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ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (08.6. έως 14.6) 

 

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 29 υπουργικές αποφάσεις,          

δεν υπήρξε καμία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και        

ψηφίστηκαν ορισμένες διατάξεις, που αφορούσαν στην πανδημία του κορωνοϊού         

και τις συνέπειές της, σε 2 νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή. 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η στάση της ελληνικής κυβέρνησης για την καθολική            

και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα και εμβόλια κατά νέου κορονοϊού,          

πλήρης απουσία αερολιμενικού ελέγχου και εφαρμογής υγειονομικών       

πρωτοκόλλων στα αεροδρόμια και συνεντεύξεις ασύλου χωρίς παρουσία        

δικηγόρου λόγω κορωνοϊού. 

 

Οικονομία:  

Προβλέπονται μέτρα όπως ο προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για        

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού          

μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού για την           

ενίσχυση επιχειρήσεων, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού       

του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των         

Νοσοκομείων, των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και λοιπών         

φορέων σε είδη ατομικής προστασίας και υλικά, με το ποσό των 27.000.000,00            
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€, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών όπως βιοκτόνα,          

αντισηπτικά, υγειονομικό και λοιπό προστατευτικό υλικό, προς τον σκοπό του          

άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων        

για την άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις           

επιμέρους εκπαιδευτικές δομές, με το ποσό των 300.000,00 €, περαιτέρω μέτρα           

στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα,         

διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο        

ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει την κύρωση σύμβασης Δωρεάς από το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ         

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και           

αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, κανόνες τήρησης         

αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες, καταργείται η λήψη          

μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19          

στη δομή φιλοξενίας μεταναστών “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση “ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του          

Δήμου Παιονίας Κιλκίς, επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης         

λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, κανόνες τήρησης        

αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους        

χώρους συνάθροισης κοινού. 

  

Τουρισμός:  

Προβλέπονται η συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’       

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός        

ειδικών όρων, μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη        

αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών        

προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19,          

επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία και          

Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19,         

επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου και του         

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την         

αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,        

παρατείνεται, έως και τις 30.6.2020, η ισχύς της από 31.5.2020 κοινής           

υπουργικής απόφασης επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και          

κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια. 

 

 

Εργασία/Πρόνοια: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση της προθεσμίας καταβολής των         

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, ο       

καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή         

μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς        

απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθορισμός διαδικασίας,      
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τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών         

εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και        

ελεύθερους επαγγελματίες, μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά      

εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των       

επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά,         

απαγόρευση μειώσεων προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά         

το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και αναφορά σε δικαιούχους           

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, ανά μήνα,        

επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ       

και ΟΑΕΔ. 

 

Παιδεία: 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου για την αναβάθμιση του σχολείου          

που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων για την παιδεία, τη λειτουργία της Ακαδημίας           

Αθηνών, προβλέπεται η επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των         

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων του Δήμου        

Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, προβλέπονται μέτρα όπως ο         

τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής         

απαγόρευσης λειτουργίας. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή         

Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). 

 

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. Επανακαθορίζονται ζητήματα (επιλογή, τοποθέτηση, θητεία κ.λπ.) σχετικά       

με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

3.α. Παρατείνεται κατά ένα ακόμα μήνα και συγκεκριμένα έως 30-6-2020, η           

δυνατότητα εκκαθάρισης των ειδικών επιμισθίων εξωτερικού που καταβάλλονται        

στους αποσπασμένους στην αλλοδαπή εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους       

και συντονιστές εκπαίδευσης, με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των         

απαιτούμενων δικαιολογητικών και με την υποχρέωση υποβολής των εγγράφων         

αυτών σε έντυπη μορφή εντός εύλογου χροvικού διαστήματος. 
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β. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρονικό διάστημα         

προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου, για την καταβολή του          

ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους δικαιούχους. 

4. Παρέχεται, κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, το δικαίωμα          

στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού να αποφασίζουν την παράταση        

απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών       

μονάδων καθώς και κάθε άλλης μορφής οργανωτικής δομής της ελληνόγλωσσης          

εκπαίδευσης του εξωτερικού, ανάλογα με τις συνθήκες και τα μέτρα αποτροπής           

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά           

από 1-5-2020. 

5. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με: α. τη φοίτηση μαθητών από κράτη - μέλη            

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένων σχολείων που έχουν ιδρυθεί και           

λειτουργούν στην Ελλάδα, 

β. την προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. (περιπτώσεις υποχρεωτικής         

επαναπροκήρυξης θέσεων Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, μονομελών οργάνων      

διοίκησης, Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων), 

γ. τη διεξαγωγή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της διαδικασίας εκλογής για την           

ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου, 

δ. την εκλογή Διευθυντή Κλινικής, 

ε. τη συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων δεύτερου κύκλου σπουδών που          

παρέχονται από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, τα         

οποία έχουν ιδρυθεί ή επανιδρυθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων Προϊσταμένων        

οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας         

και Θρησκευμάτων και από στελέχη εκπαίδευσης που αποσπώνται προς τούτο          

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 6 παρ.6 περ. α του v.2740/1999). 

7.α. Θεσπίζονται μέτρα στήριξης των μαθητευόμενων των Ινστιτούτων        

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη         

Μαθητείας, οι οποίοι ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων            

λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται στους ανωτέρω        

έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ και το ποσό της πλήρους           

ασφαλιστικής κάλυψης αυτών, για το χρονικό διάστημα διάρκειας του μέτρου της           

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.        

Η σχετική δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο           

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

Με την αναστολή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, παρατείνονται ισόχρονα οι           

συμβάσεις μαθητείας και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μάθησης στην         
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εκπαιδευτική δομή, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού         

αντικειμένου των προαναφερόμενων προγραμμάτων. 

 

Με το άρθρο 133 ρυθμίζονται έκτακτα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία           

της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α. παρατείνεται μέχρι τις 31-10-2020 (λήγει στις 30-6-2020), η θητεία του           

Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. 

β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήματα που κρίνονται         

αναγκαία για τη σύγκληση της Ολομέλειας της Ακαδημίας, τη συζήτηση, τη           

διαδικασία της ψηφοφορίας και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή,          

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19         

και πάντως, όχι πέραν εξαμήνου (6μήνου) από την έναρξη ισχύος των           

προτεινομένων ρυθμίσεων. 

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται έκτακτα ζητήματα σχετικά με τη          

λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α. Παρατείνεται μέχρι τις 31-10-2020 (λήγει στις 30-6-2020), η θητεία του           

Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. 

β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήματα που κρίνονται         

αναγκαία για τη σύγκληση της Ολομέλειας της Ακαδημίας, τη συζήτηση, τη           

διαδικασία της ψηφοφορίας και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή,          

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19         

και πάντως, όχι πέραν εξαμήνου (6μήνου) από την έναρξη ισχύος των           

προτεινομένων ρυθμίσεων. 

 

2. [Εκκρεμεί ΦΕΚ] 11.06.2020 | Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης         

της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από            

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ        

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και           

αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον           

ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις για την αεροδιακομιδή          

ασθενών. 

 

Με το άρθρο 2 ορίζεται για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30η.9.2020 και              

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από την εξάπλωση του          

κορωνοϊού, σε περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των             

αναγκών αεροδιακομιδής ή μεταφοράς ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν από          

κορωνοϊό με τα υπάρχοντα πτητικά μέσα, δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες           

διαδικασίες: 

α. Να διατίθενται αεροσκάφη κατάλληλα διαμορφωμένα για τη διενέργεια των          

ανωτέρω υπηρεσιών αεροδιακομιδών. Σε περίπτωση υλοποίησης της       
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συγκεκριμένης παροχής ως δωρεάς εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων          

πάσης φύσεως, το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με την κάλυψη όλων των εξόδων            

για τη διενέργεια της αερομεταφοράς. 

β. Να τηρείται κατάλογος από το ΕΚΑΒ των αεροσκαφών, των λοιπών εναέριων            

για την προοριζόμενη χρήση και των χειριστών τους, που έχουν τη δυνατότητα            

να διενεργούν τη μεταφορά δια αέρος νοσούντων από κορωνοϊό, με πρόβλεψη           

αποζημίωσης χρήσης ή και αμοιβής για τη διενέργεια της μεταφοράς. 

γ. Να διενεργείται με κ.υ.α. επίταξη ιδιωτικού αεροσκάφους από τα εγγεγραμμένα           

στον κατάλογο κατάλληλων προς αεροδιακομιδή αεροσκαφών για τους        

αναφερόμενους λόγους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης        

για την επίταξη του ιδιωτικού αεροσκάφους και την κάλυψη της αμοιβής του            

χειριστή του. 

δ. Καθορίζονται με κ.υ.α. η διαδικασία για τη διενέργεια της αποδοχής δωρεών, o             

τρόπος κάλυψης πάσης φύσεως εξόδων της αεροδιακομιδής, ο τρόπος         

προσδιορισμού της αποζημίωσης χρήσης κ.λπ.  

Με το άρθρο 3 συμπληρώνεται το άρθρο 31 του ν.4690/2020 αναφορικά με την             

εφαρμογή του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».       

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί από τις         

επιχειρήσεις-εργοδότες, κατ' εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020         

έως 31.7.2020, η καταβολή κατά ποσοστό 60%, των εργοδοτικών ασφαλιστικών          

εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν           

απασχολούνται. 

Οι όροι αφορούν τα οικονομικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις. Βασικότερος όρος           

είναι η μείωση κύκλου εργασιών και κερδών από 20% και πάνω, λόγω της             

πανδημίας. Ορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια και παρέχεται η δυνατότητα          

χρήσης της εκ περιτροπής εργασίας με ανάλογη μείωση αποδοχών. 

Αναφέρεται, επίσης, η υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν το σύνολο των           

ασφαλιστικών εισφορών, ενώ το κράτος προβλέπεται ότι καλύπτει το 60% της           

απώλειας των μισθών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι έως και τις 15            

Οκτωβρίου για όλες τις επιχειρήσεις με εξαίρεση αυτές που δραστηριοποιούνται          

στον κλάδο των αερομεταφορών όπου η διάταξη ισχύει μέχρι και το τέλος το             

2020. 

Από τις διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,          

ύψους 192 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή για το ανωτέρω χρονικό            

διάστημα και κατά ποσοστό 60% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών         

εργαζομένων των οποίων οι επιχειρήσεις- εργοδότες έχουν ενταχθεί στον         

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
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Με τα άρθρα 4-16 παρατείνονται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης τους, οι            

συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των οριζόμενων παρόχων           

προμήθειας υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κ.λπ., κατά        

την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Επιμηκύνεται κατά 3 μήνες, το προβλεπόμενο στην από 25.2.2020 ΠΝΠ χρονικό           

διάστημα, κατά το οποίο δύναται να: 

- Παρατείνεται η υπηρεσία του προσωπικού, που έχει μετακινηθεί, κατόπιν          

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του Προέδρου του ΕΚΑΒ           

κατά περίπτωση, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ πληττόμενων από τον          

κορωνοϊό περιοχών. 

- Προσληφθεί από τον ΕΟΔΥ, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων,           

ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. 

- Απευθύνεται πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, φαρμάκων         

κλπ, κατά παρέκκλιση των κείμενων περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεων, από          

την ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας        

Α.Ε.», την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ή οποιαδήποτε          

αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.  

Παρατείνεται η δυνατότητα, για 3 ακόμη μήνες, (ισχύει έως και 25/6/2020) και            

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του          

κορωνοϊού, να διατάσσεται με κ.υ.α. η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για           

κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και        

κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών        

χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών         

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών         

δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εφόσον          

αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Δεν εκδόθηκαν. 

 

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

 

1. ΦΕΚ Β’ 2215 9.6.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης          

των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων του        

Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας (με εξαίρεση των διοικητικών           

λειτουργιών και υπηρεσιών), για το χρονικό διάστημα από 9.6.2020 έως και           
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19.6.2020, του εξαθέσιου μειονοτικού Δημοτικού σχολείου Ηλιόπετρας και του         

Νηπιαγωγείου Ηλιόπετρας, του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας        

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

 

2. ΦΕΚ Β’ 2216 9.6.2020 | 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 20 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.). Ορίζονται, επίσης,          

οι αρμόδιες αρχές. 

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 9 έως 23 Ιουνίου. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 2217 9.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/          

4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και        

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,        

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής        

Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,       
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δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο         

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού        

COVID-19” (Β’ 2168). 
 

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 την οποία           

αντικαθίστανται τα άρθρα 21-22 της από 4.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης          

(Β’ 2168) ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου & επιβολής κυρώσεων, τις            

Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 2218 9.6.2020 | Κατάργηση της υπ’ αρ.         

Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας      

του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 2190). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία καταργείται η ισχύς της από 5.6.2020 (Β’             

2190) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και          

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

μεταναστών “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση “ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του Δήμου        

Παιονίας Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και          

19.6.2020». 

 

5. ΦΕΚ Β’ 2219 10.6.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για         

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού          

μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις (σ.σ. συνημμένες στο Παράρτημα        

της απόφασης) που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του         

40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.  
 

6. ΦΕΚ Β’ 2220 10.6.2020 | Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης          

των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων του        

Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας           

με την οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας (με εξαίρεση των διοικητικών           

λειτουργιών και υπηρεσιών), για το χρονικό διάστημα από 10.6.2020 έως          

και 20.6.2020, του 10ου, του 15ου, του 17ου και του 20ού δημοτικών σχολείων             
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του Δήμου Ξάνθης, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του          

κορωνοϊού. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 2225 απόφαση 1 11.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.           

Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/ 27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας       

και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή ισχύει μετά την          

τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020         

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία ορίζεται ότι για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους         

επαγγελματίες, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών       

εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, απαιτητών έως       

31/3/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση         

ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω        

ημερομηνίας, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων          

και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 

Η προβλεπόμενη μείωση δεν εφαρμόζεται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους         

και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο της           

παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2           

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).  

 

 

8. ΦΕΚ Β’ 2225 απόφαση 2 11.6.2020 | Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου          

και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών         

μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους        

επαγγελματίες. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία ορίζεται ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν τις          

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Μαΐου έτους       

2020 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν.              

4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020            

(Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά         

(25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία          

επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο. Προϋπόθεση          

για να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση είναι, να έχουν εξοφλήσει τις           

ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 έως και Απριλίου         

2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών            

Μαΐου 2020 χωρίς την προβλεπόμενη μείωση κατά 25%.  

 

9. ΦΕΚ Β’ 2248 11.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020          

απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας       
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τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής       

απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως         

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού στην οποία προστίθενται          

νέα καταλύματα (σ.σ. τα στοιχεία τους βρίσκονται συνημμένα στην απόφαση) σε           

συνέχεια της από 27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο          

«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της       

επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός      

ειδικών όρων» (Β’ 1073). 

 

10. ΦΕΚ Β’ 2250 11.6.2020 | 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          

και συμπληρώνεται με νέες διατάξεις η από 15.4.2020 (Β΄1457) κοινή υπουργική           

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις από 24.4.2020 και 25.4.2020 όμοιες          

αποφάσεις, ως προς την αποζημίωση ειδικού σκοπού. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 2252 11.6.2020 | Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή           

Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία            

παρατείνεται η ισχύς μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020, όλων των Δελτίων            

Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του         

άρθρου 70 του ν. 4636/2019, τα οποία λήγουν και δεν έχουν ανανεωθεί, κατά το              

χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 2254 11.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ.          

51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και       

Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας      

σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας         

τους» (Β’ 1739). 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία ορίζεται ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν            

πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί       
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αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και η λειτουργία         

βιβλιοθηκών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες       

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διεξαγωγή τελετών       

αποφοίτησης σε ανοιχτό χώρο, με συμμετοχή μόνο των μαθητών,         

γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών, τηρώντας την απόσταση του 1,5        

μέτρου και λαμβάνοντας με ευθύνη Διευθυντή, όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να            

αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 2264 απόφαση 1 12.6.2020 | Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου           

και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών         

μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους        

επαγγελματίες. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία ορίζεται ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν τις          

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου      

έτους 2020, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του            

άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του              

ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων         

εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην          

ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε         

κάθε κλάδο. Προϋπόθεση για να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση είναι, να           

έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου        

2020 έως Μαρτίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία            

καταβολής των εισφορών Απριλίου 2020 χωρίς την προβλεπόμενη μείωση κατά          

25%. 

 

14. ΦΕΚ Β’ 2264 απόφαση 2 12.6.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση           

στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του          

κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

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

ορίζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του        

Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των        

Νοσοκομείων, των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και λοιπών         

φορέων σε είδη ατομικής προστασίας και υλικά, με το ποσό των           

27.000.000,00 €. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί          

στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με         

απόφαση του οικείου Υπουργού. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 2264 απόφαση 3 12.6.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για            

την κάλυψη αναγκών φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων         
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στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του          

κορωνοϊού στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. 
 

Περιγραφή 

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

ορίζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του        

Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια ειδών όπως βιοκτόνα, αντισηπτικά,         

υγειονομικό και λοιπό προστατευτικό υλικό, προς τον σκοπό του άμεσου          

εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άμεση          

κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους         

εκπαιδευτικές δομές, με το ποσό των 300.000,00 €. Το ποσό της έκτακτης            

οικονομικής ενίσχυσης κατανέμεται στον φορέα υλοποίησης με απόφαση του         

Υπουργείου Υγείας 

 

16. ΦΕΚ Β’ 2268 13.6.2020 | Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά          

εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των       

επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Με το άρθρο 1 του Α’ Κεφαλαίου οι εργοδότες-επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και           

τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας,       

δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου            

του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020           

έως και 30/9/2020: α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα          

επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’           

46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας          

που είναι σε ισχύ, και β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα            

επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.            

1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων          

εργασίας που είναι σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις -            

εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική        

περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, τον            

ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη            

(2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι        

απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την            

περίπτωση β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή          

τουριστική περίοδο του έτους 2019.  

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι           

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε        

μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το         

χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση         

πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 
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Με το άρθρο 2 του Α’ Κεφαλαίου ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω             

επιχειρήσεις -εργοδότες, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή         

τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, είναι        

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα         

από 1/6/2020 έως 30/9/2020. 
Με το άρθρο 3 του Α’ Κεφαλαίου ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων η              

σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού         

σκοπού, ύψους 534 ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020            

έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον          

εργοδότη. 

Με το άρθρο 4 του Α’ Κεφαλαίου ορίζεται η διαδικασία λήψης αποζημίωσης            

ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε            

αναστολή. 

Με το άρθρο 5 του Α’ Κεφαλαίου ορίζεται η υποχρέωση ανάκλησης αναστολών            

συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, μέρους ή του συνόλου των            

εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως          

εξής: i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της           

αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω         

εργαζομένων, ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση          

αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω         

εργαζομένων, iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση          

αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. 

Με το Β’ Κεφάλαιο ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης έκτακτης          

αποζημίωσης των εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου         

χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Η έκτακτη αποζημίωση       

ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο           

εποχικά εργαζόμενος της παρ. 1 και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο,            

Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος         

άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Με το Γ’ Κεφάλαιο ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με            

την αναστολή: 

α. των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών          

του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται           

σημαντικά, για τον μήνα Ιούνιο και  

β. των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών          

του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών,         

πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και           

Ιούλιο. 

Ορίζονται, επίσης, τα σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη           

διαδικασία λήψης της.  

 

17. ΦΕΚ Β’ 2270 13.6.2020 | Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την           

κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών         

προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του         

COVID-19. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την           

οποία ορίζεται η μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών          

δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την          

αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τουριστικών           

καταλυμάτων σε καθεστώς μίσθωσης (τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κ.λπ.)        

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη          

φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή          

συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος        

(κ.υ.ε.), που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα         

εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα          

πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας            

τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που              

θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η διαδικασία για τη μίσθωση των τουριστικών            

καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την         

αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19, 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν              

της 31ης Οκτωβρίου 2020. Tο κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και           

διαμορφώνεται σε 30 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων,         

συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 10 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια          

είναι κενά. 

Με το άρθρο 4 καθορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων           

και η διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 2271 13.6.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

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

διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 15.6.2020 έως και            

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

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). (σ.σ. μειώθηκαν κατά 8 σχετικά με          

την προηγούμενη εβδομάδα) 

Με το άρθρο 2 ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, από 15.6.2020 έως και            

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

υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. πραγματοποίηση 2 δρομολογίων την ημέρα. Ενός           

πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών            
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ως Φηρά, με 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 15.6.2020 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. 

 

 

19. ΦΕΚ Β’ 2273 14.6.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/           

13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών         

Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων      

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού       

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και       

ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία τροποποιείται η από 13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφαση του Υπουργού           

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής       

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και        

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως προς το ότι         

αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο        

πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, έως και 15/6/2020 τα ακόλουθα        

έντυπα: α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου. β) Ε8:          

Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. γ) Ε12 -         

e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης       

οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. 

Για το χρονικό διάστημα από 10/04/2020 έως 15/06/2020 ο εργοδότης          

γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή        

ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των           

εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα           
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νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του       

προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της          

παρασχεθείσας εργασίας. 

Επίσης, συμπληρώνεται η απόφαση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ         

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”», σύμφωνα με το οποίο:  

α) οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον           

μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου         

εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των             

εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες,  

β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον         

μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που       

ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν           

στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 2275 14.6.2020 | Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.           

17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα      

στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα         

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του         

κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς        

εργασίας» (Β΄ 1779). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 8.5.2020 κοινή          

υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων -         

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων         

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή         

επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779) ως προς την αντικατάσταση          

του πίνακα του Παραρτήματος (σ.σ. βρίσκεται συνημμένα στην απόφαση). Στον          

Πίνακα περιλαμβάνονται 85 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)       

επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά το μήνα Μάιο           

2020 και παρατάθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων          

τους και συνεχίζουν στο εξής τη λειτουργία τους. 

 

21. ΦΕΚ Β’ 2276 14.6.2020 | 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 ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία εκδήλωσης         

ενδιαφέροντος και υποβολής στοιχείων εσόδων για το μέτρο ενίσχυσης της          

«Επιστρεπτέας Προκαταβολής» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω        
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της εμφάνισης του κορωνοϊού. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή των           

στοιχείων υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 22η Ιουνίου 2020. 

 

22. ΦΕΚ Β’ 2277 14.6.2020 | 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 

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 21              

Ιουνίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους            

πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν        

σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά           

κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). β.        

Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το          

άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο. 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 1.000-100.000 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. 
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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. 

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 15 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2020. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 2278 14.6.2020 | Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/          

13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής      

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και       

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του       

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και        

ισχύει. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με           

την οποία τροποποιείται η από 13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση του Υπουργού          

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής       

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και        

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» για την πληρωμή        

προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο            

κρατικός προϋπολογισμός. Ειδικότερα, οι εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ         

από 1-7-2020 έως 10-7-2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων -          

Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο             

κρατικός προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα         

στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΓΒΑΝ),          

τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών            

Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές        

εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της          

εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό           

προϋπολογισμό». 

 

24. ΦΕΚ Β’ 2279 14.6.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο, προς        

περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της           

προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία και το Ηνωμένο         

Βασίλειο, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την         

Τουρκία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια          

από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από           

την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική Επικράτεια, για το          

χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020, υπό τις οριζόμενες          

εξαιρέσεις. 

 

25. ΦΕΚ Β’ 2280 14.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών        

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και τις 30.6.2020, η ισχύς της από             

17.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «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), όπως είχε παραταθεί με την από            

14.4.2020 (Β’ 1419) και με την από 13.5.2020 (Β’ 1839) όμοιες αποφάσεις. 

 

 

15Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/0915b577-350d-43e8-be0f-f4d1b2e13c71.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/0915b577-350d-43e8-be0f-f4d1b2e13c71.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/0915b577-350d-43e8-be0f-f4d1b2e13c71.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/545bed20-c314-499b-8076-7bd0648af035.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/545bed20-c314-499b-8076-7bd0648af035.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/545bed20-c314-499b-8076-7bd0648af035.pdf


 

 

 

 

26. ΦΕΚ Β’ 2281 14.6.2020 | Επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού           

ιατρικού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που        

εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης          

του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με          

την οποία ορίζεται η επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου και            

του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την          

αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. Ο κατ' οίκον          

περιορισμός ανέρχεται σε 14 ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσης θετικού         

δείγματος κορωνοϊού COVID-19 κατά την υποβολή των εισερχομένων σε         

εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο.  

Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα            

κατά το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.  
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα συμπληρώνουν με την άφιξή τους συγκεκριμένη           

ηλεκτρονική πλατφόρμα PLF (Passenger Load Factor) με τα στοιχεία επαφής τους           

στην Ελλάδα.  

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι             

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με        

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

 

27. ΦΕΚ Β’ 2282 14.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/ 31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής         

Πολιτικής (Β΄ 2094). 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται,          

έως και τις 30.6.2020, η ισχύς της από 31.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης            

«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου         

κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του         

κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως            

και 8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β’ 2094), όπως αυτή παρατάθηκε με την από             

7.6.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2212) έως και τις 15.6.2020 και            

ώρα 12.00. 

 

28. ΦΕΚ Β’ 2283 14.6.2020 | 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. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c940e6b3-a169-41f5-953c-5d90e98b1b5c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c940e6b3-a169-41f5-953c-5d90e98b1b5c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c940e6b3-a169-41f5-953c-5d90e98b1b5c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c940e6b3-a169-41f5-953c-5d90e98b1b5c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/b2db5ef4-6ad8-44c6-bbcb-e7de053496ca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/b2db5ef4-6ad8-44c6-bbcb-e7de053496ca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/b2db5ef4-6ad8-44c6-bbcb-e7de053496ca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/b2db5ef4-6ad8-44c6-bbcb-e7de053496ca.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/f6d80585-1622-4948-bed8-d0c54d9696ff.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/f6d80585-1622-4948-bed8-d0c54d9696ff.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/f6d80585-1622-4948-bed8-d0c54d9696ff.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/f6d80585-1622-4948-bed8-d0c54d9696ff.pdf


 

 

 

 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται, για το χρονικό διάστημα            

από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, ο περιορισμός των αεροπορικών           

συνδέσεων με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και την Ισπανία ως             

προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών           

«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ορίζεται, επίσης, ο περιορισμός των θαλασσίων,        

σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και           

την Ιταλία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική          

Επικράτεια από την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, υπό τις οριζόμενες           

προϋποθέσεις. 

Ορίζεται, τέλος, για το ίδιο χρονικό διάστημα ο περιορισμός εν όλω του κατάπλου             

των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,         

ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική Επικράτεια προερχόμενων από       

οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και της με         

οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά. 

 

29. ΦΕΚ Β’ 2284 14.6.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.           

Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/ 28.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης       

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών        

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β         

2028). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τις           

30.6.2020, η ισχύς της από 27.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα          

προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα          

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς        

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2028). 

 

2.4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 796 - 09.06.2020 | Δεν          

στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση το σχέδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού         

Υγείας (ΠΟΥ) για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα και           

εμβόλια κατά νέου κορονοϊού. 

 

2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 799 - 11.06.2020 | Πλήρης          

απουσία αερολιμενικού ελέγχου και εφαρμογής υγειονομικών      

πρωτοκόλλων στα αεροδρόμια, με κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού και         

με ανεπανόρθωτο πλήγμα στον τουρισμό. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c7106220-55fc-4ce8-8f78-f42600fc39f7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c7106220-55fc-4ce8-8f78-f42600fc39f7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c7106220-55fc-4ce8-8f78-f42600fc39f7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c7106220-55fc-4ce8-8f78-f42600fc39f7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/6/15/c7106220-55fc-4ce8-8f78-f42600fc39f7.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11291234.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11293528.pdf


 

 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7319 - 12.06.2020 | Συνεντεύξεις         

ασύλου χωρίς παρουσία δικηγόρου λόγω κορωνοϊού. 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11295580.pdf

