τα αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός          

εγκεκριμένων ενδείξεων, που αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και         

ανασφάλιστους, τα οποία και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο            

εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η         

χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και την ανάληψη της           

ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
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Με το άρθρο 21 αναστέλλεται για 3 μήνες κάθε εκλογική διαδικασία           

σχετική με την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού          

προσωπικού στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στις μονάδες           

κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών. Στα διοικητικά        

συμβούλια που εκκρεμεί με οιονδήποτε τρόπο η ανάδειξη των αιρετών μελών, με            

αποτέλεσμα να κωλύεται η νόμιμη συγκρότηση ή η επίτευξη απαρτίας σε αυτά,            

παρατείνεται για 3 μήνες. Διαφορετικά αναβιώνει η θητεία των αιρετών          

εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση του        

διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα. 

 

Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 44 της από 20.3.2020 ΠΝΠ               

(Α΄ 68). Ορίζεται ότι για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες, ο               

ΕΟΔΥ δύναται να συνάπτει συμβάσεις:  

α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου         

χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού           

υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού,  

β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και          

προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων,  

γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων,  

δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες       

υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε. Κ.Α. Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού,  

ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των           

κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα         

κορωνοϊού σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό,  

στ) αγοράς θήκης (KIT) λήψης δειγμάτων,  

ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση,  

η) συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των           

έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό          

δελτίο. 

Η πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του           

Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα 3 ημερών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το           

κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Οι          

δαπάνες βαρύνουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα        

2014-2020. 

 

Με το άρθρο 23, επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και             

ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες        

και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι            

25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την           
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προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον      

χρηματοδοτούμενο. 

 

Με το άρθρο 24 προβλέπεται ότι η ισχύς των αδειών εργασίας (Απασχόληση            

πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία) που έχουν εκδοθεί, κατ΄          

εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), παρατείνεται αυτοδικαίως           

για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, με τις οριζόμενες            

επιφυλάξεις. 

 

Με το άρθρο 25 ορίζεται ότι για την προστασία των αστέγων και άλλων             

ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της          

εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν.               

4139/2013 (Α΄ 74) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν           

προσωρινές δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αρ.           

Δ23/οικ.19061-1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1336), καθώς και        

υπνωτήρια σύμφωνα με το άρθρο 6 της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης. Μέχρι            

να λειτουργήσουν οι δομές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή          

διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από          

απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση         

της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ΄ αρ.           

5052/24.3.2020 (Β΄ 1018) και 5248/27.3.2020 (Β΄ 1073) αποφάσεις του         

Υπουργού Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Με το άρθρο 26 ορίζεται ότι, από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα               

σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία          

αναστέλλεται προσωρινά, απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία       

οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της         

λειτουργίας τους. Ακόμα, από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την           

υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών         

ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η           

παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού           

COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. 

 

Με το άρθρο 27 ορίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να             

προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση         

των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών          

μονάδων αρμοδιότητάς τους, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν        

από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Σε περίπτωση που οι            

πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να           

επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο. 2. Η           
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προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας          

σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των           

φορητών συσκευών οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν           

ανάγκη.  

 

Με το άρθρο 28 ορίζεται ότι, για διάστημα 4 μηνών, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού                

μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό,          

και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή          

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες        

επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),           

καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της περ. δ΄             

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εδρεύουν εντός της               

περιφέρειάς τους. 

 

Με το άρθρο 29 καθορίζεται το ωράριο των δημοτικών υπηρεσιών σε           

δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα, έως          

τις 30 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με το άρθρο είναι δυνατή η εξαίρεση της             

πενθήμερης εργασίας εφόσον επιβάλλεται η ανάγκη αδιάλειπτης λειτουργίας των         

δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Τέλος,           

είναι δυνατή, η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, από την           

Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον              

τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων            

ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. 

 

Με το άρθρο 30 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ               

(Α΄ 75). Συγκεκριμένα το τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ αντικαθίσταται με δύο νέα             

εδάφια ως εξής: «Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18)           

ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης          

από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών           

και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι            

δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής            

εκτέλεσης του προϋπολογισμού.». Επίσης, το τέταρτο εδάφιο της περ. β΄          

αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής: «Η εν λόγω επιχορήγηση           

παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές         

επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με           

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται          

ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως             

εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.». 

Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση             

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου,          

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020                   10  

 



 

 

 

Vouliwatch  

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Βουλής 16, Αθήνα 

τηλ.: 213 0386340 

 

 

το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα,              

κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο          

πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, και το οποίο απασχολείται σε άλλη            

υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή             

άλλου νομικού προσώπου αυτού, σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης αντιτίμου         

και λοιπών αντικαταβολών από τους φορείς, καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα           

έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ. Η δαπάνη            

μισθοδοσίας για κάθε μήνα απασχόλησης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των 3            

τελευταίων μηνών προ της αναστολής λειτουργίας. 

 

Με το άρθρο 32 ορίζεται ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική             

Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)          

μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν στα μέλη τους κάθε αναγκαίο           

υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για          

την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού. 

 

Με το άρθρο 33 ορίζεται ότι για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020             

(των ΟΤΑ α’ βαθμού), από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών          

δαπανών των δήμων, ποσοστό έως 50% μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση           

λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας          

και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για τις              

μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ορίζεται ότι σε          

καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. 

 

Με το άρθρο 34 αναστέλλεται η παρακράτηση των 3 επόμενων ενδεκατημορίων           

έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου           

2020. (για δάνεια που χορηγήθηκαν αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου           

Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού). Η εξόφληση των             

3 δόσεων που αναστέλλονται θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε            

11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Με το άρθρο 35 παρατείνεται η θητεία των μελών των συλλογικών οργάνων            

Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων για 2 μήνες. Η παράταση          

καταλαμβάνει και τις θητείες που θα εκπνεύσουν έως τις 30 Απριλίου 2020. 

 

Με το άρθρο 36 παρατείνεται η ισχύς (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020) των             

εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ.             

33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, που έχουν χορηγηθεί σε ΟΤΑ α΄και          

β΄βαθμού για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας          

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, από την 1η            
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Απριλίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2019 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί              

προκήρυξη ή ανακοίνωση. 

 

Με το άρθρο 37 ορίζεται ότι οι αποδοχές και οι αμοιβές υπαλλήλων, σε             

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου         

ορισμένου χρόνου καταβάλλονται κανονικά. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και        

πρόσωπα που λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, ή αναρρωτική άδεια ειδικού          

σκοπού, ή εργάζονται εκ περιτροπής, ή απασχολούνται σε υπηρεσίες και          

εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας         

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. 

 

Με το άρθρο 38 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 24-28 της από 20.3.2020            

ΠΝΠ (Α΄ 68) σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη             

της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Με το άρθρο 39 καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία για την άντληση από τα             

πληροφοριακά συστήματα και των εφαρμογών των φορέων του δημοσίου ή του           

ευρύτερου δημόσιου τομέα, των δεδομένων που απαιτούνται για την         

εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των ετήσιων         

εισοδημάτων καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα και τους           

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του. 

 

Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των «ΕΛΛΗΝΙΚΑ            

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» δύνανται να        

αποφασίζουν την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που         

έχουν συναφθεί για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το           

σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού και για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες             

κατ΄ ανώτατο όριο. Ακόμα μπορούν να αποφασίζουν τη μεταφορά προσωπικού με           

οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου ΈΛΤΑ ΑΕ" στην            

άλλη επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών. Τέλος, δύνανται να          

ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. 

 

Με το άρθρο 41 ορίζεται ότι για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους              

6 μήνες, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας κατά τη διαδικασία            

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά            

της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της          

αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης        

αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή         

μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα         

ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση,         
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δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του           

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της             

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να εκδοθεί η          

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.  

 

Με το άρθρο 42 ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαδικασία            

ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού         

εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου        

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης. 

 

Με το άρθρο 43 αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας εορτών Πάσχα 2020            

στους δοκίμους υπαστυνόμους και στους δοκίμους αστυφύλακες, μέχρι        

νεοτέρας, προς αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς         

του κορωνοϊού. Η προβλεπόμενη άδεια χορηγείται σε μεταγενέστερο χρονικό         

διάστημα με τις λεπτομέρειές της να ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού της            

Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

Με το άρθρο 44 ορίζεται η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων μέσων στις           

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής        

Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων Κράτησης της         

Χώρας, για την κάλυψη των αναγκών τους. 

 

Με το άρθρο 45 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών,            

το αίτημα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης          

κάλυψης των δαπανών για τα οδοιπορικά έξοδα που αφορούν τις μετακινήσεις           

του αστυνομικού προσωπικού, μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο        

χρόνο. 

 

Με το άρθρο 46 ορίζεται ότι η αναστολή των προθεσμιών δεν καταλαμβάνει την             

προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που        

είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που          

διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση. 

 

Με το άρθρο 47 ορίζεται ότι η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου που έληξαν              

μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020,            

παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της           

παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και           

των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου που           

έχουν λάβει.  
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Με το άρθρο 48 δίνεται η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης           

για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη         

διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από τη            

Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα, 21 Απριλίου             

2020. 
 

Με το άρθρο 49 ορίζεται ότι οι μαθητές που φοιτούν στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.               

τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά          

Μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και        

Θρησκευμάτων, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020,       

εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα           

Τομέα της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο           

διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους         

εγγεγραμμένους και φοιτούντες στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης          

ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού         

ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους αποφοίτους Β΄ κύκλου TEE, καθώς και           

τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β΄ τάξης             

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.». 

 

Με το άρθρο 50 ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα προσωρινής απαγόρευσης           

(λόγω κορωνοϊού) λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών        

του εξωτερικού, λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής          

διδακτικού έργου και κατ’ επέκταση θα λάβουν το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού. 

 

Με το άρθρο 51 ορίζεται ότι τα ειδικά επιμίσθια των αποσπασμένων στο εξωτερικό             

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών        

εκπαίδευσης, μπορούν να εκκαθαρίζονται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των          

υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις         

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και         

Θρησκευμάτων. Η διάταξη έχει ισχύ έως την 31η Μαΐου 2020. 
 

Με το άρθρο 52 ορίζεται ότι η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των            

διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως,       

μέσω τηλεδιάσκεψης, για όσο ισχύει η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας          

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).  

 

Με το άρθρο 53 ορίζεται ότι μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών           

δομών πάσης φύσεως, όπως μεταφορά, σίτιση και απογευματινές δραστηριότητες,         

δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής          
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λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των          

αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους. 

 

Με το άρθρο 54 παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης από πιστώσεις του           

τακτικού προϋπολογισμού σε φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και        

αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του       

σύγχρονου πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής       

πρόσκλησης και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό            

των 15.000.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και          

Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την         

εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι την 31η           

Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου           

2020. 

 

Με το άρθρο 55 ορίζεται ότι για την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν            

πολιτιστική και κοινωφελή δράση (Μ.Κ.Ο., σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές         

εταιρείες και ν.π.ι.δ.) δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής έγκρισης από τον           

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Με το άρθρο 56 ορίζεται ότι οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες            

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξακολουθούν να συνιστούν        

αναθέτουσες αρχές με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δύνανται να          

αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σύμφωνα με την απόφαση κατανομής πιστώσεων        

του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και την απόφαση ορισμού         

Δευτερευόντων Διατακτών του Υπηρεσιακού Γραμματέα όπως ισχύει. 

 

Με το άρθρο 57 παρατείνονται οι προθεσμίες για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς           

Εργασίας, αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 

Με το άρθρο 58 παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου            

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για το διάστημα από τις 14 Μαρτίου           

2020 έως και την 31η Μαΐου 2020.  

 

Με το άρθρο 59, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοφλούν           

(κατά ποσοστό που ορίζεται αναλυτικά) τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που           

αντιστοιχούν στους πελάτες τους, αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης          

Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις          

Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος (ΧΧΣ) και τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ),          

δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις           

διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων των Διαχειριστών. 
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Ακόμα ορίζεται ότι οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν (κατά           

ποσοστό που ορίζεται αναλυτικά) προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς         

και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που           

αντιστοιχούν στους πελάτες τους που αφορούν τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος          

Μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς), χρεώσεις χρήσης       

Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου         

(Χρεώσεις Διανομής) δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία         

εκδίδονται στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και είναι          

πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονιστικών κειμένων, από την έναρξη           

ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020. 

 

Με το άρθρο 60 ορίζεται ότι η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη              

βραχυπρόθεσμου δανείου, με σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού         

Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου        

(«Ειδικού Λογαριασμού»), από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων          

(«ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,         

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων          

Προέλευσης και της κείμενης νομοθεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από έναρξη           

ισχύος της παρούσας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.  

 

Το άρθρο 61 αφορά στις οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων για το χρονικό            

διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.           

Ορίζεται ότι απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς         

επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους          

δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της           

ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα         

και έχει ημερομηνία λήξης 18 μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του              

δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε        

να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του          

αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν          

καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και         

απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού          

σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

 

Με το άρθρο 62 διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των 8.000.000             

ευρώ από τη Βουλή των Ελλήνων, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ          

Α.Ε.» για την κατασκευή και προμήθεια 50 νέων κλινών μονάδων          

εντατικής θεραπείας εντός τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων        

Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου,          

τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων         
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φορολογικών διατάξεων. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη         

διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω έργου. Η εκταμίευση των ποσών της            

χρηματοδότησης είναι τμηματική και πραγματοποιείται ως εξής: α) εντός 3          

εργάσιμων ημερών από την ανάθεση του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο, η           

εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί εγγράφως στη Βουλή των         

Ελλήνων τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης όσο και τον αριθμό           

τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο η Βουλή εμβάζει κάθε φορά τα αιτούμενα           

ποσά, β) εντός 6 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, η Βουλή των Ελλήνων             

εμβάζει ποσό 1.600.000 ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασμό της εταιρείας         

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβολή, αντιστοιχούσα σε ποσοστό 20%         

επί του ποσού της δωρεάς, γ) με την πιστοποίηση της προόδου των εργασιών από              

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν σχετικής έγγραφης           

γνωστοποίησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Βουλή των         

Ελλήνων εμβάζει κάθε φορά, εντός 3 ημερών από τη γνωστοποίηση, το αιτηθέν            

ποσό προς την εταιρεία, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την            

εξόφληση του αναδόχου.  

 

Με το άρθρο 63 ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα του Υπουργείου Υποδομών          

& Μεταφορών. Ορίζεται:  

Α. Οι ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της            

υπ΄ αρ. Δ15/οικ. 15658/16-09- 2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών,         

Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2300), η ισχύς των οποίων λήγει από τις 25             

Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, παραμένουν σε ισχύ για 3 μήνες              

από τη λήξη τους.  

Β. Προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της           

Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση        

εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από          

ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι οποίες λήγουν από τις 25          

Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι           

την 31η Μαΐου 2020.  

Γ. Άδειες μηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.           

3911/2011 (Α΄ 32) παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα            

αν λήγουν νωρίτερα. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί            

περιοδικών ελέγχων αναστέλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020. 

 

Με το άρθρο 64 ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020               

έως και την 31η Μαΐου 2020, στα πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3000              

κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄             

317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2            
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του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις            

που προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.  

Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με            

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό         

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 

Το άρθρο 65 αφορά στις οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων για το χρονικό            

διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. 
Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και        

εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω           

των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να           

ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω           

ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, ικανοποιούνται με την        

παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο           

του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από          

τον μεταφορέα πλοιοκτήτη και έχει ημερομηνία λήξης 18 μηνών από την           

ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του           

πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε         

οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Η οφειλή καθίσταται         

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν 18 μήνες και το πιστωτικό          

σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

 

Με το άρθρο 66 ορίζεται ότι τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά λιμενικά δικαιώματα            

(προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των      

πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών       

σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων), μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους         

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Τυχόν προκαταβληθέν ποσό που          

υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Μάρτιο,          

Απρίλιο και Μάιο 2020, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται. 
 

Με το άρθρο 67 ορίζεται ότι για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο             

2020, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως 50% του εκάστοτε          

υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιμολογίου για τα μισθώματα των         

συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας         

και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της        

προκαταβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Με το άρθρο 68 ορίζεται ότι οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων           

ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται         

από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης           
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λειτουργίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού       

ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση           

των κείμενων διατάξεων.  

 

Με το άρθρο 69 ορίζεται ότι για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την              

31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός         

Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄           

βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να        

συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την          

επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ       

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με απευθείας ανάθεση. Οι συμβάσεις        

αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής,        

διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το          

εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής            

αγοράς. 

 

Με το άρθρο 70 επέρχονται ρυθμίσεις σχετικά με το ζήτημα των ακυρώσεων            

ταξιδιών. Η διάταξη αφορά στην καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών         

επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και           

οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30            

Σεπτεμβρίου 2020. Προβλέπεται ότι, κατόπιν της καταγγελίας, η τουριστική         

επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο          

πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική          

εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η            

τουριστική επιχείρηση δύναται, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής          

χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος 18 μηνών από την ημερομηνία          

έκδοσής του. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την           

προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία          

καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν            

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος             

του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει          

εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της           

προθεσμίας 30 ημερών η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον          

πελάτη, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.  

 

Το άρθρο 71 αφορά στην καταγγελία συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ          

τουριστικών επιχειρήσεων και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25         

Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Προβλέπεται πως η           

μία η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να          

επιστρέψει στην άλλη οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε η τελευταία ως προκαταβολή,          
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εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση, η τουριστική επιχείρηση αντί της           

επιστροφής χρημάτων, δύνανται να επιστρέψει ισόποσο πιστωτικό σημείωμα        

ισχύος 18 μηνών από την έκδοση του. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει           

εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού         

σημειώματος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή,           

σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του             

παρόντος, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση            

που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την         

αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού        

σημειώματος εντός της προθεσμίας των 30 ημερών , η οφειλέτρια τουριστική           

επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση        

το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. 

 

Με το άρθρο 72 παρέχεται η δυνατότητα (με κυα) έκτακτης οικονομικής           

ενίσχυσης προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που        

περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020          

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018). Το ποσό της οικονομικής          

ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η           

λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος,        

κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την          

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης        

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,         

Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897). Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,          

προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα ως ποσοστό επί της διαφοράς του           

κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020. 

 

Με το άρθρο 73 ορίζεται ότι κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων έναντι του              

κορωνοϊού, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για            

την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για            

την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

 

Με το άρθρο 74 ορίζεται ότι, πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπονται (πχ.             

πρόστιμο) σχετικά με τους προσωρινούς περιορισμούς κυκλοφορίας λόγω του         

κορωνοϊού, δύναται να επιβάλλονται διοικητικά μέτρα, όπως η επιτόπου αφαίρεση          

της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος. 

 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)  
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1. ΦΕΚ Β’ 1345 13.04.2020 | Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής         

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/      

Πλοιάρχων - Μηχανικών. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Με την απόφαση η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στις          

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προβαίνει σε εξ αποστάσεως        

διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης ή και της ασύγχρονης          

τηλεκπαίδευσης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στη         

διάθεση των διδασκόντων και των σπουδαστών/-στριών όλων των Α.Ε.Ν. της          

χώρας:  

- Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας MS          

Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση, παραμετροποιημένη για την κάλυψη των          

εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ, με δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες         

ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων και εργασιών, αυτόματη δημιουργία τμημάτων/        

υποτμημάτων και τάξεων, βάσει του αριθμού σπουδαστών που φοιτούν στην          

εκάστοτε Α.Ε.Ν. 

- υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MarEdu eClass) με χρήση της         

πλατφόρμας Open eClass στην διαδικτυακή διεύθυνση http://maredu.gunet.gr       

και το - σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης της εκπαίδευσης με χρήση της           

ψηφιακής πλατφόρμας e-learning στην διαδικτυακή διεύθυνση      

https://aen.sqlearn.com/. 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν και κατά τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα            

και συγκεκριμένα θα διακοπούν μόνο από την Μεγάλη Παρασκευή 17/04/2020          

έως και την Δευτέρα του Πάσχα 20/04/2020. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 1346 13.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής          

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου          

2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως             

και 22.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό         

της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του          

Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. 
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Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας 4 υπαίθριων λαϊκών          

αγορών, για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως και 22.4.2020, για           

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Πρόκειται για τις:          

α. Λαϊκή αγορά Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας, β. Λαϊκή αγορά Χαϊδαρίου του            

Δήμου Χαϊδαρίου, γ. Λαϊκή αγορά επί της οδού Χατζηκυριάκου του Δήμου           

Πειραιά, δ. Λαϊκή αγορά επί της οδού Ιακωβίδου (Πατήσια) του Δήμου Αθηναίων. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 1378 14.04.2020 | Τροποποίηση της       

60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του    

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση      

παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους         

Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας       

(ΣΕΠΕ)». 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την           

οποία τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/ Β΄/31-12-2019)      

απόφασή του με τίτλο: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους         

προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του         

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την           

αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προστίθενται ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις των        

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Πρόκειται για τις 3 παραβάσεις οι οποίες επιφέρουν πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ:  

α. Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο           

οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της           

υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68).  

β. Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της          

επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο         

χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 

γ. Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά           

παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης          

τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών         

Υποθέσεων. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 1384 14.04.2020 | Τροποποίηση της αριθ.        

Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών       

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» & Μέτρα        

Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών      
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-Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ        

ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες        

Δικαστικών Αρχών». 

 

Περιγραφή 

 

Το πρώτο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών          

Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αντικαθίσταται η          

παρ. 1 του άρθρου 1 της 26-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1044). 

Ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες των οποίων οι τρέχουσες           

ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020        

για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την            

αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020        

αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020         

αντίστοιχα. 
Η παρ. 3 του άρθρου 1 της 26-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1044),             

αντικαθίσταται. Ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις ή εργοδότες υποβάλλουν για το          

προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), μηνών         

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε         

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες        

προσαυξήσεις. 

Προστίθεται, επίσης, άρθρο 5 στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, που ορίζει την           

αναστολή μέχρι και 31/08/2020 της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων         

για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης,         

ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί. Η ισχύς της            

απόφασης είναι αναδρομική από 26/3/2020. 

 

Το δεύτερο μέρος της απόφασης περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών          

Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας με την οποία i. Τα πιστοποιητικά, οι           

βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα μπορούν να εκδίδονται κατόπιν ηλεκτρονικής ή          

έντυπης αίτησης κάθε πολίτη και να χορηγούνται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε             

ηλεκτρονική μορφή που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη         

ηλεκτρονική σφραγίδα.  

Ορίζεται, επίσης, η αναστολή υποχρέωσης καταβολής: α) της εισφοράς ύψους          

τριών 3 ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ.                

1017/1971 (Α’ 209). β) της εισφοράς ύψους δύο 2 ευρώ, που ορίζεται στην περ.              

ζ της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) (για τα μεγαρόσημα). 

 

5. ΦΕΚ Β’ 1386 14.04.2020 | Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και           

β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα         
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Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης        

Τρίτσης». 
 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία        

καταρτίζεται νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για         

τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με              

το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης». Στον σκοπό του Προγράμματος         

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής         

ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η           

προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της            

τοπικής οικονομίας. Ενώ άξονα του Προγράμματος αποτελεί και η πολιτική          

προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής         

ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων) για         

την προστασία της δημόσιας υγείας και της προστασίας του πληθυσμού από την            

εξάπλωση του κορωνοϊού. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 1387 14.04.2020 | Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης         

(ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών        

Δραστηριότητας επιχειρήσεων & Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης       

(ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών        

Δραστηριότητας επιχειρήσεων. 

 

Περιγραφή 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την          

οποία παρατίθενται, συμπληρωματικά σε προγενέστερη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ        

1157 Β’), κλάδοι με τον κωδικό τους αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που           

πλήττονται. Πρόκειται για: 

α. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός         

ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των         

αερολιμένων της επικράτειας, και 

β. καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,      

συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών     

υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού        

χρηστών. 

 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020                   24  

 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/4/17/359e61fd-91cb-4a8a-bce1-cbb78656a157.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/4/17/359e61fd-91cb-4a8a-bce1-cbb78656a157.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/4/17/359e61fd-91cb-4a8a-bce1-cbb78656a157.pdf


 

 

 

Vouliwatch  

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Βουλής 16, Αθήνα 

τηλ.: 213 0386340 

 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την          

οποία παρατίθενται, συμπληρωματικά σε προγενέστερη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ        

1158 Β’), κλάδοι με τον κωδικό τους αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που           

πλήττονται. Πρόκειται για: 

α. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός         

ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των         

αερολιμένων της επικράτειας, και 

β. καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,      

συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών     

υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού        

χρηστών. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 1387 14.04.2020 | Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης         

(ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών         

Δραστηριότητας επιχειρήσεων & Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης       

(ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών         

Δραστηριότητας επιχειρήσεων. 

 

Περιγραφή 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την          

οποία παρατίθενται, συμπληρωματικά σε προγενέστερη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ        

1159 Β’), κλάδοι με τον κωδικό τους αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που           

πλήττονται. Πρόκειται για: 

α. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός         

ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των         

αερολιμένων της επικράτειας, και 

β. καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,      

συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών     

υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού        

χρηστών. 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την          

οποία παρατίθενται, συμπληρωματικά σε προγενέστερη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ        

1160 Β’), κλάδοι με τον κωδικό τους αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που           

πλήττονται. Πρόκειται για: 

α. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός         

ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των         

αερολιμένων της επικράτειας, και 
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β. καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,      

συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών     

υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού        

χρηστών. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 1390 14.04.2020 | Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας          

του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορονοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με          

τα οριζόμενα στις δια τάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης            

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας       

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και          

83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43). 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 

Με το άρθρο 1 συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορονοϊό            

(«Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19»), ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων        

προσωπικού χαρακτήρα. Καθορίζεται ο σκοπός του Μητρώου και επιδιώκεται,         

μεταξύ άλλων, η άμεση, ταχεία και έγκυρη καταγραφή των κρουσμάτων του           

COVID-19 στη χώρα, η επιδημιολογική εκτίμηση της νόσου, η αποτύπωση της           

φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς και η αξιολόγηση         

δυνατότητας πρόσβασής τους σε νέες / καινοτόμες θεραπείες.  

 

Με το άρθρο 2 ορίζεται υπεύθυνη της επεξεργασίας και της λειτουργία του            

συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, για        

λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ          

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.        

αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση και κάθε άλλο θέμα, που            

αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος του Μητρώου. 

 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι κάθε ασθενής, που έχει προσβληθεί από COVID-19             

εντάσσεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό του στο σύστημα αρχειοθέτησης          

του Μητρώου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών, τηρούνται         

ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστημα είκοσι ετών από το θάνατο του ασθενούς .  

 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι από τη σύσταση στο Υπουργείο Υγείας Αυτοτελούς             

Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, η διαχείριση του         

Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19 θα διενεργείται από το Τμήμα αυτό. Ο            

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος         
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επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας του         

Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 προς κάθε ρύθμιση για την προστασία του           

ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη          

συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 1391 14.04.2020 | Παράταση αναστολής εφαρμογής της παρ. 8           

του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση            

αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των        

επιχειρήσεων, της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης           

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.          

1 του άρθρου εικοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού         

Περιεχομένου (Α’ 68). 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Προστασίας          

του Πολίτη, με την οποία ορίζεται η παράταση αναστολής εφαρμογής των           

διατάξεων περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, για 1 μήνα από την           

έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της           

τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών        

(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων         

αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών        

συνεταιρισμών φαρμακοποιών.  

 

10. ΦΕΚ Β’ 1392 14.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου          

2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 14.4.2020 έως             

και 23.4.2020, 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, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με την οποία ορίζεται η             

απαγόρευση λειτουργίας τριών υπαίθριων λαϊκών αγορών για το χρονικό         

διάστημα από 14.4.2020 έως και 23.4.2020, για προληπτικούς λόγους         

δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Πρόκειται για τις: α. Λαϊκή αγορά           

Αλιάρτου του Δήμου Θεσπιαίων, β. Λαϊκή αγορά του Δήμου Ορχομενού, γ. Α’            

Λαϊκή αγορά επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη του Δήμου Πειραιά. 
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11. ΦΕΚ Β’ 1418 15.04.2020 | Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ.           

πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ:     

ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ. 
 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης         

& Επενδύσεων. 

 

Με το άρθρο 1 της απόφασης εγκρίνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος           

με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα           

τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον        

covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας          

βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» (Αριθμός πρόσκλησης         

2/2020). 

 

Με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία             

πληρωμής των ωφελουμένων (ομάδα στόχου) και των παρόχων κατάρτισης της          

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 286/2.4.2020 για τη         

συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για         

επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς          

επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο          

Οικονομικών» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ. 

 

Με το άρθρο 3 ορίζεται αναλυτικά το συνολικό ποσό της καταβολής, ανά τράπεζα             

ή πιστωτικό ίδρυμα και η ηλεκτρονική κατάσταση δικαιούχων, η οποία          

περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε          

μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό             

της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τον            

Υπόλογο / Υπεύθυνο Λογαριασμού που έχει ορισθεί μέσω του συστήματος e-pde           

με εντολή μεταφοράς απευθείας στο ΙΒΑΝ της κάθε Τράπεζας χωρίς υπόλογο,           

προκειμένου στη συνέχεια να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων, με          

χρέωση του Έργου. 

 

Με το άρθρο 4 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση           

υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά       

καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού          

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν          

οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
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Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι η εποπτεία και ο έλεγχος για την αξιοπιστία των               

πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και εν γένει για την υλοποίηση της            

δράσης, διενεργείται από τον δικαιούχο και τις αρμόδιες αρχές. Έλεγχος ασκείται           

και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της           

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι υπεύθυνος για την πληρότητα, νομιμότητα και            

κανονικότητα των πληρωμών είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ          

ΥΠΕΚΥΠ. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 1419 15.04.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των            

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό         

Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916). 

 

Περιγραφή 

 

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

Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται η ισχύς της κοινής υπουργικής απόφασης           

[17.3.2020 (Β’ 916)] «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 και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00. 
 

13. ΦΕΚ Β’ 1420 15.04.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των            

Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989). 

 

Περιγραφή 

 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται η ισχύς της κοινής            

υπουργικής απόφασης [22.3.2020 (Β’ 989)] «Επιβολή του μέτρου του         

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο          

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» έως και τις          

15.5.2020 και ώρα 15.00. 
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14. ΦΕΚ Β’ 1421 15.04.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής         

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Περιγραφή 

 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ο περιορισμός όλων των συνδέσεων με την Αλβανία, τη              

Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και την Ισπανία καθώς και η απαγόρευση εισόδου            

προσώπων από την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία στη χώρα. Για κάθε χώρα             

υπάρχουν οι οριζόμενες εξαιρέσεις. Ακόμα ορίζεται ο περιορισμός του κατάπλου          

επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και       

ημερόπλοιων αναψυχής), ανεξαρτήτως σημαίας, σε λιμάνια της χώρας και η με           

οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς          

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. Οι απαγορεύσεις          

ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 και ώρα 15:00 έως και            

15.5.2020 και ώρα 15:00. 

 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει την εκπόνηση και              

εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις        

χώρες του πρώτου άρθρου. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 1424 15.04.2020 | Τροποποίηση της        

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός   

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος      

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού       

Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών        

Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία τροποποιείται η υπουργική απόφαση 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019)        

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας      

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως       

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)». Ειδικότερα, ορίζονται αναλυτικά τα έντυπα που         

οφείλουν να καταχωρούν οί επιχειρήσεις-εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα        
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«ΕΡΓΑΝΗ», βάσει των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α΄/11.03.2020)       

και (Α΄ 68//20.03.2020). 

 

16. ΦΕΚ Β’ 1426 15.04.2020 | Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων           

Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με         

τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς        

προστασίας α’ και β’ βαθμού. & Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης         

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης        

Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α’ 75). 

 

Περιγραφή 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης &          

Ασύλου με την οποία παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής, και            

των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, για διάστημα 4 μηνών από την           

ημερομηνία λήξης. 

Ορίζεται, επίσης, η αναστολή των καθοριζόμενων διαδικαστικών προθεσμιών που         

συνδέονται με τις διαδικασίες για την παραλαβή, εξέταση, χορήγηση και          

ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από τις Αρμόδιες Αρχές         

Παραλαβής και Εξέτασης, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της αναστολής υποδοχής           

και εξυπηρέτησης κοινού. 

Επιπλέον, αναστέλλονται οι προθεσμίες για την κατάθεση ενδικοφανούς        

προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 95 του ν. 4636/2019             

και εφόσον οι εν λόγω προθεσμίες δεν είχαν παρέλθει κατά την ημερομηνία θέσης             

σε ισχύ, κατά τα ανωτέρω, του έκτακτου μέτρου της αναστολής υποδοχής και            

εξυπηρέτησης κοινού. 

Τέλος, αναστέλλεται η καθοριζόμενη με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 113             

του ν. 4636/2019, εξάμηνης προθεσμίας, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος, του           

έκτακτου μέτρου της αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού. 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,         

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι δικαιούχοι της χρηματοδότησης συμβάσεων ανάθεσης           

δημόσιας υπηρεσίας, είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες που συνάπτουν       

συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και         

Νησιωτικής Πολιτικής, 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 69 της από 30.03.2020             

ΠΝΠ (Α’75). 
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Με το άρθρο 2 ορίζεται το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης           

δημόσιας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται έως του ποσού των 15.000.000         

ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου          

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 1429 15.04.2020 | Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες           

διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της         

Βουλής των Ελλήνων για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και           

31.5.2020, προς περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού        

COVID-19. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. 

 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις            

15.4.2020, προκήρυξης διαγωνισμών της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν σε          

δημόσιες συμβάσεις έργων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων        

συμμετοχής ή προσφορών κατά 30  ημέρες.  

 

Με το άρθρο 2 αναστέλλεται, κατά το χρονικό διάστημα από τις 15.4.2020 έως             

και 31.5.2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης          

και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, με αναθέτουσα αρχή τη Βουλή           

των Ελλήνων, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων/          

αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και        

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 15.4.2020          

συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 31.5.2020. 

 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των              

δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων, που         

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έκδοση της παρούσα,, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ             

των υποψηφίων/αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/      

Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας παρατείνονται, κατά 45         

ημέρες. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 1431 15.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.            

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και           
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24.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του          

Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. 

 

Με την απόφαση ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς           

Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως           

και 24.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του         

κορωνοϊού. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 1457 16.04.2020 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την           

ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,         

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Με το άρθρο 1 καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, που            

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 45 ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και             

την 30η Απριλίου 2020, στους δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω           

του κορωνοϊού. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη         

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή             

εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη           

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει και δεν υπολογίζεται στα           

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή         

προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Με το άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης που είναι οι ελεύθεροι             

επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του           

ν. 4387/2016 (Α’ 85) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.             

4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων          

με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και         

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι         

οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζόμενους,          

έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν ενεργό κύριο             
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Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους         

αναφερόμενους (βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της απόφασης) ή των         

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας          

δραστηριότητας, 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. 

 

Με το άρθρο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις της αποζημίωσης. Πιο αναλυτικά: 

α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση            

φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων         

εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,  

β) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας            

απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι             

29 Φεβρουαρίου 2020,  

γ) η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως               

αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της           

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών           

δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη            

την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,  

δ) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο           

της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη             

ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές          

καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου              

2020,  

ε) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια             

ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015,         

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό         

προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

 

Με το άρθρο 4 προβλέπεται πως η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης             

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική          

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» και ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία         

χορήγησης της αποζημίωσης. 

 

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι για τους σκοπούς της δράσης υπεύθυνη είναι η Γενική               

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα       

θέματα σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της            

παρούσας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ορίζονται στην απόφαση         

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που προβλέπεται να εκδοθεί. 
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20. ΦΕΚ Β’ 1458 16.04.2020 | Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των           

υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία           

ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη           

Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020. Διαμορφώνεται από 13:00 έως 19:00.  

 

21. ΦΕΚ Β’ 1466 16.04.2020 | Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020          

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων        

“Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου        

ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135). 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων          

με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Α.1076/2.4.2020            

(Β΄1135) υπουργικής απόφασης και ορίζονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να          

υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή          

Επιστρεπτέας Προκαταβολή. Πρόκειται για τις:  

α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου,          

συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες: αα) απασχολούν από 1 έως 500           

εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και           

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και           

αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό              

προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή            

από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,  

β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων         

εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών       

εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες: βα) δεν απασχολούν         

εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και           

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και           

ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό              

προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή            

από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή. 
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22. ΦΕΚ Β’ 1467 16.04.2020 | Διαδικασία ένταξης άπορων και          

ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου        

που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού           

Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες       

αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες         

Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται ότι οι             

άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού         

σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής         

λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση            

σε Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως         

περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε       

συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα,         

Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για την          

διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η         

διάταξη έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο ο             

κορωνοϊός και πάντως όχι για διάστημα που θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η             

υποβολή δαπανών των ΑΜΚΑ, που αφορά περιφερόμενους νεφροπαθείς του ν.          

4368/2016 ανά Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α., καθώς και οι απαραίτητες διευκρινίσεις          

υπολογισμού των δαπανών αυτών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τροποποιήσεων        

λογισμικού σε ξεχωριστή υποβολή/ Σύμβαση. Η διακριτή αυτή υποβολή των          

συγκεκριμένων δαπανών δεν θα υπόκεινται σε rebate και clawback. Οι δαπάνες           

αυτές καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του          

Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από           

25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42). 

 

23. ΦΕΚ Β’ 1468 16.04.2020 | Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης          

ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια        

ανέργους. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών         

Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ           

οικονομική ενίσχυση ύψους 400,00 € σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια          

άνεργο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που απέκτησε την          

ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1/4/2019 και μετά. Η καταβολή της           
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οικονομικής ενίσχυσης γίνεται εφόσον διενεργηθεί έλεγχος στο Μητρώο        

εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων μακροχρόνια ανέργων από τις Υπηρεσίες του         

ΟΑΕΔ και διαπιστωθούν για τον κάθε δικαιούχο τα εξής στοιχεία: α) Το            

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Μητρώνυμο. β) Ο αριθμός αστυνομικής          

ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών. γ) Ο αριθμός           

Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ). δ) Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου         

(ΑΦΜ). ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και            

ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). 

 

24. ΦΕΚ Β’ 1470 16.04.2020 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας          

του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου        

ΠΝΠ 30.3.2020 (Α’ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας          

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με           

την οποία καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης           

δημόσιας υπηρεσίας για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής         

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62          

του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 ΠΝΠ. 

Επιπλέον καθορίζονται αναλυτικά η έναρξη διαδικασίας, η δημοσίευση        

πρόσκλησης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι         

λεπτομέρειες σχετικά με εκπτώσεις, κυρώσεις και τη λύση της Σύμβασης. 

Στο Παράρτημα της απόφασηςκαθορίζονται οι επιλέξιμες δρομολογιακές γραμμές,        

η ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία          

μίσθωμα. Το κόστος των συμβάσεων βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων         

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με         

την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (Β΄ 1426) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

25. ΦΕΚ Β’ 1471 16.04.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.            

4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και           

25.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 & Παράταση ισχύος της αριθμ.         

Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/ 6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας       

και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020. 

 

Περιγραφή 
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Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτης, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,        

Υγείας και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της           

υπαίθριας λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας,          

για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και 25.4.2020, για          

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Παιδείας &          

Θρησκευμάτων και Υγείας με την οποία η ισχύς της με αριθμ.           

Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης «Επιβολή του μέτρου της       

προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών         

στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020          

έως και 20.4.2020» (Β΄ 1178), παρατείνεται έως και τις 28.4.2020. 

 

26. ΦΕΚ Β’ 1472 17.04.2020 | Παράταση της υπ’ αρ.          

Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών       

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις           

10.5.2020. 

 

Περιγραφή 

 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία, η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/            

21.3.2020 κοινής 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) παρατείνεται έως και τις 10.5.2020. 

 

27. ΦΕΚ Β’ 1473 17.04.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των            

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας        

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και        

Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18-3-2020 (Β’ 931)        

έως και τις 20.5.2020. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία, η ισχύς της υπ’ αριθμ.            

Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18.3.2020 κοινής απόφασης «Επιβολή του μέτρου της        
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απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών       

ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των       

επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων       

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων        

εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό         

διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020» (Β΄ 931) παρατείνεται έως και τις            

20.5.2020. 
 

28. ΦΕΚ Β’ 1475 17.04.2020 | Παράταση της ισχύος του άρθρου πρώτου            

της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,        

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και         

Εσωτερικών με αριθμ. 23095/6.4.2020 (Β’ 1179). 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

οποία, η ισχύς του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. 23095/6.4.2020 κοινής απόφασης            

«Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας         

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1179)          

παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 08.00. 

 

29. ΦΕΚ Β’ 1476 17.04.2020 | Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των            

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του       

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,       

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό         

Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127). 

 

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 Η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 κοινή απόφαση «Επιβολή του          

μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη          

χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β’ 1127) παρατείνεται για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη          

χώρα έως και τις 15.5.2020 και ώρα 12.00. 
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30. ΦΕΚ Β’ 1477 17.04.2020 | Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των           

μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του         

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από         

18.4.2020 έως 20.4.2020. 
 

Περιγραφή 

 

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

Εσωτερικών. 

 

Με την απόφαση ορίζεται ότι από το Μεγάλο Σάββατο, στις 18 Απριλίου 2020             

και ώρα 21:00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα              

23:59, το πρόστιμο για άσκοπη και αδικαιολόγητη μετακίνηση διπλασιάζεται και          

διαμορφώνεται σε 300 ευρώ ενώ θα αφαιρούνται οι πινακίδες του οχήματος για            

60 ημέρες. Ορίζεται, ακόμα, ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ σε            

τυχόν συνεπιβάτες. 

 

31. ΦΕΚ Β’ 1478 17.04.2020 | Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των           

υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία            

ορίζεται το ωράριο των υπεραγορών τροφίμων (super market) για τη Μεγάλη           

Παρασκευή 17.4.2020 από 13:00 έως 20:30. Με την παρούσα απόφαση          

καταργείται η υπ’ αρ. 38886/14.4.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και          

Επενδύσεων (Β’ 1458). 

 

32. ΦΕΚ Β’ 1479 17.04.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς        

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις 27.4.2020          

και ώρα 23.00. 
 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής           

Πολιτικής με την οποία ορίζεται ο περιορισμός του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων και            

σκαφών θαλάσσιας αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, σε λιμάνια, τουριστικά        

λιμάνια του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και λιμενικές εγκαταστάσεις/ υποδομές της           

χώρας, προερχόμενων από κάθε σημείο της αλλοδαπής, καθώς και της με           
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οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς          

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του          

κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν         

από 19.4.2020 και ώρα 07:00 έως και 27.4.2020 και ώρα 23:00. 
 

 

33. ΦΕΚ Β’ 1480 17.04.2020 | Τροποποίηση της        

Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών     

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής (Β’ 944). 

 

Περιγραφή 

 

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

Εσωτερικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της            

υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης «Επιβολή του μέτρου        

του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και          

σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και           

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό        

της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020           

και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944), η ισχύς του οποίου               

έχει παραταθεί με την παρ. 6 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ.            

Δ1α/Γ.Π.οικ.24407/11.4.2020 κοινής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του       

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διάδοσης          

του κορωνοϊού CΟVID-19» (Β’ 1302) έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 23.00,             

προστίθεται περ. (ε), η οποία έχει ως εξής: «ε) εξυπηρέτησης          

αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων        

ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά        

αποκλειστικά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’         

92)». 

 

34. ΦΕΚ Β’ 1481 17.04.2020 | Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού          

και τροφίμων. 

 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων & Υγείας με            

την οποία ορίζεται αναλυτικά η δήλωση αποθεμάτων τροφίμων και η δήλωση των            

αποθεμάτων που αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση          
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ασθενειών. Ορίζονται, επίσης, οι υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων. Τέλος,         

εξειδικεύονται τα στοιχεία καθώς και η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων. 

 

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Δεν ασκήθηκαν μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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