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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα
5η
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 5ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (28.12. έως 3.1.)
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 πέμπτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου εκδόθηκαν 20 υπουργικές
αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ δεν
καταγράφηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο ή Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως προβλήματα με την προτεραιοποίηση των ατόμων
στον εμβολιαστικό σχεδιασμό και δυσοίωνες προβλέψεις για την
πανδημία, η πολιτική εκμετάλλευση των εμβολιασμών και ο κίνδυνος
εφησυχασμού στο όνομα της «επιχείρησης Ελευθερία».
Οικονομία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η τροποποίηση της κοινής υπουργική απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο», παράταση της ισχύος των
επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς
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την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, έκτακτη επιδότηση στις επιχειρήσεις τουριστικών
γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και
Ελευσίνας, Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου, του Δήμου Αμύνταιου της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έκτακτη επιδότηση στις εταιρείες
Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στο ποσό των 19.787.719,00 Ευρώ, αποζημίωση
κάθε δεσμευμένης θέσης επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο
σύνολο της ελληνικής Επικράτειας για το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουλίου Αυγούστου 2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ, το ύψος
της δαπάνης των εμβολίων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο αυξάνεται από 100 στα 160 εκ. ευρώ,
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων.
Υγεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της
Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για
τον Κορωνοϊό COVID- 19, η παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
αθλητικών σωματείων, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον
Δήμο Καλυμνίων και διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε
μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως
προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου
Δήμου, 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, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα
Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
Ανάπτυξη:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 μεταξύ των οποίων
ρυθμίσεις λειτουργίας των καταστημάτων (click away).
Εργασία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως ο «καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“ με την αναλογία του
επιδόματος αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25 επί της
οικονομικής
ενίσχυσης
βραχυχρόνιας
εργασίας
των
δικαιούχων
εργαζομένων.
Προστασία του Πολίτη:
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Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση ισχύος των αδειών οπλοφορίας, kai
αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων, 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.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν ψηφίστηκαν.
2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΦΕΚ Α’ 260 28.12.2020 | Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της
Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον
Κορωνοϊό COVID- 19.
Περιγραφή
Σύμφωνα με την εν λόγω πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, συστήνεται
Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον
κορωνοϊό, η οποία είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση
και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την εμβολιαστική κάλυψη του
πληθυσμού της χώρας από τον κορωνοϊό, με στόχο τον έγκαιρο και ασφαλή
εμβολιασμό όλων των ομάδων του πληθυσμού.
Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
ε) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Γ.Ε.Θ.Α.) ή έναν
εκπρόσωπο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.
Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον
Πρόεδρο: α) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) β)
ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, γ) μέλη της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα, 3.
Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, μέλη της
Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και
υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας δεν καταβάλλεται
οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

44Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν εκδόθηκαν.
2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)
1. ΦΕΚ Β’ 5734 28.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/
12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 12-12-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’
5391).
Ειδικότερα:
- προστίθεται Παράρτημα Α1 με τον Πίνακα των δραστηριοτήτων βάσει ΚΑΔ
που αναστέλλονται με χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως
31/12/2020.
- προστίθεται Παράρτημα Γ1 με τον Πίνακα των δραστηριοτήτων βάσει ΚΑΔ
που επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη την Επικράτεια με
χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως 31/12/2020.
2. ΦΕΚ Β’ 5759 28.12.2020 | 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, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με την οποία
παρατείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. η
υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.
Συγκεκριμένα, παρατείνονται τα εξής μέτρα:
- υποχρέωση εφαρμογής συστήματος εξ αποστάσεως παροχής εργασίας
στους εργαζομένους τους, σε ποσοστό 50%
- υποχρέωση προαναγγελίας της έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας, στο
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε
περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000
ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη.
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Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για
τον μήνα Ιανουάριο, ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται
και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη
αντίστοιχα του ωραρίου τους.
Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄94), καθώς και η
υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και
νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

3. ΦΕΚ Β’ 5770 29.12.2020 | Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
αθλητικών σωματείων.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και
Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται, έως τις 30.4.2021, η θητεία των
διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών
σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα
άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα.
4. ΦΕΚ Β’ 5771 29.12.2020 | Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών
γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την
οποία χορηγείται έκτακτη επιδότηση στις επιχειρήσεις τουριστικών
γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας
χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά
λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’
198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον
περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η επιδότηση που
χορηγείται ως αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Εξαιρούνται της εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά
επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
Η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων
ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις - 2.400 ευρώ και από 30 θέσεις και άνω 3.600 ευρώ), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται
ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους, με 2.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της
αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ.
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5. ΦΕΚ Β’ 5773 29.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στους Δήμους
Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
06:00 έως και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Δήμων, η παραμονή πολιτών
σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα
τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.
Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,
για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για
τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις
ΜΦΗ.
Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός
επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον
σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.
Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις
18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών
των πολιτών.
6. ΦΕΚ Β’ 5774 29.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, η
παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα
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και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη
συχνότητα.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα
τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.
Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,
για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για
τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις
ΜΦΗ.
Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός
επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον
σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.
Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις
18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών
των πολιτών.
7. ΦΕΚ Β’ 5775 29.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του
Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κατά το χρονικό
διάστημα από την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, η
παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα
και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη
συχνότητα.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα
τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.
Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,
για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για
τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις
ΜΦΗ.
Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός
επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον
σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής ενότητας.
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Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις
18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών
των πολιτών.
8. ΦΕΚ Β’ 5784 30.12.2020 | Παράταση ισχύος των αδειών οπλοφορίας της
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/ 1993, λόγω μέτρων για
την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη με την οποία παρατείνεται, έως την 30.6.2021, η διάρκεια ισχύος των
αδειών οπλοφορίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας
και έληξαν ή λήγουν μέχρι και την 29/06/2021.
9. ΦΕΚ Β’ 5791 30.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 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 την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’
5509).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την
οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων
επιχειρήσεων, όπως τα φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων.
Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 για τα
καταστήματα του λιανεμπορίου με τη μέθοδο της παράδοσης αγαθών μέσω
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).
Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 6:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.
10.

ΦΕΚ Β’ 5821 30.12.2020 | Παράταση ισχύος αδειών κατοχής
σκοπευτικών όπλων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
2168/1993, λόγω των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη με την οποία παρατείνεται, έως την 31η.12.2021, η διάρκεια ισχύος
των των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από
τη δημοσίευση της παρούσας και έληξαν ή λήγουν μέχρι και την 30.12.2021.
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11. ΦΕΚ Β’ 5822 30.12.2020 | Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών &
Μεταφορών με την οποία χορηγείται έκτακτη επιδότηση στις εταιρείες
Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν με σκοπό
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00 ευρώ. Η κατανομή των
ποσών πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι
ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του παραρτήματος
που επισυνάπτεται στην απόφαση.
12. ΦΕΚ Β’ 5826 30.12.2020 | Μέτρα στήριξης σιδηροδρομικών επιβατικών
μεταφορών που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον
περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών &
Μεταφορών με την οποία χορηγείται κατ’ αποκοπή αποζημίωση κάθε
δεσμευμένης θέσης επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολο
της ελληνικής Επικράτειας για το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουλίου Αυγούστου 2020, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στον μέγιστο αριθμό
επιβατών στις μετακινήσεις.
Δικαιούχος
της
αποζημίωσης
είναι
η
εταιρεία
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι η μοναδική σιδηροδρομική εταιρεία, η
οποία παρέχει επιβατικές μεταφορές στο σύνολο του ενεργού σιδηροδρομικού
δικτύου της ελληνικής Επικράτειας.
Η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες οικονομικές
καταστάσεις των ετών 2018- 2019, τον μέσο όρο των ποσοστών μεταβολής του
συνόλου των εσόδων της εταιρείας από αστικές, προαστιακές και υπεραστικές
σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές για τα έτη 2018-2019, το εκτιμώμενο
ποσοστό αύξησης της επιβατικής σιδηροδρομικής κίνησης για τους μήνες Ιούλιο
Αύγουστο, τις προσφερόμενες θέσεις για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου 2019 και
2020.
Η κατ’ αποκοπή Αποζημίωση κάθε Δεσμευμένης Θέσης υπολογίζεται σε 2,7 ευρώ
ανά δεσμευμένη θέση και το ύψος της συνολικής αποζημίωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.
13. ΦΕΚ Β’ 5833 30.12.2020 | Καθορισμός δαπανών εμβολίων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
το ύψος της δαπάνης των εμβολίων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυξάνεται από 100 στα 160 εκ.
ευρώ για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2020 έως Δεκέμβριο 2020.
14. ΦΕΚ Β’ 5834 30.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία με την οποία ορίζεται περιορισμός
κυκλοφορίας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,
κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
06:00 έως και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών
σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα
τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.
Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,
για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για
τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις
ΜΦΗ.
Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός
επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον
σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.
Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις
18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών
των πολιτών.
15. ΦΕΚ Β’ 5863 31.12.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.
6472/ 9.10.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας “Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
παρατείνεται, έως και την 31.1.2021, η ισχύς της από 9.10.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού” (Β’ 4487).
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16. ΦΕΚ Β’ 5864 31.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β’ 5487).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών με την οποία προστίθεται το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου
στο άρθρο 6 της από 12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β’ 5487), σχετικά με τα κράτη από τα οποία
εξαιρείται η απαγόρευση εισόδου των υπηκόων τους στη χώρα μας.
17. ΦΕΚ Β’ 5870 31.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Τοπική Κοινότητα
Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά το
χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως
και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Κοινότητας, η παραμονή
πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,
ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα
τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.
Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,
για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για
τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις
ΜΦΗ.
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Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός
επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον
σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής ενότητας.
Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις
18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών
των πολιτών.
18. ΦΕΚ Β’ 5892 απόφαση 1 31.12.2020 | Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου
εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“»
(Β΄2274).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία προστίθεται
άρθρο 4Α στην υπ’ αριθμ. 23103/478/2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274) που ορίζει την καταβολή στους
εργαζόμενους επιδόματος αδείας.
Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των
εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25
επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων
εργαζομένων.
Η του επιδόματος αδείας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πληρωμή
στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα κατόπιν
διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το
χρονικό διάστημα υπαγωγής εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.
19. ΦΕΚ Β’ 5892 απόφαση 3 31.12.2020 | Παράταση της περιόδου
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (Α΄104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών
στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων
ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας
(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως τις 28.02.2021, η
περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 40 της από
01.05.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το
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άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104), σχετικά με την εγγραφή των ανέργων
ναυτικών
στους
καταλόγους
προσφερομένων
προς
ναυτολόγηση και
επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής
εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση.
20. ΦΕΚ Β’ 1 2.1.2021 | 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 3 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.
Περιγραφή
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). 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
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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.
Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από την
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6.00.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτημα κατάθεσης εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με αριθμό
πρωτοκόλλου 427/2990 - 30.12.2020 | Προβλήματα με την
προτεραιοποίηση των ατόμων στον εμβολιαστικό σχεδιασμό κατά του
COVID_19.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3000 - 31.12.2020 | Οι δυσοίωνες
προβλέψεις για την πανδημία, η πολιτική εκμετάλλευση των εμβολιασμών
και ο κίνδυνος εφησυχασμού στο όνομα της «επιχείρησης Ελευθερία».
Ευχαριστούμε!
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