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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 4η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (23.11. έως 29.11.)
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 τέταρτη εβδομάδα του Νοεμβρίου εκδόθηκαν ... 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 προστασία δανειοληπτών από την άσκηση πίεσης
εισπρακτικών εταιρειών διαρκούσης της υγειονομικής πανδημίας,
ενημέρωση για τη διαδικασία προμήθειας και διεξαγωγής rapid tests, οι
δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν εν μέσω πανδημίας
covid_19, χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και αιτείται
απάντησης, για την ενεργειακή φτώχεια και τον COVID.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δήλωση Covid του μηνός Οκτωβρίου
2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, Προσδιορισμός
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πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Οκτώβριο 2020 και τον μήνα Νοέμβριο 2020, παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα,
των εργαζομένων, «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν,
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων
και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ.,
παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ
σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, καθορισμός των Κωδικών
Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020, με τίτλο: «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.
Υγεία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών
διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων
και
ιδιωτικών,
που
δύνανται
να
χρησιμοποιούν
αντίστοιχου
τύπου
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και
κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού
ελέγχο, η ευαισθησία τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% σε σύγκριση
με μοριακό test αναφοράς, χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους, παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια
έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την
αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας,
“Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας
των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
ταχέων
ελέγχων
αντιγόνων
SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που
δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για
διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198),
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
2020, «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού

39Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της
Ρωσικής Ομοσπονδίας και μονίμων κατοίκων του Ισραήλ.
Εργασία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων, ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμΕΑ, δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής
καταβολής σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, των οφειλών από ασφαλιστικές
εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών,
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους, μηχανικούς και
οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον
μήνα Νοέμβριο.
Παιδεία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την
άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική
παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του
έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 235 26.11.2020 | Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και
διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.
Περιγραφή
Με το άρθρο 5 καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2020
έως και την 31η Ιουλίου 2020, στο (100%) των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της
διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας

Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

φορέων, που λειτουργούν ανάλογα Κέντρα, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη,
στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και επαναλειτούργησαν με δυναμικότητα μειωμένη κατά 50%.
Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά
το ως άνω διάστημα και υπολογίζεται επί των ημερών επαναλειτουργίας τους.
Ως ωφελούμενοι νοούνται οι συμμετέχοντες στα προγράμματα των Κ.Δ.Η.Φ. έως
και τη 10η Μαρτίου 2020.
Με το άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης και εφαρμογής από το
ΥΠ.Ε.Κ.Υ. εθνικών ή/και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων για
την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και ΑμΕΑ του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και των
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εποπτευόμενων από αυτά Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, με κάθε αναγκαίο
μέσο ατομικής ή συλλογικής προστασίας των εργαζομένων των δομών αυτών και
των ωφελουμένων τους με σκοπό την προστασία τους από την διάδοση του
κορωνοϊού και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων και πράξεων μπορεί να γίνει με
διαδικασίες
έκτακτης
προμήθειας από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή
αρμοδιότητας ή εποπτείας του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων
εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, για χρονικό διάστημα 4 μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Με το άρθρο 22 συνεχίζεται η χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης που
λαμβάνουν οι ωφελούμενες/οι του προγράμματος οικονομικής στήριξης
οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιείται από την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
δυνάμει της διάταξης του άρθρου 35 ν. 4704/2020 στην περίπτωση κατά την
οποία η λειτουργία των δομών/φορέων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό
τεθεί υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή μερικής, λόγω λήψης εκ μέρους της
δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την
καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.
Με το άρθρο 32 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής
σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές
εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η
καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30.4.2021, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.
Με το άρθρο 33 παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς
ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε οφειλέτες ασφαλιστικών
οφειλών, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά 3 μήνες, στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού, αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020.
Με το άρθρο 49 μειώνεται κατά 40%, από την 1η.10.2020 έως την
31η.3.2021, το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον
e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του
μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν μισθώματα ακινήτων,
ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των
οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.
Με το άρθρο 66 χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους,
μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου - Οκτωβρίου 2020 στους
πληττόμενους Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.
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Με τα άρθρα 68-76 ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:
1. Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον μήνα Νοέμβριο του
2020. Ειδικότερα:
α. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία,
αυτών ή των υποκαταστημάτων τους δύναται:
- να θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή, τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020,
- να παρατείνουν τηv αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν
ήδη τεθεί σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο 2020.
β. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, που ανήκουν σε κλάδους που
πλήττονται δύναται:
- να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή,
- να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του
συνόλου των εργαζομένων τους, εφόσον έχουν προσληφθεί έως και την 4η
Νοεμβρίου 2020.
γ. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι λαμβάνουν: ί) την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού
σκοπού η οποία ορίζεται κατά αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30
ημέρες και ίί) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
δ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού τελεί υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς (είναι
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα).
ε. Αvαλαμβάvεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, το κόστος καταβολής της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών κατ'
αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, των εν λόγω εργαζομένων.
στ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε Jάδους που
πλήττονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή ή να
παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους μπορούν
να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δε έχουν τεθεί σε αναστολή.
ζ. Με κ.υ.α. προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παράτασης των
προαvαφερομένων ρυθμίσεων.
2. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχολούν
εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το
Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά
διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 να μεταφέρουν κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών
της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 έως και την 30η Ιουνίου
2021.
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3. Μετατίθεται μέχρι την 30η.04.2021 (σήμερα ισχύει μέχρι την 21η.12. 2020), η
καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, σχετικά με
τον προσδιορισμό ασφαλιστικών οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής δόσεων εκκαθάρισης
έτους
2019
των
ασφαλιστικών
εισφορών
αυτοαπασχολούμενων,
ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και
προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Συγκεκριμένα,
καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες δόσεις τυχόν διαφορά
που προκύψει (χρεωστικό υπόλοιπο), από την εκκαθάριση των ανωτέρω
ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης επιβάλλεται ο
προβλεπόμενος τόκος.
5. Παρατείνεται έως την 30η.4.2021 η θητεία των ί) διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών των
αιρετών οργάνων των ΝΙΠΔ και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου» και ίί) μελών του
γεvικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Γραμματείας και .της Ελεγκτικής Εtrιτροπή
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και ων
Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και
πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., εφόσον έληξε από την
11η.6.2020 και εφεξής ή λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα
έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
6. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ.,
στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με
ηλεκτρονικά μέσα, για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς της πανδημίας COVID-19, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6
μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων.
7. Εκδίδεται, με υ.α., μέχρι την 31η.12.2020, Κανονισμός Ταμειακής και
Λογιστικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ.
8. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο, για το μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η
μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται
άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού
και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
Με τα άρθρα 79-80, επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος
θέρμανσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής η χορήγηση τους, στους
καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης (θα καθοριστούν με
υπουργική απόφαση) αντί αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που ισχύει σήμερα. Χορηγείται έκτακτη
παράταση κατά 3 μήνες στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης και κατά 14
ημερολογιακές ημέρες στους δημοσίους πλειοδοτικού διαγωνισμού του
νόμου 4307/2014 που λήγουν έως 31/12/2020.
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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’ 5180 23.11.2020 | Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος
λόγω μέτρων που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι
εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση.
Ορίζεται, επίσης, πως σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή
τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», πρέπει να προηγηθεί της Δήλωσης Covid χωρίς την επιβολή
κυρώσεων, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Covid έκαστου μήνα,
στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν
πριν τη μείωση του μισθώματος.
Τέλος, ορίζεται ότι η Δήλωση Covid του μηνός Οκτωβρίου 2020
υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2. ΦΕΚ Β’ 5198 24.11.2020 | Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών
διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων
δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου
τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς
σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο
τύπο διαγνωστικού ελέγχου.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Με το άρθρο 1 ορίζονται τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής
επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διενέργεια ταχέων ελέγχων
αντιγόνων του κορωνοϊού (rapid test). Ορίζεται ως προϋπόθεση η ευαισθησία
τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% σε σύγκριση με μοριακό test
αναφοράς, καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος της ένδειξης
εγκυρότητας εκτέλεσης της δοκιμασίας.
Πέρα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να:
- βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
- ανιχνεύουν το αντιγόνο του κορωνοϊού,
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- εκτελούνται σε δείγματα ρινικού, φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος,
- έχουν έγκριση CE-IVD,
- παρέχουν αποτέλεσμα εντός 30 λεπτών και
- δύνανται να αποθηκευθούν για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός σε
συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου από 5 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι φορείς που δύνανται να χρησιμοποιούν rapid test,
για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης φυσικών προσώπων από τον κορωνοϊό, είναι
τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, οι δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία,
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ, υπό τον όρο της παρουσίας
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος
και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το αποτέλεσμα.
Με το άρθρο 3 ορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες προσώπων που
υποβάλλονται στο διαγνωστικό έλεγχο των rapid tests και του PCR, για τη
νόσηση από κορωνοϊό.
3. ΦΕΚ Β’ 5200 24.11.2020 | Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία ορίζεται, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι η
διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή
Σχολές των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του
έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική
παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ορίζεται, τέλος, ότι η διεξαγωγή των
κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ
αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.
4. ΦΕΚ Β’ 5201 24.11.2020 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του
άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία ορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μεταξύ του Υπουργείου και των
πλοιοκτητριών εταιρειών, οι οποίες έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης
δρομολογίων και εκτελούν δρομολόγια ή πρόκειται να εκκινήσουν την εκτέλεση
εγκεκριμένων δρομολογίων έως στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της
απόφασης.
Ορίζονται, ακόμη, η έναρξη διαδικασίας & η δημοσίευση της πρόσκλησης και τα
υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά, καθώς και οι κυρώσει και οι λόγοι λύσης των
Συμβάσεων.
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5. ΦΕΚ Β’ 5203 24.11.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων
για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
πως ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η
οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και για
την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορωνοϊού,
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.
Στο Παράρτημα της απόφασης ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το μέτρο.
6. ΦΕΚ Β’ 5204 24.11.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων
για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται
πως ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η
οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορωνοϊού, απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Νοέμβριο 2020.
Στο Παράρτημα της απόφασης ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το μέτρο.
7. ΦΕΚ Β’ 5206 25.11.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Kατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020,
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις
Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, των εργαζομένων (στις επιχειρήσεις που
επισυνάπτονται στο Παράρτημα της απόφασης), των οποίων η σύμβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια. Η εν λόγω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του
προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
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8. ΦΕΚ Β’ 5207 25.11.2020 | 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),
όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία τροποποιείται η από 13.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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). Ειδικότερα, επέρχονται τροποποιήσεις σχετικά με την ενίσχυση
με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του
2020. Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά οι αλλαγές ως προς τους δικαιούχους της
της ενίσχυσης, καθώς και ο τρόπος που προσδιορίζεται το ύψος της για κάθε
επιχείρηση.
9. ΦΕΚ Β’ 5223 απόφαση 1 25.11.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις, η λειτουργία των
οποίων έχει ανασταλεί τους με εντολή δημόσιας αρχής (περιγράφονται αναλυτικά
στον Πίνακα της απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας - Κ.Α.Δ.). Η
εν λόγω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
10. ΦΕΚ Β’ 5223 απόφαση 2 25.11.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται
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κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, 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 01-11-2020
μέχρι και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει
ανασταλεί τους με εντολή δημόσιας αρχής (περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα
της απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας - Κ.Α.Δ.).
11. ΦΕΚ Β’ 5224 απόφαση 1 25.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ94/2.5.2020 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» (Β΄ 1645), όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
τροποποιείται η από 2.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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» (Β΄ 1645). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι,
εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να
προσκομίσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της απόφασης.
Επίσης, αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙ.Β., ως προς τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει, ως την 28η
Φεβρουαρίου 2021, εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.
12. ΦΕΚ Β’ 5224 απόφαση 2 25.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ148/3.7.2020 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729),
όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
τροποποιείται η από 3.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
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σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
2020» (Β΄ 2729). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, εφόσον η επιχείρηση
ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της
απόφασης.
Επίσης, αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙ.Β., ως προς τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει, ως την 28η
Φεβρουαρίου 2021, εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

13. ΦΕΚ Β’ 5224 απόφαση 3 25.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 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 Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020»
(Β΄ 4471), όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
τροποποιείται η από 10.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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 Μάρτιο ως και Αύγουστο
2020» (Β΄ 4471). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, εφόσον η επιχείρηση
ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της
απόφασης.
Επίσης, αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙ.Β., ως προς τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει, ως την 28η
Φεβρουαρίου 2021, εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

14. ΦΕΚ Β’ 5225 25.11.2020 | Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση, ύψους 400,00 € σε κάθε μη επιδοτούμενο
μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που
αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 έως και τη
δημοσίευση της απόφασης.
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Ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και ότι η
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 31-12-2020.
15. ΦΕΚ Β’ 5245 26.11.2020 | Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του
τόπου εργασίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως και την 31η
Δεκεμβρίου, η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων,
ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την
Επικράτεια.
Ειδικότερα, οι Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε
οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το
σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε
ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να προαναγγείλουν στην «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία
του 50% των εργαζομένων τους.
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000
ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16.

ΦΕΚ Β’ 5246 26.11.2020 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον
μήνα Νοέμβριο.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα
Νοέμβριο 2020 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Α’ της απόφασης).
Αναστέλλονται, επίσης, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα
Νοέμβριο 2020 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Α’ της απόφασης).
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
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Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.
Ορίζεται, επιπλέον, αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τα σχετικά με
την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη διαδικασία λήψης της.
17. ΦΕΚ Β’ 5249 26.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας “Εξειδίκευση των
αναγκαίων
χαρακτηριστικών
διαγνωστικής
επάρκειας
των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2
(rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να
χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για
διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία τροποποιείται το
άρθρο 2 της από 24.11.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 5198) και ορίζεται ότι οι
φορείς που δύναται να χρησιμοποιούν rapid test, για τη διενέργεια
ελέγχων νόσησης φυσικών προσώπων από τον κορωνοϊό, είναι οι
δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και οι ιδιωτικές
κλινικές, ο Ε.Ο.Δ.Υ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπό τον
όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή
χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως
προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.
18. ΦΕΚ Β’ 5250 27.11.2020 | Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020, με τίτλο: «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 (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 227).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την υπαγωγή, από τη δημοσίευση του ν. 4753/2020
και μέχρι την 31-12-2020, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που,
- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, με δραστηριότητα που εμπίπτει
στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1,
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- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, με δραστηριότητα
που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο του 50% για την περίοδο Απριλίου έως
Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
Ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπαγωγής, οι δικαιούχοι, καθώς και ο
τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την Α.Α.Δ.Ε. προς τα
Πιστωτικά Ιδρύματα.
Ορίζεται ότι, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου
αξιογράφου, οφειλόμενων από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την 5η
Νοεμβρίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους
αναφερόμενους
–κατά
περίπτωση–
στους
συνημμένους
πίνακες
των
Παραρτημάτων 1 και 2.
19. ΦΕΚ Β’ 5251 27.11.2020 | 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),
όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 13.11.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «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 ότι, το ύψος της
ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, ανέρχεται συνολικά σε ένα 1.800.000.000
ευρώ.
Αντικαθίσταται, επίσης, το Παράρτημα ΙΙ.Β., σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που οφείλει η επιχείρηση να προσκομίσει, εφόσον ενισχύεται
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.
20. ΦΕΚ Β’ 5255 28.11.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων,
Προστασίας
του
Πολίτη,
Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης
& Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 75 δραστηριοτήτων βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην
απόφαση).
Με το άρθρο 2 επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε
όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων
των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς
την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης
μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.
Με το άρθρο 3 επιβάλλεται περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, σε όλη
την χώρα, με τις οριζόμενες στην απόφαση εξαιρέσεις. (μετακίνηση σε εργασία,
για λόγους υγείας, τράπεζα, σωματική άσκηση κ.λπ.).
Με τα άρθρα 4-5, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας.
Με το άρθρο 6 ορίζονται αναλυτικά, στην απόφαση, οι κυρώσεις που
επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας
υγείας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας,
τους κανόνες τήρησης αποστάσεων επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. όπως και στα
πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
Με το άρθρο 7 λαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους πληθυσμούς Ρομά ώστε να
παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας
εντός των καταυλισμών. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη
συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά
ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι
και τοξικοεξαρτημένα άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής
αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε
δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των
δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε
δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων.
Με τα άρθρα 8-13 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,
οι διαδικασίες ελέγχου και η πιστοποίηση των παραβάσεων, η επιβολή, βεβαίωση
και είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και η αρμόδια αρχή
για την ενημέρωση του κοινού.
Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7
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Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00. Καταργείται, τέλος, η 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).
21. ΦΕΚ Β’ 5256 29.11.2020 | Επιβολή των μέτρων του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της
Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, 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,
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις
προς και από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος προσώπων στην ελληνική
Επικράτεια με τις 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 των συνοριακών σημείων 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
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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 και από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο
όριο 300 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
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.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις από το εξωτερικό προς τα
αεροδρόμια της χώρας, επιτρέπονται για πρόσωπα τα οποία πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις: α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή
τους στην Ελλάδα. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν
λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να
απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
β) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής
τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα. Οι
αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του
ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την
υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Οι μόνιμοι
κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του εξωτερικού
υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους
στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών
προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με
τη Χώρα αυτή.
Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Αλβανία.
Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική
περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία.
Με το άρθρο 5 απαγορεύεται ο κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως
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σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό
προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση
επιβατών από τα πλοία αυτά.
Με το άρθρο 6 ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων
τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε
τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών,
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού
στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπηκόους
κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων
των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.
Από την απόφαση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,
Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ουρουγουάη
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη.
Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το
δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου
κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για
επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.
Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ελλάδα,
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.
Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση
του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την
υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1.12.2020 και
ώρα 00:01 έως και 14.12.2020.
22. ΦΕΚ Β’ 5257 απόφαση 1 29.11.2020 | Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 4018).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία παρατείνεται, έως έως
και τις 14.12.2020, η ισχύς της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της
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Ρωσικής Ομοσπονδίας,
COVID-19» (Β’ 4018).

προς

περιορισμό

της διασποράς του κορωνοϊού

23. ΦΕΚ Β’ 5257 απόφαση 2 29.11.2020 | Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.71348/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4908).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία παρατείνεται, έως έως
και τις 14.12.2020, η ισχύς της από 7.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του
Ισραήλ, προς περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 4908).

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2000 - 23.11.2020 | Προστασία
δανειοληπτών από την άσκηση πίεσης εισπρακτικών εταιρειών διαρκούσης
της υγειονομικής πανδημίας.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2070 - 25.11.2020 | Ενημέρωση για τη
διαδικασία προμήθειας και διεξαγωγής rapid tests.
3. Αναφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 582 - 25.11.2020 | με επιστολή του
επισημαίνει ότι οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν εν
μέσω πανδημίας covid_19, χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα
μέτρα και αιτείται απάντησης.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2080 - 25.11.2020 | Για την ενεργειακή
φτώχεια και τον COVID.
Ευχαριστούμε!
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