ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH
Covid-19
«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 3η
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 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (16.11. έως 22.11.)
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 τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου εκδόθηκαν 15 υπουργικές αποφάσεις,
ψηφίστηκε 1 σχετικό νομοσχέδιο, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως το ότι η κυβέρνηση επιλέγει πάσει θυσία να μην
ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία, η κυβέρνηση αδυνατεί ή δεν έχει τη
βούληση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των 73 +
19,5 δισ. ευρώ για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, ευθύνες για
την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων Covid_19 στη Θεσσαλονίκη, η
συνέχιση λειτουργίας των ειδικών σχολείων εν μέσω πανδημίας,
ανεπαρκέστατη υγειονομική θωράκιση δομών φιλοξενίας.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς
με συμπληρωματικό ποσό 22.000.000 ευρώ [επιπλέον του ποσού των
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45.000.000 ευρώ που έχει ήδη πιστωθεί], από το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων
του Π.Δ.Ε., για την παροχή ενισχύσεων στις ανώνυμες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ., το
μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού
μισθώματος, επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της
απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος, τροποποιούνται-συμπληρώvονται τα μέτρα στήριξης της
ναυτικής εργασίας, αναστέλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές,
αξιογράφων, παρατείνονται μέχρι και την 30η.4.2021 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης
εποχικά
εργαζομένων,
αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων
- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά, καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020, οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων
μαθητείας για τη μείωση της διασποράς, διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, διαδικασία αποζημίωσης χρήσης
κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των
θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες, διαδικασία
καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν
πληγεί και στα επιχειρηματικά δάνεια, καθορισμός αποζημίωσης των
ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο
(2.000,00 € μηνιαίως), έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αποζημίωση
δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους,
χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Υγεία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει
ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706), ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και
Λάρισας, παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος
μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας, έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899), σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνο), φαρμακείων και συνεργείων αυτοκινήτων, τα περίπτερα
δύνανται να λειτουργούν 24 ώρες και επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας, επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και
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της Κρυσταλλοπηγής, αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών
εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, σ
 το Ελληνικό Δημόσιο από
ιδιώτες.
Εργασία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων, αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων
- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 227 18.11.2020 | Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη
λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.
Περιγραφή
Με τα άρθρα 22-29 ρυθμίζονται κατά βάση τα ακόλουθα:
1. Εντάσσονται, κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) του έτους 2021, συγκεντρωτικά οι σχετικές πιστώσεις στη μείζονα
κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, όπως
ίσχυε για το Π.Δ.Ε. του έτους 2019 και ήδη ισχύει για το Π.Δ.Ε. του έτους 2020.
2. Αυξάνονται εκ νέου οι πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά 900.000.000 € στο συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος, για την αντιμετώπιση δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.
3. Προβλέπεται η διάθεση, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
συμπληρωματικού ποσού 22.000.000 ευρώ [επιπλέον του ποσού των 45.000.000
ευρώ που έχει ήδη πιστωθεί], από το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων του Π.Δ.Ε.,
για την παροχή ενισχύσεων στις ανώνυμες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ., στα Κ.Τ.Ε.Λ. που
δεν έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ
καθώς και στα λεωφορεία τωy άγονων γραμμών (π.δ. 967/1979).
Ορίζεται ότι, οι ενισχύσεις παρέχονται:
α) κατά προτεραιότητα για αιτήσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01
.01.2016 έως και 31.12.2021 για επενδύσεις στις υποδομές και εγκαταστάσεις
σχετικά με την στέγαση, επισκευή και συντήρηση των αστικών και υπεραστικών
λεωφορείων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. και
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β) για αιτήσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01.2010 έως και
31.12.2021, για επενδύσεις αναφορικά με την αντικατάσταση αστικών και
υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή των μετόχων αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 του ν.2963/2001. όσον αφορά στη διαδικασία,
στον τρόπο διάθεσης, στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της επένδυσης, στα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα δικαιούμενα πρόσωπα κ.λπ.
4. Αυξάνονται σε 15 από 11 που είναι σήμερα, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.).
5. Παρέχεται έως την 28η.2.2021 δυνατότητα ί) διεξαγωγής γενικής συνέλευσης
μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής
οντότητας και ίί) αποστολής πρόσκλησης και λήψης αποφάσεων διοικητικών
συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τηλεδιάσκεψη (οι
προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυαν έως 31.8.2020 και έως 30.6.2020
αντίστοιχα).
6. Απαγορεύεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με υ.α., και σε κάθε περίπτωση
έως την 28η.2.2021 (αντί 31η.12.2020, όπως ισχύει), η συνομολόγηση ή η λήψη
περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και
την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την
αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο
από αυτό της προ της 1ης.9.2020 (αντί 1ης .2.2020, όπως ισχύει) για τα ως άνω
προϊόντα και υπηρεσίες.
7. Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (έληξε στις 20.9.2020) η προθεσμία που
επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη
ρύθμιση ζητημάτων για τις δημόσιες συμβάσεις (αναβολή διενέργειας, παράταση
ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, αναστολή ή
χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τα ειδικώς οριζόμενα), λόγω
εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού.
Με τα άρθρα 33-42 ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα:
1. α. Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους
(τ.έ.), αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα
Δεκέμβριο 2020 που ισχύει σήμερα, το μέτρο προαιρετικής μείωσης για
ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με: ί)
μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και ίί) μισθώσεις
κύριας κατοικίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
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β. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της
απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως
του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας (π.ε.), ως εξής:
ί. για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. σε:
- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον
δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο
«πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους,
σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο
πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς
οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί.
ίί. από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. σε:
- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία
εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο
τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα
μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για
τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους,
- συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση
εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί,
ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει
υποκατάστημα η επιχείρηση.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό διατάξεων, νοούνται ως
επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων,
κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο
2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%,
του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί,
βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί
προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες
επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες
Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής:
- για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος
σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του
μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον 14 ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο
«πολύ υψηλό», κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί
προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
- από τον
εργαζόμενος
στην οποία
προσωρινά η

μήνα Νοέμβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι
σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε.
εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί
σύμβαση εργασίας.

ε. Τροποποιούνται-συμπληρώvονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής
εργασίας με πρόβλεψη:
ί. Για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ.. της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση
καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος, ναυτικών των
οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή,
ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη
εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης
εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή),
ii. Από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης
εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, ναυτικών των οποίων η
σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή ή
συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.
2. Συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω
απώλειας μισθωμάτων τους κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού, με την προσθήκη πρόβλεψης για την καταβολή
σε λογαριασμό τους, του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων τους, εφόσον από
τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%. αντί
του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές τους προς τη φορολογική αρχή (μείωση σε
ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την ως άνω μείωση). Παρέχεται
εξουσιοδότηση για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή των
ανωτέρω.
3.α. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη
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δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε
έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και τα είδη των
αξιογράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω.
Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υ.α. και άλλων αξιογράφων στις
προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από
όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.
β. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η
Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπο ψήφιση νομοσχεδίου εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους.
γ. Παρατείνονται μέχρι και την 30η.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με
ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020
έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα
βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. / τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής
δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.11.2020 και την
31η.12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την
έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των
επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν
υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.
Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου,
ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Τα οφειλόμενα ποσά
δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του
προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
δ. Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30η Απριλίου 2021 του ευεργετήματος
της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση
και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και
προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα
αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες
προθεσμίες.
ε. Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να
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βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληpόΗpια τράπεζα από την 1η
Νοεμβρίου 2020.
4. Προβλέπεται ότι τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 είναι
αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
Επίσης δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
5. Τροποποιείται η προθεσμία καταβολής δόσεων οφειλών επιχειρήσεων
τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα:
α. Μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις, πληρωτέες κατά την πpώτη
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021, οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει
χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο
όγδοο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17)
δόσεις, για οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο
Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις οριζόμενες Υπουργικές αποφάσεις. Στις
σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα
ληξιπρόθεσμων δόσεων.
β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης ανάλογα, μετά το
πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
από την τελευταία δόση μήνα, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των
επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της
πανδημίας, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο.
6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να χορηγεί παράταση
στις προθεσμίες τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο,
που έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (σεισμοί ,
πλημμύρες, κ.λπ.)
7. Παρατείνεται έως και την 30η Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020) ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από εικοσιτέσσερα
τοις εκατό (24%) που ίσχυε], στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές
μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη), όπως αυτά έχουν
προστεθεί στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.
8. Δύναται να συμμετέχουν, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, και μέλη του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στις αρμόδιες επιτροπές που
συνιστώνται κατά περίπτωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για την εκτίμηση
και καταγραφή των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά
καταστήματα,
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις,
άλλες
επιχειρήσεις
και
μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από θεομηνίες.
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9. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 25 του ν.4549/2018 αναφορικά με
την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της
φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και της
δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας. Ειδικώς για τα έτη 2020-2022
προβλέπονται συγκεκριμένα όρια των προαναφερόμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ,
καθώς και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και
του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ενώ για τα έτη 2023 και 2024 προβλέπεται η
αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών, βάσει της προβλεπόμενης κατ' έτος
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.
10. Προβλέπεται η εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οφειλών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας , οι
οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 8
του ν. 4075/2012. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν τα οικονομικά έτη 2018 και
2019.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ
Β’
5048
16.11.2020
|
Τροποποίηση
της
υπ’
αρ.
42774/1072/20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν
σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706),
ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών,
Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 20-10-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για
τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706) ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης,
Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας.
Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται άρθρο 2 που ορίζει ότι:
α. οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης και Καστοριάς, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με
εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την
16η/10/2020 και 23η/10/2020 αντίστοιχα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης.
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β. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Σερρών και Ιωαννίνων, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 29η/10/2020
μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
απόφασης.
γ. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την
30ή/10/2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της απόφασης.
Επίσης, προστίθεται άρθρο 3, που ορίζει τα εξής:
α. οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης και Καστοριάς που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ
υψηλό» την 16η/10/2020 και 23η/10/2020, αντίστοιχα, οι οποίες ή τα
υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ (σ.σ
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της απόφασης), μπορούν να τεθούν σε
αναστολή, από την 16η/10/2020 και 23/10/2020, αντίστοιχα, και μέχρι
31/10/2020.
β. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Σερρών και Ιωαννίνων, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ
υψηλό» και οι οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται σημαντικά βάσει
ΚΑΔ (σ.σ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της απόφασης), μπορούν να τεθούν
σε αναστολή από την 29η/10/2020 και μέχρι 31/10/2020.
γ. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες
Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό
επίπεδο «πολύ υψηλό» και οι οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ (σ.σ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της απόφασης)
μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 30ή/10/2020 και μέχρι 31/10/2020.
2. ΦΕΚ Β’ 5051 απόφαση 1 16.11.2020 | 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 παρατείνεται, για όσους έληξε ή θα
λήξει εντός των μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, για 2 μήνες η
διάρκεια:
α. του τακτικού επιδόματος ανεργίας,
β. του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων,
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γ. του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και
δ. του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ.
Τομέας Ασφάλισης Νομικών).
3. ΦΕΚ Β’ 5051 απόφαση 2 16.11.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.
23102/477/ 12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων
- Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία προστίθεται άρθρο 3Α μετά το άρθρο 3 της
από 12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων
- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά» (Β’ 2268).
Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
για όλη ή μέρος της περιόδου από 1/6/2020 έως 30/9/202, είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως και την 31η Οκτωβρίου 2020. Η
αποζημίωση χορηγείται εφόσον κατά τον μήνα Οκτώβριο, δεν έχουν σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.
4. ΦΕΚ Β’ 5055 17.11.2020 | Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Οικονομικών με την οποία χορηγείται έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου
Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό των 420.000,00€, προκειμένου οι
δικαιούχοι ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας. Η δαπάνη
θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής του έτους 2020. Η επιχορήγηση δεν δύναται να
κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή.
5. ΦΕΚ Β’ 5057 17.11.2020 | Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων
μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Παιδείας & Θρησκευμάτων με την οποία καταβάλλεται
οικονομική ενίσχυση, ύψους 700 ευρώ, στους μαθητευόμενους των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξη Μαθητείας της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με
MIS 5005892, οι οποίοι είχαν ενεργή σύμβαση μαθητείας κατά την έναρξη ισχύος
των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, στις
11.3.2020. Καταβάλλεται, επίσης, το ποσό της πλήρους βασικής ασφαλιστικής
κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 μέχρι την
επαναλειτουργία τους, στις 18.5.2020.
Ως δικαιολογητικά για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
ορίζονται: α) οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μαθητείας των μαθητευόμενων της
πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, που φυλάσσονται στα
Επαγγελματικά Λύκεια και β) τα στοιχεία των ενεργών συμβάσεων μαθητείας από
το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στις 11.3.2020.
6. ΦΕΚ Β’ 5060 17.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών με την οποία με την οποία επέρχονται αλλαγές στην από
6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
Ειδικότερα, αντικαθίσταται το σημείο 22 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων (π.χ.
σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), φαρμακείων
και συνεργείων αυτοκινήτων.
Αντικαθίσταται, επίσης, το σημείο 25 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1
σχετικά με το λιανεμπόριο και ορίζεται ότι τα περίπτερα δύνανται να
λειτουργούν 24 ώρες.
Επίσης, στο τέλος του σημείου 74 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1
προστίθεται εδάφιο, που ορίζει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και
συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και
αποσκευών.
Τέλος, ορίζεται ότι η απόφαση έχει ισχύ από τις 17 Νοεμβρίου 2020 έως και
τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ..
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7. ΦΕΚ Β’ 5081 17.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/
13-11-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία προστίθεται περ. ζ, στην παρ. 2 του άρθρου 3 της από
13-11-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2020» (Β΄ 5047) ορίζεται για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται τη λήψη της
ενίσχυσης ότι είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
8. ΦΕΚ Β’ 5098 18.11.2020 | Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων,
που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται η διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής
θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό
Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Ορίζεται πως σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας,
κλινών:
- για τη νοσηλεία ασθενών στον κορωνοϊό,
- για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών που νοσούν από τον κορωνοϊό,
- για τη νοσηλεία ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό αλλά
νοσηλεύονται σε αυτές τις κλίνες,
- για τη νοσηλεία ασθενών σε κλίνες εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια κλινικές, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται με το ημερήσιο
νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού
κόστους 2,09.
Οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής
πλήρωσής τους, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης
αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας.
Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι
οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ορίζεται το ΕΚΑΒ.
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Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 28-2-2021, η δε
προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 30.000.000 €.
9. ΦΕΚ Β’ 5101 19.11.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ
2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής
συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες
εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από
τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων
71-83 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 4095).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 1 ορίζεται η διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού.
Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθούν οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την
ενημέρωσή τους αναφορικά με την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.
Με το άρθρο 2 ορίζεται η διαδικασία της διακοπής της συνεισφοράς του Δημοσίου.
Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο
αφορά η οφειλή, και το ποσό αυτής.
Με το άρθρο 3 επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας κατά της εγκριτικής ή
απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
Με τα άρθρα 4-6 ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
Συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και τα αρμόδια
όργανα και υπηρεσίες.
10. ΦΕΚ Β’ 5103 19.11.2020 | Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
71354/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου
της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 1-2 της από 7.11.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
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αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά
σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911).
Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1, απαγορεύονται οι οδικές και
σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος
προσώπων στην ελληνική Επικράτεια εκτός αν συντρέχουν οι οριζόμενες
προϋποθέσεις:
α. Η είσοδος να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του
Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων
72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
β. Η είσοδος μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης
των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
γ. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια
κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις
απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών
σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.
δ. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη
Χώρα μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κακαβιάς.
ε. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο
που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι
οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών
μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού
σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων, Νυμφαίας, και Κήπων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή
καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό
σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων
την ημέρα.
Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή
μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων,
Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο
ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η
διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα.
Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα
στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να
επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της
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ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα
στον ταξιδιώτη από το σύστημα.
Με το άρθρο 2 επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός για 7 ημέρες από την
άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα, από το συνοριακό
σημείο ελέγχου της Κακαβιάς. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 έως
και τις 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23.59. Τα πρόσωπα που έχουν εισέλθει
από το συνοριακό σημείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής μέχρι και την έναρξη
ισχύος της παρούσας, παραμένουν σε κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό για 7
ημέρες από την άφιξή τους.
11. ΦΕΚ Β’ 5104 19.11.2020 | Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών
ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή
του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του
ν. 4753/2020 (Α΄ 227), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν.
4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του
COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται στις 2.000,00 € μηνιαίως η αποζημίωση των εν ενεργεία ιδιωτών
ιατρών και συνταξιούχων με ειδικότητα παθολογίας, αναισθησιολογίας,
καρδιολογίας, πνευμονολογίας και γενικής ιατρικής, που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του
COVID-19, και οι οποίοι εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
H αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους συνταξιούχους ιατρούς των ανωτέρω
ειδικοτήτων, συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών
τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%.
12. ΦΕΚ Β’ 5148 19.11.2020 | Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας,
κλινών εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό
Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της
έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται η
αναγκαστική δέσμευση προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, της ΓΕΝΙΚΗΣ
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ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε και της ΕUROMEDICA ΓENIKHΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, στο σύνολό τους,
ως προς όλες τις εγκαταστάσεις τους και τις υπηρεσίες ιατρικές, νοσηλευτικές και
βοηθητικές του προσωπικού τους, για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης
δημόσιας υγείας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.
Η διοίκηση και το προσωπικό των αναγκαστικά δεσμευόμενων επιχειρήσεων
υποχρεούνται στην παροχή κάθε αναγκαίας σύμπραξης για την υλοποίηση των
σκοπών της παρούσας αναγκαστικής δέσμευσης, παρέχοντας κάθε αναγκαία
συνδρομή στην εισαγωγή ασθενών από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες
δομές υγείας, στη μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών. Ο τρόπος αποζημίωσης
των ανωτέρω κλινικών θα οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση έχει
ισχύ από τη δημοσίευσή της και για χρονικό διάστημα 15 ημερών.
13. ΦΕΚ Β’ 5150 20.11.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους,
καθώς και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
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 καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους λόγω διάθεσης
χώρων και του προσωπικού των αναγκαστικά δεσμευόμενων ή
διατιθέμενων χώρων, καθώς και στο προσωπικό, για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, στο ύψος των 25.000.000,00 € από τον κρατικό προϋπολογισμό.
14. ΦΕΚ Β’ 5155 20.11.2020 | Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
71354/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου
της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4911).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με
την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 της από 7.11.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του
κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
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Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της
Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
COVID-19» (Β’ 4911), όπως τροποποιήθηκε με την από 19.11.2020 (Β’ 5103)
κοινή υπουργική απόφαση.
Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1, απαγορεύονται οι οδικές και
σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος
προσώπων στην ελληνική Επικράτεια εκτός αν συντρέχουν οι οριζόμενες
προϋποθέσεις:
α. Η είσοδος να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του
Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων
72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
β. Η είσοδος μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης
των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
γ. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια
κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις
απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών
σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων, και Κήπων.
δ. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη
Χώρα μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κακαβιάς.
ε. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο
που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι
οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών
μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού
σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή
καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό
σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων
την ημέρα.
Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή
μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων,
Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία
ελέγχου Νυμφαίας, Ορμενίου και Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα.
Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα
στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να
επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της

38Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα
στον ταξιδιώτη από το σύστημα.
Η απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 23.59.
15. ΦΕΚ Β’ 5159 22.11.2020 | Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία οι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που
ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα
νησιά, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ορίζονται δικαιούχοι
χρηματοδότησης. Το ύψος αυτής ορίζεται βάσει του άρθρου 282 του ν.
4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 207), έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ και καλύπτεται από
πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 168 - 16.11.2020 | Η
κυβέρνηση επιλέγει πάσει θυσία να μην ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία.
2. Επίκαιρη Επερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5/5 - 18.11.2020 | "Η
Κυβέρνηση αδυνατεί ή δεν έχει τη βούληση να παρουσιάσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των 73 + 19,5 δισ. ευρώ για την
οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη με παραγωγική και αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση αλλά και ένα άμεσο πρόγραμμα ανάσχεσης της βαθιάς
ύφεσης και των κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία."
3. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 3
 71/1902 19.11.2020 | Σοβαρότατες ευθύνες για την εκρηκτική αύξηση των
κρουσμάτων Covid_19 στη Θεσσαλονίκη.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1884 - 19.11.2020 | Για τη συνέχιση
λειτουργίας των ειδικών σχολείων εν μέσω πανδημίας.
5. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 373/1938 20.11.2020 | Ανεπαρκέστατη υγειονομική θωράκιση δομών φιλοξενίας και
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID_19.
Ευχαριστούμε!
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