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«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την 
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ΙΟΥΝΙΟΣ Εβδομάδα 3η 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

 

2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (15.6. έως 21.6) 

 

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 τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου εκδόθηκαν 26 υπουργικές αποφάσεις,          

ενώ δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ούτε         

κάποιο σχετικό νομοσχέδιο που να αφορά στην πανδημία του κορωνοϊού και τις            

συνέπειές της. 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η προετοιμασία της χώρας ενόψει ενός          

ενδεχόμενου δεύτερου κύματος έξαρσης της πανδημίας, ακριβή ποσά ανά          

δικαιούχο για την ενημερωτική δαπάνη που αφορούσε την εκστρατεία για          

τον κορωνοϊό και εκ περιτροπής εργασία ή απόλυση για τους          

εργαζομένους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον «Μηχανισμό       

ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ_ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

Οικονομία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως την τροποποίησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης         

στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,           

το ποσό των 10.000.000€ που προοριζόταν για «αποζημίωση πρόσθετης         

απασχόλησης του επιπλέον προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες –        

υπερωρίες)» να απαλείφεται και να προστίθεται στο ποσό «για την αγορά           

ατομικών ειδών προστασίας και υλικών» στο οποίο αρχικά προβλεπόταν         
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να διατεθούν 15.000.000€, την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την         

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19 και για τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνονται μέχρι και την           

31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις       

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, προσδιορισμός πληττόμενων     

επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%          

του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας        

επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο         

σύνολο της Επικράτειας, κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες        

ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, επιβολή του μέτρου           

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών, επιβολή        

του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών        

λειτουργιών σχολικών μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της         

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού      

υλικού και τροφίμων, εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής            

αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της        

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 

 

Τουρισμός:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου       

βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης           

μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19, 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, επιβολή του μέτρου του          

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων          

αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020,            

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, πρόγραμμα «Τουρισμός για         

όλους» έτους 2020. 

 

Εργασία/Πρόνοια: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως παράταση για το δικαίωμα υπαγωγής στην         

παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών      

Απριλίου 2020 και στη ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. 

 

 

Παιδεία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας       

εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας, τρόπος διεξαγωγής των        

πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών        

δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. 
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Μετανάστευση:  

Παρατείνονται η λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων          

του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο         

σύνολο της Επικράτειας. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ A’ 111 12.06.2020 | Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. 
 

Με τα άρθρα 121-132 παρατείνεται έως 30-6-2020, αποκλειστικά για φέτος, το           

διδακτικό έτος και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου          

(ι,δ,ο,χ,) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς και των μελών Ειδικού         

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)        

που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά παρέκκλιση της        

κείμενης νομοθεσίας.  

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 2321 15.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Β1α/οικ.19627/          

19.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,        

«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και         

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄394), όπως τροποποιήθηκε        

και ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία            

τροποποιείται η από 19.03.2020 (Β’ 934) κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτη          

οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού         

της διάδοσης του κορωνοϊού». 

Ειδικότερα, δίνεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας το ποσό         

των 25.000.000€ για την αγορά ατομικών ειδών προστασίας και υλικών.  
Συγκριτικά με την προηγούμενη απόφαση, φαίνεται το ποσό των 10.000.000€          

που προοριζόταν για «αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του επιπλέον        

προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες)» να απαλείφεται και να          

προστίθεται στο ποσό «για την αγορά ατομικών ειδών προστασίας και υλικών»           

στο οποίο αρχικά προβλεπόταν να διατεθούν 15.000.000€. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 2332 15.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ.           

16486/500/ 7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775). 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/0d220571-1d56-4fbe-8077-ad67d4de8f70.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/4f181294-4b8b-4d58-93b3-2c4292e63dbf.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/4f181294-4b8b-4d58-93b3-2c4292e63dbf.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/4f181294-4b8b-4d58-93b3-2c4292e63dbf.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/4f181294-4b8b-4d58-93b3-2c4292e63dbf.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/4f181294-4b8b-4d58-93b3-2c4292e63dbf.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/2a58cbe5-3d51-4de0-9c2d-a2136db64951.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/18/2a58cbe5-3d51-4de0-9c2d-a2136db64951.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της από 7-5-2020              

υπουργικής απόφασης (Β' 1775) και ορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας          

(ΚΑΔ) των κλάδων σχετικά με το δικαίωμα υπαγωγής στην παράταση          

προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου      

2020 και στη ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. 
 

 

3. ΦΕΚ Β’ 2370 16.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020          

κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού      

περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις        

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’          

2084). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με           

την οποία τροποποιείται η από 29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικά          

πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι        

τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β’ 2084). 

Πιο συγκεκριμένα επέρχονται τροποποιήσεις ειδικά για τους Ξενώνες        

Φιλοξενίας Νέων, τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα         

Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού, τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας        

και γενικότερα προστίθενται και άλλοι κανόνες για όλους τους χώρους της           

εγκατάστασης. 

Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της         

δημόσιας υγείας. Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι η διοίκηση κάθε εγκατάστασης         

τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν           

στο κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης,         

στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) - ώστε να        

καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος          

COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.  

Τέλος, επέρχονται αλλαγές στον Πίνακα με τις παραβάσεις των κανόνων καθώς           

και στα αντίστοιχα πρόστιμα που επιβάλλονται. 

 

 

4. ΦΕΚ Β’ 2371 16.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ           

2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης       

και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση        

ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και          

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η           
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/72ca065a-fd86-4ba1-bc8d-b97bafc53053.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/72ca065a-fd86-4ba1-bc8d-b97bafc53053.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/72ca065a-fd86-4ba1-bc8d-b97bafc53053.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/72ca065a-fd86-4ba1-bc8d-b97bafc53053.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/72ca065a-fd86-4ba1-bc8d-b97bafc53053.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/7640f99d-a110-4a21-a273-3d80466fbba8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/7640f99d-a110-4a21-a273-3d80466fbba8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/7640f99d-a110-4a21-a273-3d80466fbba8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/7640f99d-a110-4a21-a273-3d80466fbba8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/19/7640f99d-a110-4a21-a273-3d80466fbba8.pdf


 

 

 

από 15.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1457) «Αποζημίωση ειδικού        

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης          

του κορωνοϊού COVID-19». 

Με τις τροποποιήσεις δίνεται η δυνατότητα:  

α. Υποβολής αίτησης έως τις 19 Ιουνίου για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί            

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και          

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλε           

αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω           

υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019            

έως 29η Φεβρουαρίου 2020, και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει            

πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα         

έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες           

περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα. 

β. Υποβολής αίτησης έως τις 19 Ιουνίου για Συμπλοιοκτησίες και κοινωνίες           

αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις         

κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε.  

γ. Υποβολής αίτησης έως 19 Ιουνίου για δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση            

ως την 28η Απριλίου.  

δ. Τέλος οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις            

τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται       

στο τέλος του πίνακα της απόφαση 39162 ΕΞ 2020/2020 , χωρίς αναγραφή ΚΑΔ,             

δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my Business Support» μέχρι           

και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό           

πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων            

κλάδων». 

 

5. ΦΕΚ Β’ 2377 16.6.2020 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση           

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,         

για τον μήνα Μάιο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και          

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζονται οι συνημμένες, στον           

πίνακα της απόφασης, επιχειρήσεις (βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας -         

που θα λάβουν 534 ευρώ και 300 ευρώ για τον Μάιο 2020. Δικαιούχοι είναι οι               

ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών        

επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου         

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε.,         

καθώς και οι 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 είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη            

εγκατάσταση στην Ελλάδα 
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Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και           

την 25 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ         

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

6. ΦΕΚ Β’ 2378 16.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/          

17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας         

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα          

των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης          

και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β’ 916). 

 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της απόφασης «Επιβολή           

του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών           

πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς           

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 916) οι πολίτες της           

Δημοκρατίας της Σερβίας, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο           

ή με οποιοδήποτε μέσο, σχετικά με τον εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο και τον κατ’             

οίκον περιορισμό των εισερχομένων προσώπων από τα αεροδρόμια προέλευσης         

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας [Λίστα Α και Λίστα Β του            

Οργανισμού European Union Aviation Safety Agency (EASA)].». 

 

7. ΦΕΚ Β’ 2379 16.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/          

14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και        

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου         

του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου          

πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις            

30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄         

2283). 
 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του            

άρθρου 3 της από 14.6.2020 (Β΄ 2283) κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή           

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του           

κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και            

τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

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

κράτη, για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα ή από την Ιταλία,             

επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μετά από σύμφωνη          

γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κατάπλους τους         

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

ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα         

πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών, επιτρέπεται ο          
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απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής           

Ελλάδας. Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει πλοία, τα οποία είτε βρίσκονται ήδη           

είτε έχουν αποπλεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από ναυπηγεία. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 2380 16.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής          

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

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

διάστημα από 17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 17.6.2020 έως και            

28.6.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 14 δραστηριότητες βάσει          

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 17.6.2020 έως και            

28.6.2020, των αναβατήρων (τελεφερίκ), με εξαίρεση εκείνου της νήσου Θήρας,          

υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. δυνατότητα επιβίβασης έως 2 ατόμων ανά καμπίνα.            

β. Το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα            

προστασίας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος,           

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

Με το άρθρο 3 επιτρέπεται, από 17.6.2020 έως και 28.6.2020, οποιαδήποτε           

εργασία της ανώνυμης εταιρίας «HELEXPO ΑΕ». Τέλος, δεν απαγορεύεται, για το           

ίδιο διάστημα, η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές           

επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. 

Με το άρθρο 4 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου, η              

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

τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, βάσει της από 9.4.2020 (Β΄ 1275) κοινή            

υπουργική απόφαση «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου        

διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών         

προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και           

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων». 

Με το άρθρο 5, ως αρχή ενημέρωσης του κοινού ως προς την εφαρμογή της              

παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή         

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού         

αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 2393 17.6.2020 | Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους          

2020. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας και Τουρισμού με την οποία ορίζεται η           

έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”», έτους 2020,          

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 με προϋπολογισμό        

30.000.000,00 €. 

Σκοπός προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού          

μέσω της επιδότησης διακοπών.  

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους            

δικαιούχους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.        

tourism4all.gov.gr. 

Δικαιούχοι προγράμματος ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε          

κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή          

βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση           

Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.  

Ωφελούμενοι των δικαιούχων του προγράμματος ορίζονται: α) τα άγαμα τέκνα          

του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017,          

όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. β) τα τέκνα του            

δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας         

τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία. γ) ο/η σύζυγος            

του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.            

δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β’ και            

γ’, ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία          

τουλάχιστον 67%. 

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος: α) οι         

επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος         

Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ,        

ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. β) οι επιλεγέντες ως              

δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για          

την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 15.7.2020 έως 31.12.2020. Η          

διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε          

4 διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής         

περιόδου, στον ίδιο πάροχο.  

Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής       

κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.  
 

 

10. ΦΕΚ Β’ 2394 17.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/           

29.5.2020 κοινής απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και        

Υγείας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας        

εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από        

1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού          

έτους 2019-2020» (Β’ 2038). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία τροποποιείται η από 29.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση: «Επιβολή           

του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του         

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του           

σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β’ 2038) ως προς          

το γεγονός ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης για την          

απονομή τίτλων σπουδών στα Α.Ε.Ι. και στα Κολλέγια, σε ανοικτό χώρο, με            

συμμετοχή των φοιτητών, έως 2 συγγενικών προσώπων και των μελών του           

εκπαιδευτικού προσωπικού, τηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των          

παρευρισκομένων. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 2398 17.6.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής          

του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου         

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της       

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της         

διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020             

(Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020, οι προθεσμίες καταβολής των         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν         

από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020 των κάτωθι προσώπων: i. των           

μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό         

δραστηριότητας (σ.σ. αναφέρονται συνημμένα στον πίνακα της απόφασης) στις         

20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020           

ΚΑΔ, 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, των οποίων η σύμβαση εργασίας           

τελεί σε αναστολή, ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια κατοικία           

τουλάχιστον σε έναν από τους μισθωτούς στις επιχειρήσεις της περίπτωσης i της            

παρούσας, iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη           

στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα          

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των         

δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

Αναστέλλεται, τέλος, μέχρι και την 31/10/2020, η είσπραξη των         

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των        

ανωτέρω προσώπων, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.  

 

12. ΦΕΚ Β’ 2401 17.6.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές           

επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού        

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας &         

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών,       

Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας (σ.σ ως προς τον πληθυσμό των              

ατόμων, τις αποστάσεις ασφαλείας, πώληση προϊόντων κ.α.) των ιδιωτικών         

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

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών, έως τις 28              

Ιουνίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας           

από το προσωπικό των πωλητών. β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων            

των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από            

αντικείμενα. 

Με το άρθρο 3 επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες του             

άρθρου 1, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,           

διοικητικό πρόστιμο από 1.000-50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για         

χρονικό διάστημα από 15-90 ημέρες. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν          

τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε           

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που δεν           

τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο           

150 ευρώ. 

Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε             

επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και σε           

επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα. 

Με το άρθρο 7 ορίζεται μέγιστος (μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του           

προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό)       

αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,          

καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.  

Με το άρθρο 8 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των            

μαθητών. 

Με τα άρθρα 9-10 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις           

και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά - οχηματαγωγά          

πλοία. 

Με τα άρθρα 11-12 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και οι επιβαλλόμενες           

κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων, των αρχαιολογικών χώρων,          

φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. 

Με το άρθρο 13 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και            

των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας          

των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Με τα άρθρα 14-15 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας            

των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Κυρώσεις για κάθε          

παράβαση, οι οποίες κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ και αναστολή           

λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 30 ημέρες. 
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Με τα άρθρο 16-17 ορίζονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,            

βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών αλλά και των φορέων παροχής εκπαίδευσης         

και πιστοποίησης δεξιοτήτων των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης. Σε        

όσους δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη           

πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα,           

και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα. 

Επίσης ορίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους           

υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν            

προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν        

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα            

αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με            

άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα          

αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. 

Με το άρθρο 18 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας            

σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής. 

Με το άρθρο 19 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων           

υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.  

Με το άρθρο 20 ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και           

ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. 

Με τα άρθρα 21-26 ορίζονται αναλυτικά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής            

κυρώσεων, οι Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων, η Επιβολή -          

βεβαίωση και η είσπραξη προστίμων, η αρχή ενημέρωσης του κοινού, καθώς και            

η έναρξη ισχύος της απόφασης, από 31 Μαΐου έως και 28 Ιουνίου 2020. 

 

 

13. ΦΕΚ Β’ 2419 18.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/           

14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και        

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου         

του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου          

πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις            

30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄         

2283). 
 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής οποία τροποποιείται η από 16.06.2020 (Β’          

2379) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με το μέτρο του περιορισμού          

συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό            

διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.  

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

κράτη, για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα ή από την Ιταλία,             

επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους         

τους αποκλειστικά: (α) σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας και (β)            
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σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα          

πιστοποιητικά του ναυπηγείου.  

Διαγράφθηκε δηλαδή, η φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής          

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» αναφορικά με την άδεια που απαιτείται για          

τον κατάπλου των κενών πλοίων και χρειάζεται πλέον άδει μόνο από την αρμόδια             

λιμενική αρχή. 

Τέλος, καταργείται, η από 16.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2379). 

 

14. ΦΕΚ Β’ 2420 18.6.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε          

οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς          

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες λειτουργίας των πάσης φύσεως            

επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες. Το προσωπικό των οργανωμένων        

παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC,         

αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα         

επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να         

απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά           

τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με          

ευθύνη του λουόμενου. 

Με το άρθρο 2 καθορίζονται αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας           

των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες κυρώσεις. Στις επιχειρήσεις που          

δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό          

διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο         

από 5.000 έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από            

15 έως 90 ημέρες. 

Με το άρθρο 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.            

Πρόκειται για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), τις Υγειονομικές         

Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική            

Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας          

Καταναλωτή, καθώς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία των ελέγχων, η πιστοποίηση            

παραβάσεων, η επιβολή, η βεβαίωση και η είσπραξη των προστίμων. 

Με τα άρθρα 7-8 ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας           

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια υπηρεσία         

για την ενημέρωση του κοινού και η ισχύς της απόφασης η οποία είναι για το               

χρονικό διάστημα από 18 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. 

Καταργείται, τέλος, η από 9.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2216). 

 

15. ΦΕΚ Β’ 2421 18.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου          
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2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 18.6.2020 έως             

και 27.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό         

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας 3 υπαίθριων λαϊκών αγορών, για το           

χρονικό διάστημα από 18.6.2020 έως και 27.6.2020, για προληπτικούς λόγους          

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

οδού Επτανήσου του Δήμου Πετρούπολης, β. Λαϊκή αγορά επί της οδού           

Αργοστολίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, γ. Λαϊκή αγορά επί της Γεωργίου          

Θεοτόκη (ΠΗΓΑΔΑ) του Δήμου Πειραιά. 

 

16. ΦΕΚ Β’ 2447 19.6.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής          

του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου         

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της       

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της         

διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020             

(Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν         

από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων που         

εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο         

κωδικό δραστηριότητας (σ.σ. αναφέρονται συνημμένα στον πίνακα της        

απόφασης) στις 20.03.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά           

την 20.03.2020 ΚΑΔ, 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.  

Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των         

δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

Αναστέλλεται, τέλος, μέχρι και την 31/10/2020, η είσπραξη των         

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των        

ανωτέρω προσώπων, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 2449 απόφαση 1 19.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.            

Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών     

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την        

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα          

Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

προστίθεται, στο Παράρτημα της 9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού        

Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την      

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού         

μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219), νέος ΚΑΔ 49.31           

«Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών». 
 

18. ΦΕΚ Β’ 2449 απόφαση 2 19.6.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών           

εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως           

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.            

4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα         

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού        

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων,       

οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (σ.σ. αναφέρονται         

συνημμένα στον πίνακα της απόφασης) στις 20/03/2020 ή των οποίων τα           

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ., όπως αυτά προκύπτουν          

από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι          

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο στις          

20/03/2020, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020.  

Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των         

δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

 

Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020, η είσπραξη των βεβαιωμένων         

και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων,         

χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. 

Τέλος, στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε           

καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης          

καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του           

μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η           

παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους            

και προσαυξήσεις. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 2451 19.6.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής          

απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών       

μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας         

Ξάνθης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 19.6.2020 έως και           
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27.6.2020, του 6ου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ξάνθης και των          

σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης (α. του μειονοτικού δημοτικού         

σχολείου Εχίνου, β. του νηπιαγωγείου Εχίνου και γ. του ημερήσιου γυμνασίου           

Εχίνου) για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του          

κορωνοϊού, με εξαίρεση τις διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες των σχολείων          

αυτών. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 2452 20.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1584). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται έως και τις 5.7.2020 η            

ισχύς της από 24.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε         

δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από          

24.4.2020 έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584), όπως παρατάθηκε με τις από 6.5.2020            

(Β΄ 1738), 21.5.2020 (Β΄ 1973) και 5.6.2020 (Β΄ 2188) όμοιες αποφάσεις. 

 

21. ΦΕΚ Β’ 2453 20.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

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

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται έως και τις 5.7.2020 η            

ισχύς της από 21.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα         

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το          

χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως παρατάθηκε           

με τις από 16.4.2020 (Β’ 1472), 9.5.2020, 21.5.2020 (Β’ 1972) και 5.6.2020 (Β’             

2191) όμοιες αποφάσεις. 

 

22. ΦΕΚ Β’ 2454 20.6.2020 | Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020           

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας         

«Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β’ 1481),        

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/ 13.5.2020 κοινή απόφαση των           

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Τροποποίηση και        

παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών         

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)» (Β’ 1837). 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας           

με την οποία αντικαθίσταται η από 16.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση          
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«Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β΄ 1481),        

όπως τροποποιήθηκε με την από 13.5.2020 (Β΄1837).  

Ειδικότερα ορίζονται αναλυτικά τα είδη, οι υπόχρεοι, οι κυρώσεις και η           

διαδικασία υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής      

προστασίας, προσωπικής υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του         

κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός της απόφασης είναι η εποπτεία της αγοράς ως           

προς την επάρκεια των προϊόντων και η παρακολούθηση των τιμών πώλησής           

τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. 

Με την απόφαση παρατείνεται, η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων, έως τις          

12 Ιουλίου 2020, ενώ με νεότερη υπουργική απόφαση δύναται να υπάρξει           

παράταση για χρονικό διάστημα 2 επιπλέον μηνών κάθε φορά. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 2455 20.6.2020 | Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών          

εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών        

που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και           

Εσωτερικών.  

Με τα άρθρα 1-2 επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων για            

τη διεξαγωγή της εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και          

Ερμηνεία» και ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων         

των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση         

και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», γραπτών ή προφορικών. 

Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι προϋποθέσεις σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή            

των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων          

στα ΤΕΦΑΑ. (σ.σ. κατάθεση του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» της Γενικής          

Γραμματείας Αθλητισμού, απολύμανση των οργάνων εξέτασης με απολυμαντικό        

υγρό, τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων). 

 

24. ΦΕΚ Β’ 2456 20.6.2020 | Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει              

προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της         

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και          

Δικαιοσύνης με την οποία ορίζεται η επιβολή του μέτρου της εν μέρει            

προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της         

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, από τις 22 Ιουνίου 2020 έως και τις 15            

Ιουλίου 2020, με τις οριζόμενες στην απόφαση εξαιρέσεις. 

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής            

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής,           

το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την           

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών. 
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Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά          

στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον          

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται και στο Στρατοδικείο Ξάνθης. 

 

25. ΦΕΚ Β’ 2457 απόφαση 1 21.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.            

Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών     

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών        

σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας         

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από         

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων και Υγείας με την οποία τροποποιείται η περ. Α της παρ. 4 του              

άρθρου 1 της από 3.4.2020 (B’ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης «Περί           

λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων         

Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από          

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19».  

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα           

υλοποίησης. Ειδικότερα προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής       

προτεραιότητας αίτησης, οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) 500 θέσεις ΠΕ/TE         

νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών            

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ       

Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών         

Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. 

 

26. ΦΕΚ Β’ 2457 απόφαση 2 21.6.2020 | Κατάργηση της υπ’ αρ.            

Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας: «Έκτακτα      

μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την          

αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» (Β’ 929). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καταργείται η από             

17-3-2020 απόφαση (Β’ 929): «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής         

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID - 19». 

 

 

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 822 - 16.06.2020 | Η          

προετοιμασία της χώρας ενόψει ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος        

έξαρσης της πανδημίας.  
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/6b46e7d4-657a-4748-a33b-ae632cc64177.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/18cd852a-2157-498d-9d36-a71b38e7c6fc.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/18cd852a-2157-498d-9d36-a71b38e7c6fc.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/18cd852a-2157-498d-9d36-a71b38e7c6fc.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/22/18cd852a-2157-498d-9d36-a71b38e7c6fc.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11298707.pdf


 

 

 

2. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 7456/348 -          

17.06.2020 | Ποια είναι τα ακριβή ποσά ανά δικαιούχο για την           

ενημερωτική δαπάνη που αφορούσε την εκστρατεία για τον κορωνοϊό; 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7465 - 18.06.2020 | Εκ περιτροπής          

εργασία ή απόλυση για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που         

εντάσσονται στον «Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ_ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11301182.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11301212.pdf

