
 

 

Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων  
και επανεκκίνηση της οικονομίας 

  

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και της 

επανεκκίνησης της οικονομίας εναπόκειται σε τέσσερις (4) φάσεις, 2 εκ των οποίων 

ανακοινώθηκαν εκτενώς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε διάγγελμα του στις 29 

Απριλίου 2020 καθώς και από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς Υγείας, 

Οικονομικών και Εργασίας σε διάσκεψή τους στις 30 Απριλίου 2020. Διευκρινίστηκε 

επίσης ότι η εν λόγω άρση των περιοριστικών μέτρων, υπόκειται σε τροποποιήσεις 

ανάλογα με τις οδηγίες της επιδημιολογικής ομάδας προς την Κυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. 

Τα πρώτα δύο στάδια των μέτρων χαλάρωσης εμπίπτουν στις ακόλουθες χρονικές 

περιόδους: 

i. 4 Μαΐου 2020 – 21 Μαΐου 2020  Πρώτο Στάδιο 

 

ii. 21 Μαΐου 2020 – 8 Ιουνίου 2020  Δεύτερο Στάδιο 

 

Πρώτο Στάδιο: 

1. Επαναλειτουργούν όλες οι δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα και 

των επιχειρήσεων που τον στηρίζουν. 

 

2. Επαναλειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με σχετικούς 

περιορισμούς, εκτός των εμπορικών κέντρων και των πολυκαταστημάτων. 

 

3. Επαναλειτουργούν τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

 

4. Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων για ανεφοδιασμό 

 

5. Πλήρης λειτουργία του Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των 

Δικαστηρίων, βάσει των αποφάσεων που θα παρθούν από το Ανώτατο 



Δικαστήριο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ευπαθείς 

ομάδες και όσοι είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα παιδιών κάτω των 15 

ετών. 

 

Όσον αφορά την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, κατά την σύσκεψη του Ανώτατου 

Δικαστηρίου την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, αποφασίσθηκαν τα εξής: 

 Επαναλειτουργούν όλα τα Πρωτοκολλητεία. Ως προς αυτό, οι 

Πρωτοκολλητές σε υιοθέτηση πάντα των σχετικών οδηγιών της 

επιδημιολογικής ομάδας και του Υπουργείου Υγείας θα προχωρήσουν σε 

διευθετήσεις για την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων και συνωστισμού, 

λαμβανομένων υπόψη και των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

 Τα πρωτόδικα Δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας θ α προχωρήσουν στον 

προγραμματισμό των ενώπιον τους υποθέσεων, κατά τρόπον που θα 

καθίσταται δυνατή η περαιτέρω προώθηση τους. 

 Θα εκδίδονται σχετικές οδηγίες από τα αρμόδια Δικαστήρια για τις πρώτες 

εμφανίσεις, προς ορισμό τους σε νέα ημερομηνία και σχετική ειδοποίηση 

θα δίδεται από τα αρμόδια Πρωτοκολλητεία στα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Σε ό,τι αφορά το Ανώτατο Δικαστήριο η εκδίκαση των ενώπιον του 
υποθέσεων θα ρυθμίζεται από τους Προέδρους των συνθέσεων. 

 Οι δικαστικές διακοπές θα περιοριστούν στον μήνα Αύγουστο, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των καθυστερήσεων που 
προκλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού και της αναστολής εκδίκασης 
υποθέσεων. 

 

Δεύτερο Στάδιο: 

1. Επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, 

μπυραρίες) μόνο για εξωτερικούς χώρους. 

 

2. Αίρονται όλοι ανεξαιρέτως οι περιορισμοί μετακίνησης πολιτών. Αυτό 

συνεπάγεται ότι από την 21 Μαΐου 2020, επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ 

πόλεων/επαρχιών και οι κοινωνικές επισκέψεις. 

 

3. Από την 1η Ιουνίου επαναλειτουργούν τα λιμάνια με εξαίρεση την 

αποβίβαση επιβατών. 

 

Είναι εξίσου σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα Σχέδια Αναστολής Εργασιών και τα 

Ειδικά Επιδόματα, όπως αυτά καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 



Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραμένουν σε ισχύ και θα υφίστανται μέχρι την 12 Ιουνίου 

2020. Για επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου 

εργασιών τους πέρα της 12 Ιουνίου, θα παραχωρείται μέχρι και 4μηνη κρατική στήριξη. 

Όσων αφορά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και την χρήση προστατευτικής 

μάσκας, αποφασίσθηκε πως από την 4η Μαΐου ισχύουν τα εξής: 

i. 8 τ.μ. για κάθε εργαζόμενο και 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους. 
ii. Υποχρεωτική τοποθέτηση αντισηπτικού στην είσοδο κάθε επιχείρησης. 

iii. Ανάρτηση έξω από το υποστατικό του αριθμού φυσικής παρουσίας ατόμων 
εντός του υποστατικού προς ενημέρωση του κοινού και των Επιθεωρητών 
Εργασίας. 

iv. Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών 
που χρησιμοποιούνται συχνά. 

v. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας για επιχειρήσεις που έχουν 
άμεση επαφή με κοινό. 

vi. Καλός και συχνός αερισμός του χώρου εργασίας. 
 

Παραμένουν επίσης σε ισχύ τα οικονομικά μέτρα που αποφασίσθηκαν για αναστολή 
καταβολής Φ.Π.Α., Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών και ΓΕ.Σ.Υ., όπως αυτά 
εφαρμόστηκαν με τα σχετικά τροποιητικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών 
στον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000 (Ν.95(Ι)/2000), στον περί Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμο του 2016 (Ν.76(Ι)/2016) και στον περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001(Ν.89(Ι)/2001).  

Σχετική ανάλυση τόσο των Σχεδίων Αναστολής Εργασιών και Ειδικών Επιδομάτων όσο 
και της Αναστολής καταβολής Φ.Π.Α., Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών και 
ΓΕ.Σ.Υ., καθώς και άλλα ενημερωτικά έντυπα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
μας: https://americanoslaw.com/covid-19/. 
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