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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα
2η
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 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (7.12. έως 13.12.)
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 τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου εκδόθηκαν 13 υπουργικές
αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 σχετικό νομοσχέδια, 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 των τοξικοεξαρτημένων, με αφορμή την
πανδημία του κορονοϊού, δήθεν επιτάξεις ιδιωτικών κλινικών για COVID_19
στη Θεσσαλονίκη, αποτυχία της κυβέρνησης και της αγοράς να ρυθμίσουν τις
τιμές των τεστ δεν καλύπτεται και δεν αναπληρώνεται από την διατίμηση των
διαγνωστικών τεστ.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που προβλέπει ότι
αναγνωρίζονται με αναδρομική ισχύ ως νόμιμες, κατά παρέκκλιση των
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διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, οι δαπάνες για τις εφημερίες
ιατρών, προμήθειες ιατροφαρμακευτικού υλικού κά., μέτρα όπως καθορισμό
ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών- πχ. τεστ
covid ανίχνευσης του κορωνοϊού, καθορισμό όρων και προϋποθέσεων
ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την
υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας «Έξοδα προβολής,
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», τροποποίηση ΚΥΑ για προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
του 2020, ανέρχεται συνολικά σε 2.200.000.000 ευρώ, καθορισμός του πλαισίου,
όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, «Πρόσκληση για την
Επιδότηση
Τόκων
Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
Υγεία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως όπως νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που μεταξύ άλλων
ορίζει ότι, για χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-6-2021, το Υπουργείο Υγείας μπορεί
να οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID- 19
(Εθνική Εκστρατεία), για την εν γένει διαμόρφωση ενεργού συμμετοχής
των πολιτών στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών υπαίθριων
αγορών, υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων
εργασίας και εξαιρουμένων, προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ισραήλ.
Εργασία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
Παιδεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως ότι παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου
δημοτικών
σχολείων
στους
γονείς/κηδεμόνες
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 248 13.12.2020 | Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό
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Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και
το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Με το άρθρο 70 παρατείνονται ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή
πολιτιστικών εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες είχαν
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν έως τις 31.12.2020 (ίσχυσε έως και
30.9.2020), ως εξής:
- δυνατότητα προσφοράς ισόποσου πιστωτικού σημειώματος ισχύος έως τις
31.12.2021 (ίσχυσε έως τις 30.9.2021), αντί της επιστροφής χρημάτων, για την
παρακολούθηση εκδήλωσης κατόπιν ακύρωσης ή αναβολής της,
- καταβολή στον πελάτη χρηματικού ποσού ίσου με την αξία του πιστωτικού
σημειώματος έως τις 31.12.2021 (από 31.10.2021 που ισχύει σήμερα), σε
περίπτωση που κατά την λήξη ισχύος του, αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε από τον
πελάτη.
Με την τροπολογία των άρθρων 71-73 ρυθμίζονται κατά βάση τα ακόλουθα:
1. Αναγνωρίζονται με αναδρομική ισχύ ως νόμιμες, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, οι δαπάνες:
- από τις εφημερίες ιατρών, που έχουν πραγματοποιηθεί, καθ' υπέρβαση του
νομίμου ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών, από 31.5.2020 έως και την
ημερομηνία δημοσίευσης της υπό ψήφιση τροπολογίας, στα νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ., συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας,
- από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού
σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων, που
διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.10.2020 έως και τη
δημοσίευση της υπό ψήφιση τροπολογίας,
- των νοσοκομείων, που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού
υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς
διενέργειας εξετάσεων, δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, κατά το χρονικό
διάστημα από 11.8.2020 έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση τροπολογίας,
- από την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των
Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης, οι οποίες διενεργήθηκαν από 1.8.2019 έως 31.8.2020.
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2.α. Εντάσσονται στους φορείς, που δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους φορείας
του κορωνοϊού με προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων (rapid test),
για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει
κίνδυνος δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορωνοϊού, οι οριζόμενες μονάδες
πρόνοιας και λοιπές υπηρεσίες.
β. Ανατίθεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών για τη διενέργεια των
επιδημιολογικών ελέγχων από τους ως άνω φορείς στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) και τα εποπτεύοντα αυτούς Υπουργεία,
μεταφέρουν τις αναγκαίες πιστώσεις στο Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια της
προμήθειας μέσω του Ι.Φ.Ε.Τ.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να διαθέτει, κατά το χρονικό
διάστημα έως την 31η.3.2021, από τα αποθέματά του, στα εποπτεύοντα τους ως
άνω φορείς Υπουργεία, τα αναγκαία υλικά για τη διενέργεια των επιδημιολογικών
ελέγχων. Τα υλικά αυτά διανέμονται με επιμέλεια των υπηρεσιών των Υπουργείων
και μεταφέρονται με δαπάνες τους στους φορείς εποπτείας τους για τη διενέργεια
των αναγκαίων ελέγχων.
Με την τροπολογία του άρθρου 74, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-6-2021, το Υπουργείο Υγείας
μπορεί να οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID- 19 (Εθνική Εκστρατεία), για την εν γένει διαμόρφωση ενεργού
συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.
Η εν λόγω Εθνική Εκστρατεία περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α' και β' βαθμού, επιστημονικών
συλλόγων κ.λπ.
β. Συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, τριμελής επιτροπή οργάνωσης της Εθνικής
Εκστρατείας, με τη μνημονευόμενη σύνθεση και με το ειδικότερα αναφερόμενο
έργο (υλοποίηση των ενδεδειγμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
και προβολής της ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού, δημιουργία
ενημερωτικού υλικού κ.λπ.).
γ. Στο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού των ρυθμίσεων, προβλέπεται η σύναψη 2
συμβάσεων με αντικείμενο αντίστοιχα: i) τον δημιουργικό σχεδιασμό της
εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του
κορωνοϊού και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων και πάσης φύσεως
έντυπου και οπτικοακουστικού, προωθητικού υλικού για την προβολή των
μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας, ii) τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο των
προαναφερόμενων μηνυμάτων και του σχετικού υλικού.
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Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται με τη διαδικασία της απευθείας
διαπραγμάτευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και σύμφωνα με την
ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία, η σύμβαση δε, ανατίθεται με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των όρων και
προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής των σχετικών υπηρεσιών, της διαδικασίας
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης
και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
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’ 5387 7.12.2020 | Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης
που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία
καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
χωρίς τον Φ.Π.Α.:
1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου
Real Time. - PCR, α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας
(ανάλυση δείγματος κ.λπ.), το ποσό των 40 € και β) ως ανώτατο όριο τιμής
χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις
ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 20 €. Για την περίπτωση β., η ανώτατη τιμή δεν
ισχύει όταν η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών
εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών.
2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας
δοκιμασίας (Rapid Test), α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας
(ανάλυση κ.λπ.) στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και
σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των 10 € και β) ως ανώτατο όριο
τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας, στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις
ιδιωτικές κλινικές το ποσό των 10 €. Για την περίπτωση β., η ανώτατη τιμή δεν
ισχύει όταν η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών
εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών.
Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν
να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους,
τιμοκατάλογο με τις προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
πρόστιμο ύψους 5.000 €.

με τα ανωτέρω επιβάλλεται διοικητικό

2. ΦΕΚ Β’ 5391 7.12.2020 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
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
Δεκέμβριο 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
Δεκέμβριο 2020 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Δ’ της απόφασης).
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.
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. Η αποζημίωση
ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.
3. ΦΕΚ Β’ 5448 9.12.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και
παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και
κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίησή τους
για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την
αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με την οποία τροποποιείται η κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής
υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης
συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία
της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του
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κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων»
(Β’ 4754).
Συγκεκριμένα,:
- αντικαθίσταται το εδάφιο VΙΙΙ. του προοιμίου της ανωτέρω απόφασης και
ορίζεται ότι η δαπάνη ύψους έως 2.000.000 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων
σχέσεων» του Ε.Φ 1004-204-0000000 «Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
που θα καλυφθούν με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ.
1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου
Οικονομικών».
- Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, σχετικά με
τη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και ορίζεται ότι η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται έως την 31η Ιανουαρίου 2021, αντί της 10ης
Δεκεμβρίου που προβλεπόταν.
- Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, σχετικά με
την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος και ορίζεται ότι η καταβολή
του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη Μονάδα Διοικητικής
Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντί της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλεπόταν.
- Αντικαθίσταται το άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης, σχετικά με τη
διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ορίζεται ότι η
πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν την
εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντί της συνεργασίας με
την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
4. ΦΕΚ Β’ 5449 9.12.2020 | 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 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
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της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄5047).
Συγκεκριμένα,:
- αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 και ορίζεται ότι το καθεστώς
ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού για τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, ανέρχεται συνολικά σε
2.200.000.000 ευρώ.
- αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 6 και ορίζεται ότι Για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου
τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα
ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, αντό από την τρίτη (3η)
μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα, που προβλεπόταν.
5. ΦΕΚ Β’ 5450 9.12.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών υπαίθριων αγορών της περ. 9
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από
10.12.2020 έως και 16.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας των κάτωθι υπαίθριων λαϊκών
αγορών:
- στον Δήμο Θεσσαλονίκης (λαϊκή αγορά Ξηροκρήνης και λαϊκή αγορά
Μαρτίου - Βούλγαρη) που πραγματοποιούνται την ημέρα Σάββατο κάθε
εβδομάδας, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του
κορωνοϊού.
- στον Δήμο Θεσσαλονίκης (λαϊκή αγορά Κάτω Τούμπας - Άγιου Θεράποντα)
που πραγματοποιούνται την ημέρα Δευτέρα κάθε εβδομάδας, για λόγους
δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού.
6. ΦΕΚ Β’ 5461 10.12.2020 | Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ.
6, του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020
(Α’ 83).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται, έως την 30.04.2021, η ισχύς των διατάξεων της παρ. 6 του
άρθρου 43 (Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης,
ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.) της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
68), σχετικά με την πληρωμή μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών των
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φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου. Ειδικότερα,
διενεργείται σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και πρωτότυπων
χρηματικών ενταλμάτων, πριν από την πληρωμή. Η συμφωνία με τις έντυπες
πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηματικά εντάλματα γίνεται σε μεταγενέστερο
χρόνο.
7. ΦΕΚ Β’ 5462 10.12.2020 | Καθορισμός του πλαισίου, όροι,
προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με την οποία εξειδικεύονται οι διατάξεις
των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής
ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία,
που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων
της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Η οικονομική ενίσχυση είναι
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι τα
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με
απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν
ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο
ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της
παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:
- Ως ποσό βάσης για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού
των σωματείων που καλλιεργούν 1 άθλημα, ορίζεται το ποσό των 2.500,00
€.
- Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το
ανωτέρω ποσό βάσης προσαυξάνεται κατά 1.000 € ανά κάθε επιπλέον
καλλιεργούμενο άθλημα.
Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους.
8. ΦΕΚ Β’ 5481 11.12.2020 | 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία τροποποιείται η αναλυτική πρόσκληση της από 10.04.2020 (Β` 1291)
υπουργικής απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19», κατά βάση στα εξής
σημεία:
- ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να
απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.05.2021 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις
19.3.2020.
- Ορίζεται ότι για την Β΄ δόση της δημόσιας επιχορήγησης, τα
Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα
υποβάλλουν
στη
ΕΥΔΕ-ΒΕΚ
αίτημα
μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που
βρίσκεται κατατεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι
χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης που καταβλήθηκε με
την Α’ δόση.
- Αντικαθίσταται το σημείο α του Κεφαλαίου 13 και ορίζει: «α) οφείλει να
απασχολεί στις 31.12.2020 ή στις 31.05.2021 τουλάχιστον ίδιο αριθμό
εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις
19.03.2020.
- Αντικαθίσταται στο σημείο β του Κεφαλαίου 13 η ημερομηνία
«31.12.2020» με την ημερομηνία «31.05.2021»
9. ΦΕΚ Β’ 5485 11.12.2020 | Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα
Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων, με απόφασή τους,
προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι
προόδου Α΄ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών για την πρόοδό τους. Με την επανέναρξη της λειτουργίας των
σχολείων με φυσική παρουσία παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου εντύπως
εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.
10. ΦΕΚ Β’ 5486 12.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 6:00.
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 73 δραστηριοτήτων βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην
απόφαση). Τέλος, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις επιχειρήσεις των
οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται.
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 τοξικο εξαρτημένα 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.
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Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από την
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6.00. Καταργείται, τέλος, η από 5.12.2020 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 τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5350).
11. ΦΕΚ Β’ 5487 12.12.2020 | 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.
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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
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.
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Με το άρθρο 5 απαγορεύεται ο κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως
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.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι οι περιορισμοί της απόφασης ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από 15.12.2020 και ώρα 00:01 έως και 7.1.2021.
12. ΦΕΚ Β’ 5488 απόφαση 1 12.12.2020 | Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 57833/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 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» (Β’ 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 και
τις 7.1.2021, η ισχύς της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
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«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» (Β’ 4018), όπως παρατάθηκε με 5 όμοιες διαδοχικά
αποφάσεις.
13. ΦΕΚ Β’ 5488 απόφαση 2 12.12.2020 | Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 71348/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 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 και
τις 7.1.2021, 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 περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (B’ 4908), όπως παρατάθηκε με την από 29.11.2020 (Β’ 5257)
όμοια κοινή υπουργική απόφαση.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2441 - 7.12.2020 | Προστασία των
τοξικοεξαρτημένων, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού.
2. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 397/2446 07.12.2020 | Κυβερνητική κοροϊδία οι δήθεν επιτάξεις ιδιωτικών κλινικών
για COVID_19 στη Θεσσαλονίκη. Η περίοδος επίταξης έληξε για τη
μοναδική κλινική που «επιτάχθηκε», κανείς ασθενής με COVID_19 δεν
μεταφέρθηκε σε αυτή!
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2596 - 11.12.2020 | Η αποτυχία της
κυβέρνησης και της αγοράς να ρυθμίσουν τις τιμές των τεστ δεν
καλύπτεται και δεν αναπληρώνεται από την διατίμηση των διαγνωστικών
τεστ.
4. Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με αριθμό πρωτοκόλλου 403 12.12.2020 | Η αποτυχία της κυβέρνησης και της αγοράς να ρυθμίσουν τις
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τιμές των τεστ δεν καλύπτεται και δεν αναπληρώνεται από την διατίμηση
των διαγνωστικών τεστ.
Ευχαριστούμε!
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