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ΙΟΥΝΙΟΣ Εβδομάδα 4η 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

 

2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

          2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (22.6. έως 28.6) 

 

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, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,          

ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως            

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Ιουνίου εκδόθηκαν 19 υπουργικές αποφάσεις,          

1 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ενώ δεν υπήρξε καμία Πράξη         

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ούτε ψηφίστηκε κάποιο σχετικό       

νομοσχέδιο. 
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η ανάγκη μέριμνας και στήριξης εργαζομένων          

στον τουρισμό και τον επισιτισμό, η ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών Μ.Ε.Θ.           

στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, η άρνηση καταβολής δώρου Πάσχα από          

εργοδότες και η ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα για τα Κυβερνητικά         

μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.  

 

Οικονομία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης           

αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκείμενους στον ΦΠΑ για την            

κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η          

πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και         

Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων, τροποποίηση για τη διαδικασία       

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με         
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τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν        

οικονομικά, η συνέχιση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης         

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019- 2020,        

το πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023, επενδύσεις        

σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού          

(ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της         

Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της      

Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού         

COVID-19, επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας        

επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης       

κοινού, επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή        

φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης, κανόνες         

τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες κτλ και         

περιλαμβάνει αναλυτική λίστα ιδιωτικών και δημοσίων χώρων καθώς και την          

παράταση της άδειας ειδικού σκοπού, επιβολή του μέτρου του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού      

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή.  
 

Τουρισμός:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου       

βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της          

λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, επιβολή του μέτρου του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού      

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή. 
 

Εργασία/Πρόνοια: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως ο καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης        

επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την         

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η παράταση της προθεσμίας          

υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018, η           

παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος      

μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας, ο καθορισμός της        

διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού       

προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων,       

κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς          

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της         

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και          

της δημόσιας διοίκησης και παράταση της προθεσμίας καταβολής των         

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Πολιτισμός: 
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Περιλαμβάνει μέτρα όπως ο χρόνος ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων,         

μεμονωμένων και ενιαίων που έχουν εκδοθεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς           

χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που εκδόθηκαν έως 30-3-2020          

με μειωμένη τιμή, ο τρόπος για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων,          

φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω         

δράσεων και προγραμμάτων. 

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η παράταση της θητείας των αιρετών         

εκπροσώπων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά        

Συμβούλια.  

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. ΦΕΚ Α’ 125 28.6.2020 | Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της          

Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της      

Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του        

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συστήνεται         

Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής       

Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ορίζονται τα μέλη           

της, ενώ κύρια αρμοδιότητά της είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων και          

αποτελεσματικών προτάσεων για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον         

συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του          

κορωνοϊού και των συνεπειών της στη χώρα, με έμφαση στη δημόσια υγεία και             

την πολιτική προστασία, καθώς και στην κοινωνική ζωή και την οικονομική           

δραστηριότητα.  

Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος, κατά          

την κρίση του, μπορεί να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό τη            

λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει, σε μηνιαία          

βάση, έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της. 

Η Επιτροπή, τέλος, συνεδριάζει τακτικά 4 φορές τον μήνα και εκτάκτως όποτε            

κριθεί αναγκαίο. Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη για τις εργασίες της Επιτροπής            

και εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού            

Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών ή ύστερα από πρόταση        

οποιουδήποτε άλλου μέλους της. Στις συνεδριάσεις δύνανται να μετέχουν, χωρίς          

δικαίωμα ψήφου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές       

τραπεζών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή          

υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και εμπειρογνώμονες και ιδιώτες,          

ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων. 
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2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

 

 

 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 2472 22.6.2020 | Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν           

παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους         

στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του           

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία η άνευ            

ανταλλάγματος παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών, που       

πραγματοποιείται μεταξύ δωρητή (επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ) και        

αποδέκτη (οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.) για την             

κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού, απαλλάσσονται από         

την καταβολή του ΦΠΑ.  

 

2. ΦΕΚ Β’ 2480 22.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/           

16-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης       

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων       

αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’          

868), όπως ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η από 16.03.2020 κοινή           

υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού       

προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και          

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 868), ως προς την αντικατάσταση των           

Παραρτημάτων Ι (σ.σ Αριθμός των προς πρόσληψη υπαλλήλων ανά         

κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού σε κάθε Φορέα) και ΙΙ (σ.σ.          

Ειδικότητες Προσωπικού - αποδεκτοί τίτλοι σπουδών και πρόσθετα        

προσόντα κατηγορίας ανά ειδικότητα). 
 

3. ΦΕΚ Β’ 2482 22.6.2020 | Παράταση της προθεσμίας υποβολής της          

«Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579)          

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/6377b1cf-4ec3-4014-aa01-f7dddd0fc5e7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/6377b1cf-4ec3-4014-aa01-f7dddd0fc5e7.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/64bc5242-b0b8-4852-b19d-c030ae6e5dca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/64bc5242-b0b8-4852-b19d-c030ae6e5dca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/64bc5242-b0b8-4852-b19d-c030ae6e5dca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/64bc5242-b0b8-4852-b19d-c030ae6e5dca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/5bb8b909-3867-49c9-8ccb-d6fbf4acd07e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/5bb8b909-3867-49c9-8ccb-d6fbf4acd07e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/25/5bb8b909-3867-49c9-8ccb-d6fbf4acd07e.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων          

Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης           

Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και            

Ιούνιο, παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.  

Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής της αρχικής ή            

τροποποιητικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης      

Περιουσίας» για την περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η            

οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid».  

Τέλος, η προθεσμία αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο           

έως και Ιούνιο από τους μισθωτές παρατείνεται μέχρι την 6η Ιουλίου 2020. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 2484 22.6.2020 | Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης         

ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία η διάρκεια της τακτικής επιδότησης          

ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας        

αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και του          

βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων -       

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Μαΐου 2020 και            

δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου 7 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.            

(Α΄ 68), παρατείνεται για 2 μήνες.  

 

5. ΦΕΚ Β’ 2486 22.6.2020 | 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020           

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για        

την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων        

Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του         

ιού COVID-19» (Β΄ 1291). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων          

με την οποία τροποποιείται η Αναλυτική Πρόσκληση για την Επιδότηση          

Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων       

πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, η οποία αποτελεί          

συνημμένο μέρος της υπ’ αρ. 37674/10-04-2020 (Β΄ 1291) απόφασης του          

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.          

40286/22.4.2020 (Β΄ 1560) και 44417/6.5.2020 (Β΄ 1769) όμοιες αποφάσεις. 

Κατά κύριο λόγο τροποποιείται ως προς το Κεφάλαιο 7 (διαδικασία υποβολής           

αίτησης χρηματοδότησης) και 9 (διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των         

πράξεων - καταβολής της επιχορήγησης). 

Τέλος, αντικαθίσταται, μεταξύ άλλων, το Παράρτημα VI με τα δικαιολογητικά της           

συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, καθώς και το Α’ Υπόδειγμα         

κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VII. 
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6. ΦΕΚ Β’ 2488 22.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020           

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων        

«Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο        

ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού         

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

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1 (παρ. 2 & 7) της από              

13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης       

ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή         

Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά       

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες           

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2276). 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι         

επιχειρήσεις που:  

α) είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του             

Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή            

τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της           

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την           

έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν          

εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019,         

υπό την αίρεση υιοθέτησης του σχεδίου τρίτης τροποποίησης του Προσωρινού          

Πλαισίου και υπό την προϋπόθεση ότι: αα) δεν υπάγονται σε συλλογική           

πτωχευτική διαδικασία και ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν            

ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει             

ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1            

της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό           

ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020. 

Τέλος, η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται         

στην πλατφόρμα έως την 26η Ιουνίου 2020. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 2494 23.6.2020 | Καθορισμός ημερομηνίας ισχύος εισιτηρίων         

που εκδόθηκαν μέχρι 30-3-2020, και λοιπών αναγκαίων τεχνικών και         

διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου         

πεντηκοστού έκτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου        

(ΠΝΠ). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με την οποία            

καθορίζεται ο χρόνος ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, μεμονωμένων και         

ενιαίων που έχουν εκδοθεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς           
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τόπους, μνημεία και μουσεία που εκδόθηκαν έως 30-3-2020 με μειωμένη τιμή,           

μέχρι την 31-12-2020. 

Η διαδικασία χρήσης των ανωτέρω ηλεκτρονικών εισιτηρίων καθορίζεται ως εξής:          

Το Γραφείο Υποστήριξης Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (ΓΥΕΗΕ) του         

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) εκπονεί κατάλογο των         

ηλεκτρονικών εισιτηρίων που εκδόθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν έως την         

30-3-2020, βάσει των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους         

ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες).  

Το ΓΥΕΗΕ, μεριμνά για τις κατάλληλες προσαρμογές του πληροφοριακού         

συστήματος ελέγχου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία που          

εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των           

ηλεκτρονικών εισιτηρίων έως την 31-12-2020.  

Το ΓΥΕΗΕ κοινοποιεί άμεσα την παρούσα στους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά         

πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες), καθώς και στους υπεύθυνους ελέγχου         

εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στα οποία εφαρμόζεται το           

ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 2496 23.6.2020 | Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου          

εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),         

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και            

τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την           

οποία ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο         

πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους         

2019- 2020, μετά την επαναλειτουργία των δομών παροχής υπηρεσιών         

φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε           

συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών. 

Πρόκειται για τις κατηγορίες των: 

α. Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 

β. Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

γ. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 

δ. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), των          

οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της            

πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και επαναλειτουργούν σε συνέχεια της         

άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών και μέχρι την 31/07/2020. 

Ορίζονται, τέλος, οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης για τις λοιπές          

Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του           

ΕΣΠΑ 2014-2020 των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για            

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και οι οποίες επαναλειτουργούν          

σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 2498 23.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020          

κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού      
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περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις        

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

2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή          

υπουργική απόφαση (Β’ 2370). 
 

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), κατά βάση, στα εξής σημεία. 

α. Από την απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες, εξαιρούνται οι            

εξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης         

φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών.  

β. Η τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19 με τα           

στοιχεία όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα, περιλαμβάνει και τον           

εξεταστικό φορέα που συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για την          

διενέργεια προφορικών εξετάσεων. 

γ. Στο Παράρτημα Ι προστίθεται Στοιχείο Πρωτοκόλλου Κ, με υποχρεωτική          

εφαρμογή από την Διοίκηση/ Διεύθυνση, και κλιμάκωση κυρώσεων 1, ως εξής:  

Η εγκατάσταση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απομόνωσης         

επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν         

απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα        

χαρακτηριστικά:  

α. Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός οριοθετημένης περιοχής και κατά           

προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με την υπόλοιπη ξενοδοχειακή δομή. 

β. Να υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας για          

έκτακτες ανάγκες.  

γ. Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης των κρουσμάτων. 

δ. Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με ατομική τουαλέτα.  

ε. Να υπάρχει η υποδομή, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εφαρμογή             

των μέτρων ατομικής υγιεινής και την καθαριότητα και απολύμανση των          

επιφανειών στα δωμάτια.  

στ. Να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία αλλαγής και καθαρισμού        

κλινοσκεπασμάτων και λοιπού ιματισμού ξεχωριστά από αυτά του υπολοίπου         

καταλύματος, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών        

απορριμμάτων. 

ζ. Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται στα δωμάτια από προσωπικό, που            

αφήνει το γεύμα έξω από την πόρτα του δωματίου.  

η. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινή καταγραφή (τήρηση γραπτού ή ηλεκτρονικού           

αρχείου) όλων των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (π.χ.          

προσωπικό, επαγγελματίες υγείας).  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών ορίζεται ότι για καταλύματα           

έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη 1 δωματίου καραντίνας, για καταλύματα           

έως πενήντα 50 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη 2 δωματίων καραντίνας και για            
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καταλύματα άνω των 50 δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος          

με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος. 

Προτείνεται ο περιορισμός της καραντίνας στενών επαφών κρούσματος στα         

τουριστικά καταλύματα σε 7 ημέρες, εφόσον γίνει ιατρική αξιολόγηση για απουσία           

κλινικής εικόνας νόσησης, ή σε 10 ημέρες, αν δεν είναι δυνατή/διαθέσιμη η            

ιατρική αξιολόγηση. 

Τέλος, το στοιχείο Ι.2. του Παραρτήματος Ι διαγράφεται.  

 

10. ΦΕΚ Β’ 2551 25.6.2020 | Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.          

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/ 5900 (Β’1938) κοινής απόφασης των Υπουργών       

Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός προϋποθέσεων,       

διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την        

επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και        

αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων»,       

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.       

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β’ 2164) όμοια απόφαση. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού &          

Αθλητισμού με την οποία αντικαθίσταται η από 20-5-2020 (Β’1938) κοινή          

υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου      

καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων,        

επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και      

αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων»,       

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.       

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 όμοια απόφαση (Β’ 2164). 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις,            

φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι        

δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο         

θέατρο. Οι δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση, οι οποίες         

διενεργούνται στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την         

υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του         

πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη         

κερδοσκοπικές εταιρείες. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή θεατρικών             

παραστάσεων, καθεμία από τις οποίες θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το           

οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μη          

αποκλειστικό δικαίωμα του τελευταίου να χρησιμοποιεί τα εν λόγω ψηφιακά          

αρχεία σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του για 2 έτη. 

Με τα άρθρο 3-6 καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι            

δικαιούχοι υποβολής αίτησης και ύψους οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και η          

διαδικασία με τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πρότασης           

από την Γνωμοδοτική Επιτροπή και τα δικαιολογητικά για την έκδοση και την            

πληρωμή της δαπάνης. 
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Ειδικότερα, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως 80 θεατρικές παραγωγές. Έως 40          

θεατρικές παραγωγές 2-4 ηθοποιών, καθεμία από τις οποίες θα λάβει ποσό           

12.000,00 ευρώ. Έως 40 θεατρικές παραγωγές, 5-8 ηθοποιών, καθεμία από τις           

οποίες θα λάβει ποσό 16.000,00 ευρώ. 

Με το άρθρα 7-9 καθορίζονται λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων          

επιχορήγησης, όπως ότι οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο         

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.4.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο          

οποίο θα έχει αποτυπωθεί η παραχθείσα θεατρική παράσταση. Στην περίπτωση          

κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το           

παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην          

περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε        

προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/δέσμευση, τότε το ποσό της ληφθείσας      

επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο. 

Με τα άρθρα 10-11 ορίζεται ότι δυνατότητα υποβολής αιτήματος έχει μόνο ένα            

πρόσωπο. Ο περιορισμός ισχύει και για τα πρόσωπα που συμμετέχουν καθ’           

οιοδήποτε ποσοστό είτε ως εταίροι-μέτοχοι είτε ως διαχειριστές. Σε διαφορετική          

περίπτωση αποκλείονται.  

Ορίζεται, τέλος, ότι ο δικαιούχος της επιχορήγησης εκχωρεί προς το Υπουργείο           

Πολιτισμού και Αθλητισμού τουλάχιστον εκείνα τα πνευματικά δικαιώματα του         

εκάστοτε συμβαλλόμενου συντελεστή ή ηθοποιού, που συμμετείχε στην        

παράσταση, που είναι αναγκαία για την εγγραφή της παραγωγής της θεατρικής           

παράστασης σε ψηφιακό αρχείο, την παρουσίασή της στο κοινό από το ΥΠΠΟΑ για             

2 έτη με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο           

σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του επί δύο [2] έτη, ήτοι από 1.5.2021 έως και               

30.4.2023. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 2553 26.6.2020 | Τροποποίηση λόγω εκτάκτων συνθηκών που           

σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (α) της υπ’ αρ.           

1536/118137/24-05-2019 υπουργικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή       

του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών       

εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού         

τομέα 2019-2023» (Β΄ 2096), (β) της διάρκειας ισχύος των αδειών          

αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το 2020 και (γ) της υπ’ αρ. 866/           

86629/2020 υπουργικής απόφασης σχετικά με την παράταση υποβολής        

αίτησης για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020 (Β΄ 1422). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής          

Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 τροποποιείται, σε πλήθος σημείων, η από 24-05-2019 υπουργική            

απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και         

Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα         

Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» (Β΄ 2096), λόγω εκτάκτων         

συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. 

 

 

17Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/182a653f-91fb-441c-b15c-fff48cddd32e.pdf


 

 

 

Με το άρθρο 2 παρατείνεται, μέχρι την 4η Μαΐου 2021, η ισχύς: α) των αδειών               

(αμπελοφυτεύσεων) για νέες φυτεύσεις, οι οποίες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα          

με την υπ’ αρ. 609/16822/14-02-2017 (Β΄ 600) υπουργική απόφαση, β) των           

αδειών αναφύτευσης, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5             

της υπ’ αρ. 1011/21054/ 18-02-2016 (Β΄ 486) υπουργικής απόφασης και οι           

οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το 2020, 

Με το άρθρο 3 τροποποιείται η υπ’ αρ. 866/86629/2020 (Β΄ 1422) υπουργική            

απόφαση, σχετικά με την παράταση υποβολής αίτησης για άδεια νέας φύτευσης           

κατά το έτος 2020. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για την           

απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους         

2020, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής         

Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι            

και την 16η Μαΐου 2020. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 2585 26.6.2020 | Παράταση της θητείας των αιρετών           

εκπροσώπων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά        

Συμβούλια αυτού και ορισμός νέων προθεσμιών σχετικά με τη διενέργεια          

εκλογών για την ανάδειξη των ανωτέρω εκπροσώπων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία παρατείνεται           

η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού          

Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 22 του ν. 2812/2000 (Α' 67),            

η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2020, μέχρι την ανάδειξη νέων και πάντως όχι              

πέραν της 30ης Οκτωβρίου 2020. 

Ορίζεται, επίσης, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20 Οκτωβρίου 2020 και            

ορίζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με τις νέες προθεσμίες για τη            

διενέργεια των εκλογών. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 2591 26.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.          

1771/149520/21-06-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της       

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Επενδύσεις σε       

επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού         

(ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» για τις αιτήσεις που            

αφορούν την περίοδο 2019-2020 λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν          

διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής          

Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη οποία συμπληρώνεται η από 21-06-2019 κοινή           

απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων          

σε σχέση μόνο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020 βάσει των            

διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του Καν. (ΕΕ) 2020/592. 

Ειδικότερα, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 ορίζεται ότι για τις εγκεκριμένες              

αιτήσεις της περιόδου 2019- 2020, οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να           
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υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση τροποποίησης, μέσω της ηλεκτρονικής         

εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο έως          

την 30η Ιουνίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις           

είναι: α) δεόντως αιτιολογημένες, β) δεν αυξάνουν το συνολικό ποσό του           

εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, γ) δεν μειώνουν τη βαθμολογία της         

εγκεκριμένης αίτησης ένταξης κάτω από το όριο των 25 μονάδων. Για τις            

εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020, οι αιτήσεις τροποποίησης        

δύνανται να εμπεριέχουν αλλαγές στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίες         

τροποποιούν τον στόχο μιας συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την            

προϋπόθεση ότι τυχόν εν εξελίξει επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της           

εν λόγω συνολικής δράσης έχουν ολοκληρωθεί και εφόσον αυτές είναι δεόντως           

αιτιολογημένες και συνδεδεμένες με τις συνέπειες των διαταραχών που         

προκάλεσε η πανδημία.  

Τέλος, στο άρθρο 16, προστίθεται παράγραφος 6 που ορίζει ότι για τις            

εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020 ως καταληκτική ημερομηνία        

υποβολής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 20η Αυγούστου 2020. Για τις εν λόγω            

αιτήσεις οι αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 17 πραγματοποιούν τους επιτόπιους          

ελέγχους στις επιχειρήσεις των δικαιούχων και αποστέλλουν τους σχετικούς         

φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το αργότερο μέχρι την 15η         

Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). 

 

14. ΦΕΚ Β’ 2596 26.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/           

7-2-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών        

και του Υφυπουργού Υγείας «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του         

λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και        

τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου        

δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων        

κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών          

με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 7-2-2020 κοινή          

υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού,        

πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης        

ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου       

δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων        

κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460). 

Ορίζεται ότι η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, για τους δημόσιους Φορείς          

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), τις Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τον           

Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», τον Ο.Κ.Α.Ν.Α., το           

Κ.Ε.Θ.Ε.Α., την Ε.Κ.Α.Π.Υ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρύματος         

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα         

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και       

Θρησκευμάτων, μπορεί να διενεργείται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών         

οργανικών θέσεων και από το εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό          
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προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του          

παραρτήματος (σ.σ. επισυνάπτεται στη απόφαση), από τους ηλεκτρονικούς        

καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ. 

Τα αιτήματα των ανωτέρω φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού         

υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το          

χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, το οποίο δεν         

μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 2598 26.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

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

διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

Με τα άρθρα 1-2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 29.6.2020 έως και            

12.7.2020, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 7 δραστηριότητες βάσει          

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Ορίζεται, επίσης, για το ίδιο         

διάστημα, ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών, χωρίς την παρουσία          

κοινού, για τις επιχειρήσεις αυτές. 

Με το άρθρο 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές 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 4, 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. 

 

16. ΦΕΚ Β’ 2599 27.6.2020 | Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του          

άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου        

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της          

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς         

και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.              

4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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Με το άρθρο 1 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών          

εισφορών και δόσεων και λαμβάνεται μέριμνα για ρύθμιση καταβολής τρεχουσών          

ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020. 

Συγκεκριμένα, για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η        

προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου       

απασχόλησης Μαΐου 2020, απαιτητών έως 30.06.2020, καθώς και τυχόν δόσεων          

οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών      

προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται        

χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Οι εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε 4          

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε          

μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31.10.2020.  
Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων           

ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης,       

εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ            

συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι απασχολούμενοι και οι             

ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και πρόσωπα που υπάγονται         

στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι           

οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των          

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού         

δευτερεύουσας δραστηριότητας, (σ.σ. βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της        

απόφασης), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος          

φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που          

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 2600 27.6.2020 | Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την           

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του        

κινδύνου μετάδοσης του COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την οποία ορίζονται τα            

τουριστικά καταλύματα προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την        

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του        

κινδύνου μετάδοσης του COVID 19. Με την δημοσίευση της απόφασης αίρεται           

η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος Ι της από           

29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις          

από 15.06.2020 (Β’ 2370) και από 23.06.2020 (Β’ 2498) όμοιες αποφάσεις. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 2601 27.6.2020 | 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. 
 

Περιγραφή 
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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 12              

Ιουλίου, 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. 

Ορίζεται, επίσης, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020 έως             

και τις 3 Ιουλίου 2020, ότι επιτρέπεται η λειτουργία των παράλληλων υπαίθριων            

αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) με την νυν λαϊκή                

αγορά στον Δήμο Ξάνθης επί των οδών: α) Πανεπιστημίου (από την οδό Βασ.             

Σοφίας έως τον χώρο της λαϊκής αγοράς), β) Βασ. Σοφίας (από την οδό             

Πανεπιστημίου έως τους φωτεινούς σηματοδότες του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου         

και Ελένης) και γ) επί του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου του «Λιμνίου» (από            

την οδό Βασ. Σοφίας μέχρι έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου). Η          

ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών των λαϊκών αγορών          

ορίζεται σε 10 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 επιτρέπεται η λειτουργία των αναβατήρων (τελεφερίκ) με           

δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το 50% της χωρητικότητάς τους, υπό την           

προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του αναβατήρα         

(τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες           

φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους            

κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150          

ευρώ. 
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Με το άρθρο 9 ορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των            

μαθητών. 

Με τα άρθρα 10-11 ορίζονται μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές          

μετακινήσεις και κατά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές που εκτελούν επιβατηγά -          

οχηματαγωγά πλοία. 

Με τα άρθρα 12-13 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 14 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 15-16 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. 

Με τα άρθρο 17-18 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 19 ορίζονται τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας            

σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής. 

Με το άρθρο 20 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων           

υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού. 

Με το άρθρο 21 ορίζονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων           

υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού. 

Με τα άρθρα 22-27 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 27 Ιουνίου έως και 12 Ιουλίου 2020. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 2602 28.6.2020 | Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού           

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που        

εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/e6039bd4-cd72-4261-a06f-a568c440aa50.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/e6039bd4-cd72-4261-a06f-a568c440aa50.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/e6039bd4-cd72-4261-a06f-a568c440aa50.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/29/e6039bd4-cd72-4261-a06f-a568c440aa50.pdf


 

 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με την απόφαση ορίζεται ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως           

υπηκοότητας, συμπληρώνουν (τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την        

επιβίβασή τους) την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form),         

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία       

επαφής τους στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με           

οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υποχρεούνται         

να επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της ανωτέρω φόρμας στα          

κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού         

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών          

ελέγχων.  

Κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο          

στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της         

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού. Τα πρόσωπα που           

υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό         

μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.  

Τα πρόσωπα υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό για 14 ημέρες στις περιπτώσεις           

ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19. Για όσους παραβιάζουν          

τους κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.          

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα            

κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου             

2020. 
 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7613 - 22.06.2020 | Ανάγκη μέριμνας          

και στήριξης εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7625 - 23.06.2020 | Ανάγκη ανάπτυξης          

νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.  

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7690 - 25.06.2020 | Άρνηση καταβολής          

δώρου Πάσχα από εργοδότες. 

 

4. Επίκαιρη Επερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 24/13 - 26.06.2020 |         

Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά τα Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της        

κρίσης.  

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11305039.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11306558.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11308341.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11309922.pdf

