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ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (27.04. έως 03.05) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του            

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την             

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς            

και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως αυτός ασκείται από τα μέλη του             

Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Απριλίου εκδόθηκαν 26 υπουργικές         

αποφάσεις, δημοσιεύθηκε 1 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)       

και δεν υπήρξε σχετικό νομοσχέδιο. 
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους         

αυτοαπασχολούμενους _ δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης και       

τους εργαζόμενους στον χώρο του θεάματος, η επιπλέον δαπάνη 9.000.000          

Ευρώ για την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, η τιμή           

της μάσκας μιας χρήσης, παρανόμως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για την          

μερική απασχόληση συνταξιούχων σε αγροτικές δραστηριότητες, ο προκλητικός        

αποκλεισμός «ενοχλητικών» εφημερίδων και ιστοτόπων από τη       

διαφημιστική δαπάνη της εκστρατείας «Μένουμε Σπίτι. 

 

Οικονομία:  

Ειδικότερα προβλέπονται ρυθμίσεις για μέτρα προστασίας της κύριας κατοικίας,         

έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών         

προσώπων, παράταση έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για       

το Δημόσιο, παρέχεται στήριξη (τόσο για οφειλές στην ΔΟΥ όσο και εργοδοτικές            

εισφορές) επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες,      

επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων σχετικά με τις οφειλές         
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τους, αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών και παρατείνεται η προθεσμία καταβολής          

δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, ο Υπουργός Υγείας δύναται να           

αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως, η       

χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων για έκτακτες ανάγκες, εξαίρεση κυλικείων         

σχολείων από το μίσθωμα όσο διαρκεί η απαγόρευση, παράταση απευθείας          

ανάθεσης από Υπουργείο Παιδείας για διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε         

ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής, δυνατότητα ποσοστού 50% της μηνιαίας         

αμοιβής στην DIGEA, αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση         

επιχειρήσεων λόγω COVID-19 με δημόσια δαπάνη 500 εκατ. Ευρώ, δωρεάν          

μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας,         

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε        

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η αναστολή της λειτουργίας super markets         

κ.ά. όπου έχει εντοπιστεί κρούσμα, χορήγηση και πρόσβαση σε δεδομένα του           

Εθνικού Μητρώου Ασθενών και της Π.Προστασίας, μέτρα ασφαλείας κατά τη          

μετακίνηση μαθητών από και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνονται          

μέτρα για την τήρηση των κανόνων της κοινωνικής αποστασιοποίησης και          

σε ΜΜΜ, γραφεία, ταξί, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους λαϊκών         

αγορών σε διάφορους Δήμους και μέτρα λειτουργίας των επιτρεπόμενων,         

παράταση απαγόρευσης λειτουργιών ως τις 03.05 και μέτρα υγιεινής και          

απόστασης για όταν επιτραπούν οι λειτουργίες, και εποχικών τουριστικών         

καταλυμάτων έως 31.05 και η εξαίρεση κάποιων, μέτρα ατομικών και μη           

προπονήσεων αθλητών, λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των        

επιχειρήσεων εντός αεροδρομίου και λιμανιών, εν μέρει προσωρινού        

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια και στα νησιά ως           

18.05, παράταση προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων και         

απόπλου. 

 

Εργασία: 

Ειδικότερα, παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του         

συνόλου των εργαζομένων των επιχειρήσεων και η απαγόρευση, ορίζεται         

αναλυτικά η εκκίνηση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του          

κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020,          

έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό υγείας, άδεια ειδικού σκοπού για          

υπαλλήλους ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ κτλ, μέτρα στήριξης ναυτικών, δυνατότητα        

πρόσληψης πολίτη τρίτης χώρας (Μετανάστευση) για εποχιακή αγροτική        

εργασία, οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 600 €, στους         

δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες. 

 

Παιδεία: 

Προβλέπεται η ηλεκτρονική εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η        

δυνατότητα λήψης μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών         
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δομών, παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού        

έτους - τάξης μαθητείας». 

 

Δικαιοσύνη: 

Προβλέπονται ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το          

Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

 

Δεν ψηφίστηκαν σχετικά νομοσχέδια. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 90 1.5.2020 | Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των           

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την         

επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.                

4605/2019 (Α’ 52) και αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας με ισχύ            

από τις 30 Απριλίου έως την 31η Ιουλίου. Ορίζεται ότι «Κάθε φυσικό            

πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 1 του           

άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση             

των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της               

κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση». 

Με το άρθρο 2 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από                

11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της από               

30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), που αφορά στη ρύθμιση σχετικά με την έκπτωση 25%             

για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.        

Ειδικότερα ορίζεται ότι η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για οφειλές που           

καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, και             

διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με           

άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής         

καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες         

καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.  

Με το άρθρο 3 παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την              

έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και      

προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη διενέργεια των         

αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του         

Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το       

οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του            

άρθρου 161 του ν. 4270/2014. 

Με το άρθρο 4 παρέχεται για το 2020 πίστωση διάρκειας 10 ημερών στους             

εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του           

ν. 2960/2001 (Α’ 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού            
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Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς         

και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα          

των περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την                

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα              

προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι            

και τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων           

φορολογικών επιβαρύνσεων. 2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το           

χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με το            

άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορήγηση της πίστωσης, το σύνολο της             

βεβαιωμένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονομική εγγύηση υπέρ του         

Δημοσίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής,          

αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούμενου         

εδαφίου. 

Με το άρθρο 5 παρέχεται στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο         

νοσοκομειακές δραστηριότητες. Ορίζεται ότι στις πληγείσες λόγω της        

διάδοσης του κορωνοϊού επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι         

οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο        

86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο       

περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του        

ανωτέρω Κωδικού. Στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνεται έως την 31η         

Αυγούστου 2020: 

α. η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν           

βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.,  

β. η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών          

στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα,  

γ. οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής          

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, 

δ. παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του           

καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική         

ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς          

εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020. 

Στις επιχειρήσεις αυτές που απασχολούν μισθωτούς, οι τρέχουσες ασφαλιστικές         

εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, δύναται να         

καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεμβρίου 2020           

αντίστοιχα. 

Στις επιχειρήσεις αυτές, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων,          

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης,            

παρατείνεται κατά 3 μήνες. Στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο          

εργασιών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, ποσοστό 20% της διαφοράς του           

μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020,            

από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους,         

αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας        

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν          

προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού         

Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
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Με το άρθρο 6 λαμβάνονται επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών         

αερολιμένων. Οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων προς το Ταμείο         

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι         

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, εξοφλούνται έως 6μήνες μετά           

την επέλευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού. Η επιμήκυνση των οφειλών,          

κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το           

πληρωτέο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της          

τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της           

οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή μονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον          

παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το         

χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω οφειλής μέχρι την            

έναρξη ισχύος της παρούσας.  

Με το άρθρο 7 παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η χρονική περίοδος             

διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου        

Κατανάλωσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παραταθεί η          

ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν           

μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Με το άρθρο 8 αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών και παρατείνεται η           

προθεσμία καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, για         

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.  

Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’                

64) και ορίζεται ότι η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και            

ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη        

πρώτης ανάγκης, των super markets, των λαϊκών αγορών, των οργανωμένων          

αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς         

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των            

εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και          

όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής. 

Με το άρθρο 10 παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή           

του συνόλου των εργαζομένων των επιχειρήσεων, που έχουν θέσει σε          

αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους. Η αναστολή δύναται να παρατείνεται          

μέχρι το 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο             

χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Για τις              

επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή           

δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων           

εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω          

αναστολή λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε         

μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.  

Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις              

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να           

προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον         

για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και             

εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.  

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται           

να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.  
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Με το άρθρο 12 επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των           

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες ανάγκες σε επιχειρήσεις,        

των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή          

δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το          

Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το        

διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από          

τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.  

Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων είχε ανασταλεί η             

λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των           

σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των        

εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.  

Με το άρθρο 14 ορίζεται αναλυτικά η εκκίνηση και η ολοκλήρωση της            

διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου        

ημερομισθίου κατά το έτος 2020. 

Με το άρθρο 15 παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των              

κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών         

Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9            

του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η               

Απριλίου 2020. 

Με το άρθρο 16 ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές           

ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του        

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

Με το άρθρο 17 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του           

Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (E.K.E.A), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής        

Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.),        

του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου Υγείας        

Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού       

και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας         

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Η οικονομική αυτή ενίσχυση είναι ίση προς το ήμισυ του           

καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού και στην περίπτωση που ο δικαιούχος          

μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι           

και την 31η Μαΐου 2020, η ενίσχυση καταβάλλεται στο ακέραιο. 

Με το άρθρο 18 ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος            

από τη διασπορά του κορωνοϊού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης             

Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας         

Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σε περίπτωση παραίτησης         

μέλους ή μελών του, μέχρι τον διορισμό νέων μελών, εφόσον παραμένουν 4            

τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του          

Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά. 

Με το άρθρο 19 ορίζεται ότι στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ (Διασώστης -            

Πλήρωμα ασθενοφόρου, Νοσηλευτής, Τεχνικό Συνεργείο, Καθαριστές και Ιατροί)        

χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της          

προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής. Ορίζεται, τέλος, ότι κάθε αναγκαία        

λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και         

Υγείας.  

 

 

9Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 



 

 

 

Με το άρθρο 20 ορίζεται ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου             

Ασθενών από τον κορωνοϊό, επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της          

αναδρομικής χορήγησης δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν          

περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και αφορούν στο           

σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής        

Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών ιχνηλάτησης, δύναται να έχει          

πρόσβαση στα δεδομένα αναφορικά με την πορεία έκβασης των νοσηλευομένων,          

όπως α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και            

τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή            

θάνατος). 

Με το άρθρο 21 προβλέπεται ότι οι ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον             

τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι      

οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα          

λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από την           

υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. 
Με το άρθρο 22 προστίθεται υποπερ. ζζ΄ στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16                

του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) ως εξής: «ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών            

στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας            

στο εργασιακό περιβάλλον». 

Με το άρθρο 23 προβλέπεται για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Ιουνίου, η              

χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για          

την κάλυψη άλλων αναγκών σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης         

έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.  

Με το άρθρο 24 ορίζεται ότι για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε             

δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων         

για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με τα            

μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, έως τη λήξη της σύμβασης          

παραχώρησης και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 εφαρμόζονται          

αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117) και της υπ’ αρ.            

129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και        

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 108). 

Με το άρθρο 25 ορίζεται ότι από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα               

διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων         

σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την          

ενοικίασή τους. 

Με το άρθρο 26 ορίζεται ότι κατά τη μετακίνηση μαθητών από και προς τη              

σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη         

προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού. Με κοινή υπουργική            

απόφαση μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό           

αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι         

δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα           

των οικείων ΟΤΑ. 

Με το άρθρο 27 ορίζεται ότι κατ΄ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019              

οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως          

τις 30 Ιουνίου 2020. 
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Με το άρθρο 28 ορίζεται ότι οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του             

προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων         

φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες           

καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, δύναται να           

παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
Με το άρθρο 29 προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος           

κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί           

να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α’              

βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις         

προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης,       

ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον          

οικείο δήμο ή την επιχείρηση, εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β’ της παρ. 3 του              

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). 

Με το άρθρο 30 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία            

δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών [δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του          

άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)]. 

Με το άρθρο 31 προβλέπεται ότι για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με            

οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ,         

ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία            

Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5           

(άδεια ειδικού σκοπού) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου         

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

Με το άρθρο 32 ορίζεται ότι η ημερομηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων            

από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), όπως ορίστηκε με το               

άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α’ 207), παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
Με το άρθρο 33 προβλέπονται ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το          

Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά         

διοικητικά δικαστήρια σχετικά με την εκδίκαση των υποθέσεων, για χρονικό          

διάστημα από 6 Μαΐου έως 15 Ιουλίου 2020. 

Με το άρθρο 34 ορίζεται ότι για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15                 

Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση              

άλλων διατέξεων, τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότησής          

τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου, καθώς            

και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του οργάνου            

διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα          

θέματα αυτά στον Κανονισμό του. 

Με το άρθρο 35 ορίζεται ότι από τις 15 έως τις 30 Μαΐου η υποβολή των                

αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια       

εκπαίδευση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή υπουργική           

απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε          

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Με το άρθρο 36 προβλέπεται η δυνατότητα λήψης μέτρων μετά από την            

επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών αναφορικά με: 

α. την ομαλή και ασφαλή διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών          

λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων. 
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β. τη διενέργεια, με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία, των κάθε είδους εξετάσεων             

(προαγωγικών, απολυτήριων και των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην         

τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

γ. τη διασφάλιση της κάλυψης της διδακτέας ύλης και της αναπλήρωσης           

διδακτικών ωρών. 

δ. με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄            

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

Με το άρθρο 37 ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος            

διασποράς του κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να            

υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας        

κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη          

διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν         

να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και          

από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας          

ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης.  

Ορίζεται, επίσης, ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την            

30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους         

υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου         

ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,          

μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών,         

μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση          

κάθε διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. 

Τέλος ορίζεται ότι για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η            

Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να         

διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων,        

αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη         

των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά         

παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας. 

Με το άρθρο 38 ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να             

υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο         

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά         

παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να         

απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών,        

υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου          

εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους         

άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις         

επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της         

εταιρείας για χρονικό διάστημα 3 ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με          

μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών          

ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιμετώπιση των προεκτιθέμενων έκτακτων        

αναγκών. 

Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του              

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να προβλέπεται η παράταση         

της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης         
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μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία            

λεπτομέρεια. 

Με το άρθρο 40 περιγράφονται αναλυτικά ειδικά μέτρα στήριξης ναυτικών. 
Με το άρθρο 41 προβλέπεται ότι οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που            

συνάπτονται για την εκτέλεση δρομολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 62 της από            

30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) (της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής        

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας       

του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν.             

4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη           

συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν.             

2932/2001 (Α’ 145). 

Με το άρθρο 42 προβλέπεται ότι εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει            

πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης         

εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),              

δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης            

νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της         

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον         

μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. 
Με το άρθρο 43 επέρχονται ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας           

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και       

περιφερειακής εμβέλειας. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω        

παρόχους για καταβολή στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ          

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ      

ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»         

ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής, που του οφείλεται για την παροχή           

υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής        

εμβέλειας αντίστοιχα, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. 

Στην «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα του         

συμψηφισμού ποσού ίσου με το τυχόν υπόλοιπο ποσοστό 50% της          

τιμολογηθείσας και μη καταβληθείσας μηνιαίας αμοιβής, από τους ανωτέρω         

παρόχους για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μαϊο, με επόμενη δόση ή επόμενες             

δόσεις του Εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για το 1 Δικαίωμα Χρήσης          

Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης        

Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, δυνάμει της υπ’ αρ. 706/4/6.2.2014        

απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,       

«Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων        

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής». 

Τέλος, για το διάστημα από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Αυγούστου              

2020, αναστέλλεται το δικαίωμα της «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»         

να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, καθώς και να          

προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω          

οφειλών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής       

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι         

έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος καταβολής ποσοστού 50% της μηνιαίας          

αμοιβής για το διάστημα των 3 μηνών. 
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Με το άρθρο 44 λαμβάνονται μέτρα για την τήρηση των κανόνων της            

κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής       

υπουργικής απόφασης που να προβλέπει στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας,            

σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε οποιουσδήποτε         

άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:  

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,  

β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και          

ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,  

γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,  

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.  

Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε           

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 5.000 ευρώ. Στις επιχειρήσεις που           

παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, διοικητικό         

πρόστιμο από 1.000 έως (100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό           

διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.  

 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.) 

1. ΦΕΚ Β’ 1612 27.4.2020 | Προκήρυξη της δράσης «Αποζημίωση ειδικού          

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης          

του κορωνοϊού COVID-19». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την           

οποία ορίζεται η προκήρυξη της δράσης με θέμα «Αποζημίωση ειδικού          

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης          

του κορωνοϊού COVID-19». Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης,         

ανέρχεται σε 500.000.000 ευρώ. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το          

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)       

του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση          

των διαχειριστικών ενεργειών, στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα       

και Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου         

Μάθηση». Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι         

επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων        

καθώς και επιχειρήσεις 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 20 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην            

Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της από 15.4.2020 (Β’ 1457) υπουργικής           

απόφασης ως προς στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου        

Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης           

της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της           

συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης         

όλων των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων          

των δικαιούχων της αποζημίωσης. 
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων          

Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τη σειρά υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της           

ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». Η ΑΑΔΕ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων         

των άρθρων 2 και 3 της από 15.4.2020 (Β’ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης,             

μέσω του TAXISnet και του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να          

εγκρίνει ή να απορρίψει τις αιτήσεις και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, -             

καταβάλλει την αποζημίωση στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου         

επιχείρησης. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 1614 27.4.2020 | 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 27.4.2020 έως             

και 6.5.2020, 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, Υγείας και Εσωτερικών με την           

οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από          

27.4.2020 έως και 6.5.2020, των υπαίθριων λαϊκών αγορών Ξηροκρήνης,         

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Ιστιαίας, της Περιφέρειας        

Στερεάς Ελλάδας, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του          

κορωνοϊού. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 1628 28.4.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

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

και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020. 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

οποία ορίζεται ότι η ισχύς της από 6.4.2020 (Β’ 1178) κοινής υπουργικής            

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», όπως έχει            

ήδη παραταθεί με την από 16.4.2020 (Β΄ 1471) κοινή υπουργική απόφαση,           

παρατείνεται έως και τις 3.5.2020. 
 

4. ΦΕΚ Β’ 1629 29.4.2020 | Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού          

Σκοπού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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Με το άρθρο 1 καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού         

σκοπού, ύψους 600 €, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους       

επαγγελματίες που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς          

του κορωνοϊού. Οι ενισχύσεις αυτές είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και         

ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε           

κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με          

βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει και δεν             

υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής         

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι Δικαιούχοι της οικονομικής         

ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής       

δραστηριότητας (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της απόφασης).       

Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι όσοι αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στην υπ’            

αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών         

Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι           

από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω πρόσκληση           

και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους           

καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της            

οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ. Όσοι          

δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν        

λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να          

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ        

(supportemployees.services.gov.gr). 

Με το άρθρο 3 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία καταβολής της οικονομικής           

ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε         

ηλεκτρονική μορφή αναλυτική 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.  

Με το άρθρο 4 προβλέπεται η ύπαρξη προστίμων στα φυσικά πρόσωπα που            

δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους και επιβάλλονται κυρώσεις που          

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

5. ΦΕΚ Β’ 1631 29.4.2020 | 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 29.4.2020 έως και           

8.5.2020, 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, Υγείας και Εσωτερικών με την           

οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς επί των           

οδών Λυκούργου και Σπάρτης, στον Δήμο Καλλιθέας της ΠΕ Αττικής, για το            
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χρονικό διάστημα από 29.4.2020 έως και 8.5.2020, για προληπτικούς λόγους          

δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 1632 30.4.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’         

871). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,         

Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι            

η ισχύς της από 16.3.2020 (Β’ 871) κοινής υπουργικής απόφασης: «Προσωρινή           

άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της         

Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020»,          

παρατείνεται έως και τις 31.5.2020. Ουσιαστικά η απόφαση αφορά στην          

παράταση της μη ισχύος του δακτυλίου για τον μήνα Μάιο στην Αθήνα με             

σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών με επιβατηγά αυτοκίνητα          

ιδιωτικής χρήσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα         

ιδιωτικής χρήσης, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 1633 30.4.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και       

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών       

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 857) & Παράταση ισχύος της υπ’           

αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών        

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 987). 

 

Περιγραφή 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &          

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

και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται έως και τις 31.5.2020 η ισχύς της             

από 14.3.2020 (Β’ 857) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της           

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων      

από 15.3.2020 έως και 30.4.2020». 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &          

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

και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται έως και τις 31.5.2020 η ισχύς της             

από 22.3.2020 (Β’ 987) κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της           

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς      

λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020           

ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020». 

 

8. ΦΕΚ Β’ 1634 30.4.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/ 18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης       
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και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών        

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 930). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

οποία παρατείνεται έως και τις 31.5.2020 η ισχύς της από 18.3.2020 (Β’ 930)             

κοινής υπουργικής απόφασης: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής        

απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την        

ονομασία “Ξενώνες φιλοξενίας νέων” (Youth Hostels), στο σύνολο της         

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020». 

 

9. ΦΕΚ Β’ 1635 30.4.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020          

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών      

καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης       

λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’           

αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295) & Τροποποίηση της υπ’ αρ.           

5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση      

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας       

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’        

1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια         

απόφαση (Β’ 1529). 
 

Περιγραφή 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την           

οποία ορίζεται ότι η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, που λειτουργούν          

κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε         

με την από 22.3.2020 (Β΄ 987) κοινή υπουργική απόφαση, διαρκεί έως και τις             

31.5.2020 και ώρα 12:00. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την           

οποία τροποποιείται η από 27.3.2020 (Β’ 1073) απόφαση του Υπουργού          

Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της        

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών       

όρων», όπως τροποποιήθηκε με την από 15.4.2020 (Β’ 1529) απόφαση, ως προς            

τη διάρκεια λειτουργίας των καταλυμάτων στα οποία καταλύουν πολίτες με          

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των        

σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό ή νοσηλευτικό ή υγειονομικό         

προσωπικό κ.ά.). Η διάρκεια αυτή ισχύει έως και της 31.5.2020 και ώρα            

12:00. 

Επίσης προστίθενται νέα τουριστικά καταλύματα (σ.σ. βρίσκονται συνημμένα στον         

πίνακα της απόφασης) που λειτουργούν κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής          

απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την από 22.3.2020 (Β΄ 987) κοινή           

υπουργική απόφαση. 
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10. ΦΕΚ Β’ 1637 30.4.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020           

υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου       

έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)»         

(Β’ 1270). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την           

οποία τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της από 9.4.2020 (Β’ 1270)             

κοινής υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου        

έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)». 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι δομές - εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της            

από 23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1078), αποστέλλουν μέχρι         

την 25η Μαΐου 2020 στην ΕΕΤΑΑ, υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν            

ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και, σε περίπτωση ανάκλησης          

υποβληθείσας δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό αποδεικτικό. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 1638 30.4.2020 | Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020           

απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση       

ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα          

μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από          

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με την οποία           

τροποποιείται η από 15-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό         

«Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της        

δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού            

COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861) ως προς τα           

κάτωθι άρθρα 1  

& 2. 

Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το Άρθρο 2 (Διάρκεια και περιεχόμενο           

ενημερωτικών μηνυμάτων) της ανωτέρω απόφασης. Ορίζεται ότι τα ηχητικά και          

οπτικοακουστικά ενημερωτικά μηνύματα έχουν διάρκεια έως 1 λεπτό και         

αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ)         

της Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους υπόχρεους του άρθρου. Τα μηνύματα           

αυτά αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά           

μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή και τον περιορισμό            

της διάδοσης του κορωνοϊού και την ενημέρωση του κοινού για μέτρα άμεσης            

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του και σε σχέση με την σταδιακή άρση            

των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί και τη διαμόρφωση στοχευμένης          

και ισορροπημένης στρατηγικής εξόδου. Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά        

περίπτωση, δύναται να διαμορφώνονται με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, σε         

οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να συνοδεύονται από νοηματική          

γλώσσα. 
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Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το Άρθρο 3 (Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης            

ενημερωτικών μηνυμάτων) της ανωτέρω απόφασης. Ορίζεται ότι τα ενημερωτικά         

μηνύματα μεταδίδονται κατά την διάρκεια του εικοσιτετράωρου ως εξής: α) Κατά           

το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα ανά           

2 ώρες. β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα            

ενημερωτικό μήνυμα ανά 3 ώρες. Τέλος, ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία κατά           

την οποία τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα μεταδίδουν τα         

ενημερωτικά μηνύματα. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 1640 30.4.2020 | Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και          

κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του            

ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και           

31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, 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, Υγείας και Εσωτερικών με την           

οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών για το            

χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 με τις παρακάτω          

προϋποθέσεις: 

α. Σε κάθε αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που           

δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές          

σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και          

επαγγελματίες). (Το εδάφιο έχει ισχύ μόνο για τις περιοχές όπου δεν λειτουργούν            

παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).             

β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5            

μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.  

Απαγορεύεται έως και τις 10 Μαΐου 2020 η πώληση βιομηχανικών ειδών της            

κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών              

ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας. 

Απαγορεύεται έως και την 31η Μαΐου 2020 η λειτουργία των αγορών του άρθρου             

38 του ν. 4497/2017.  

 

13. ΦΕΚ Β’ 1641 30.4.2020 | Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου           

Εθνικής Άμυνας & Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου         

εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού       

Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας         

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών. 
 

Περιγραφή 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την            

οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά 10.000 προστατευτικών μασκών από την          

εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ, εκτιμώμενης αξίας 6.800 €, για την ενίσχυση των μέτρων            
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προστασίας Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο        

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας &          

Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται έως 31.5.2020 η περίοδος          

εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας         

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται στην        

παρ. 1 του άρθρου 62 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.  

 

14. ΦΕΚ Β’ 1642 1.5.2020 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του           

άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού        

Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας         

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο       

01.05.2020 – 31.05.2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας           

(περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της απόφασης) και συνήφθησαν εως          

30.04.2020 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 της από 30.03.2020           

ΠΝΠ (Α΄75) και της από 16-04-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και           

Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1470), δύναται να παραταθούν έως 31.05.2020 με          

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ή/και με αύξηση του ελάχιστου            

αριθμού δρομολογίων άνευ καταβολής πρόσθετου μισθώματος για τα επιπλέον         

δρομολόγια, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες συγκοινωνιακές      

ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθόσον είναι οι μοναδικοί       

πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εξυπηρετούν τις γραμμές αυτές. Προς το         

σκοπό αυτό καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή τροποποιητικής           

σύμβασης εντός 24 ωρών από τη σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Θαλασσίων           

Συγκοινωνιών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου για την υπογραφή          

της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης θα εκκινείται η διαδικασία που          

περιγράφεται στα άρθρα 2 – 5 της παρούσας. 

Με το άρθρο 2 καθορίζεται για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020 το            

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας         

υπηρεσίας για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής        

εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών έως 31.05.2020. Τέλος, στο Παράρτημα         

ΙΙ (βρίσκεται συνημμένο στην απόφαση) καθορίζονται οι επιλέξιμες        

δρομολογιακές γραμμές για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020, η ελάχιστη          

συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη          

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Με το άρθρο 3 ορίζεται αναλυτικά η έναρξη διαδικασίας και η δημοσίευση            

Πρόσκλησης.  

Με το άρθρο 4 ορίζονται αναλυτικά οι δικαιούμενοι Συμμετοχής, η διαδικασία           

επιλογής καθώς και τα ζητήματα επιλεξιμότητας.  
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Με το άρθρο 5 ορίζονται αναλυτικά τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τέλος με            

το άρθρο 6 καθορίζονται ζητήματα σχετικά με εκπτώσεις, κυρώσεις, λύσης της           

Σύμβασης και τις ευχέρειες της Διοίκησης. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 1643 2.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους       

θρησκευτικούς χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας         

έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση της τέλεσης, με την παρουσία φυσικών            

προσώπων κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και        

πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους         

θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και         

χωρητικότητάς τους, για το διάστημα από 4.5.2020 έως 16.5.2020. 
Επιτρέπεται, η προσέλευση φυσικών προσώπων, για ατομική προσευχή και         

βραχεία παραμονή τους στο χώρο λατρείας. Ο συνολικός αριθμός των εντός           

των χώρων λατρείας παρευρισκομένων καθορίζεται σύμφωνα με την        

αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση            

1,5 μέτρου μεταξύ τους. Σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας            

υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός           

50. Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά: 

α. 2 σταθμοί αντισηπτικών. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι           

υποχρεωτική για όλους τους προσερχόμενους κατά την είσοδο στο χώρο          

λατρείας.  

β. αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.) σε          

εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας,  

γ. συχνός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται από πολλά           

φυσικά πρόσωπα (π.χ. κουπαστές, χερούλια κ.λπ.).  

δ. κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής.  

Με ευθύνη του κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα         

ελεγχόμενης εισόδου των φυσικών προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να          

αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ            

τους.  

Ορίζεται ακόμα ότι ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός           

και ότι σε περίπτωση τεχνητού κλιματισμού πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα          

και φυσικός αερισμός με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.  

 

16. ΦΕΚ Β’ 1644 3.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό          

διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς          

του κορωνοϊού COVID-19. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &         

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας,            

για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, των ιδιωτικών           

επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις οριζόμενες 54 δραστηριότητες βάσει Κωδικών          

Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας,            

για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, όλων των           

οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των       

χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)            

και των αναβατήρων (τελεφερίκ). 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι, από τις 5.5.2020 επιτρέπεται:  

α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά           

και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η           

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την κάλυψη των αναγκών         

προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των        

αθλημάτων. 

β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που        

χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών        

(Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής          

Κατηγορίας ανδρών, για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε         

ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής             

κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.  

γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά         

σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα:           

αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός,      

μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία –       

αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους, ηλικίας 15 ετών και              

άνω. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι, από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, επιτρέπεται η             

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου         

1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. Απαγορεύεται η           

λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με         

συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου        

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), που βρίσκονται σε          

εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 

Με το άρθρο 5 ορίζονται ως αρμόδιες αρχές, όργανα, διαδικασίες ελέγχου,           

πιστοποίηση παραβάσεων, επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, για τις         

ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εκείνες που προβλέπονται στην από         

9.4.2020 (Β’ 1275) κοινή υπουργική απόφαση. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού για              

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και          
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Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του         

τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 1645 3.5.2020 | Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης          

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της           

επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που        

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού. Ορίζονται αναλυτικά οι Δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η          

διαδικασία υποβολής αίτησης - απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία        

χορήγησης της ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις επιστροφής αυτής, οι υποχρεώσεις          

των δικαιούχων, καθώς και ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 1646 3.5.2020 | Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και           

δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη        

Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των        

εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή         

διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου          

δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),         

με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του         

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών με την οποία καθορίζονται          

ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στις             

ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, για τους κομιστές             

αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν          

ανασταλεί κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου,         

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75).              

Ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπαγωγής, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία         

υποβολής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος          

αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΑΑΔΕ για           

τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 1647 3.5.2020 | Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε          

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης        

κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών          

επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των           

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 

Με το άρθρο 2 ορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας           

ιδιωτικών επιχειρήσεων και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις. Στις επιχειρήσεις που δεν          

τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της          

δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 100.000           

ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες. 

Με το άρθρο 3 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.            

Ειδικότερα, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική           

μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις         

υποδείξεις του προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, προκειμένου να        

τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση          

προς αποφυγή συνωστισμού. Για κάθε παράβαση, ύστερα από αιτιολογημένη         

πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι για τα ταξί και για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης               

(Ε.Ι.Χ.) οχήματα μέχρι 5 θέσεων, επιτρέπεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας          

προστασίας, η μεταφορά ενός επιβάτη, πλέον του οδηγού. Κατ’ εξαίρεση,          

επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός          

ατόμου που χρήζει βοηθείας. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου           

επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα            

ανήλικα τέκνα τους. Για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας           

αρχής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν 150 €, τόσο στον οδηγό του           

οχήματος, όσο και στους επιβάτες. 

Με το άρθρο 5 ορίζονται μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης           

οχήματα από 7 θέσεις και άνω. 

Με το άρθρο 6 λαμβάνονται μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων          

υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού. Τηρείται, εντός νοσοκομείων,        

ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, ενώ είναι υποχρεωτική η           

χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους            

ασθενείς ή επισκέπτες. Σε περίπτωση παράβασης του μέτρου της χρήσης μάσκας,           

επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 

Για τις δημόσιες υπηρεσίες τηρείται η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου όπως            

επίσης η ελάχιστη αναλογία ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.. Για την παράβαση του             

μέτρου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. 

Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5          

μέτρου μεταξύ των ατόμων. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150          

ευρώ. 

Με τα άρθρα 7-10 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής            

κυρώσεων, η πιστοποίηση παραβάσεων, η επιβολή προστίμων και η διαδικασία          

είσπραξής τους. 
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Με το άρθρο 11, ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς              

την εφαρμογή της απόφασης, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και          

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του         

τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 1648 3.5.2020 | Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού             

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των         

ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς        

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις         

4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με τη οποία επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης έναντι του κορωνοϊού, ο            

περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών πέραν των ορίων της οικείας          

Περιφερειακής Ενότητας. Ο περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα, από          

4.5.2020 ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00. Αναφέρονται ρητά οι            

περιπτώσεις εξαίρεσης από τη ρύθμιση. 

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογής της απόφασης, τη διαπίστωση των          

παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η          

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές και η Εθνική           

Αρχή Διαφάνειας. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις επιβάλλεται         

πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν           

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 

 

21. ΦΕΚ Β’ 1649 3.5.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις           

18.5.2020 και ώρα 06.00. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με          

την οποία ορίζεται ο περιορισμός, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις              

18.5.2020 και ώρα 06.00, των πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων, καθώς          

και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας           

πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, από την ηπειρωτική Ελλάδα           

προς τα νησιά, υπό τις οριζόμενες στην απόφαση εξαιρέσεις. 

 

22. ΦΕΚ Β’ 1650 3.5.2020 | Παράταση της ισχύος του μέτρου του            

προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)       

αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διάδοσης         

του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις            

18.5.2020 και ώρα 06:00. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής           

Πολιτικής με την οποία παρατείνεται έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00, η             

ισχύς της από 17.4.2020 (Β’ 1479) κοινής υπουργικής απόφασης: «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», όπως αυτή είχε παραταθεί με την από 25.4.2020            

όμοια απόφαση (Β’ 1586).  

 

23. ΦΕΚ Β’ 1651 3.5.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 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 4.5.2020          

και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ότι, από            

τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου              

2020 και ώρα 06:00, απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο          

απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών          

πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως        

σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.         

Ορίζονται τέλος, ρητά οι περιπτώσεις εξαίρεσης. 

 

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5946 - 27.04.2020 | Αποκατάσταση         

αδικιών σχετικά με: α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους         

αυτοαπασχολούμενους _ δικαιούχους του προγράμματος     

τηλεκατάρτισης, και β) τους εργαζόμενους στον χώρο του θεάματος. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5993 - 27.04.2020 | Απόφαση         

337/25.04.2020 _ δαπάνη 9.000.000 Ευρώ για την εκστρατεία        

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τον COVID_19. 

 

3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 645 - 28.04.2020 | Μάσκες          

μιας χρήσης / τιμή πώλησης. 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6028 - 28.04.2020 | Εν μέσω          

πανδημίας επιβάλλονται παρανόμως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές      

για την μερική απασχόληση συνταξιούχων σε αγροτικές       

δραστηριότητες. 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11255373.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11255730.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11256433.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11256433.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11256408.pdf


 

 

 

5. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτημα κατάθεσης εγγράφου με αριθμό         

πρωτοκόλλου 6052/287 - 29.04.2020 | Προκλητικός αποκλεισμός       

«ενοχλητικών» εφημερίδων και ιστοτόπων από τη διαφημιστική       

δαπάνη της εκστρατείας «Μένουμε Σπίτι», για την ενημέρωση του         

κοινού σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας Covid_19. 

 

Ευχαριστούμε! 
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