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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα 1η
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 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (4.1. έως 10.1.)
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 πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου εκδόθηκαν 19 υπουργικές
αποφάσεις, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ούτε ψηφίστηκε κάποιο σχετικό
νομοσχέδιο.
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως οι απολύσεις εργαζομένων στους ΟΤΑ εν μέσω
πανδημίας και lockdown, το εκ νέου υγειονομικά επισφαλές το επικείμενο
άνοιγμα της Α’ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης και η κατάθεση στοιχείων για την
επιδημιολογική χαρτογράφηση των κρουσμάτων.
Οικονομία:
Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων
ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για ένα μήνα, η διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά,
απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και από τη
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Χώρα, καθώς και η είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια και
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, απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από
την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με τη Χώρα αυτή, οι
θαλάσσιες συνδέσεις με την Αλβανία, οι αεροπορικές συνδέσεις με την
γεωγραφική περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία, 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, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Σιγκαπούρη.
Υγεία:
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης και στον Δήμο
Αλιάρτου - Θεσπιέων, τους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας, στους
Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου, στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου,
Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας, στον Δήμο Καλυμνίων,
Ασπροπύργου και Ελευσίνας, όπως αναστέλλεται η πραγματοποίηση
θρησκευτικών τελετών, 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) και υποχρεωτικός
με rapid test σε μικροπωλητές, έκτακτα μέτρα παράταση ισχύος της κοινής
υπουργικής απόφασης για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,
έκτακτα μέτρα στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, κατ’
εξαίρεση μετακίνηση εκτός των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, προστίθεται
η
περίπτωση
της
εφάπαξ
μετάβασης
φοιτητή/φοιτήτριας
ή
σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην
περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή, απαγορεύονται οι
οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και από τη Χώρα, καθώς και η
είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια και 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, απαγόρευση της
προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των
θαλάσσιων συνδέσεων με τη Χώρα αυτή, οι θαλάσσιες συνδέσεις με την
Αλβανία, οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική περιοχή της
Καταλονίας στην Ισπανία, επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου,
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ισραήλ.
Παιδεία:
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Περιλαμβάνονται μέτρα όπως έκτακτα μέτρα στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα
11 Ιανουαρίου 2021 όπως η κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή εξετάσεων
τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων, διαγράφεται η
συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, η κατ’ εξαίρεση
μετακίνηση εκτός των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, προστίθεται η
περίπτωση
της
εφάπαξ
μετάβασης
φοιτητή/φοιτήτριας
ή
σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην
περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν ψηφίστηκαν.
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’ 4 4.1.2021 | Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων
επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση
προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρατείνεται για 1 μήνα η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι
τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για τις επιχειρήσεις που επισυνάπτονται
στον Πίνακα της απόφασης βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
2. ΦΕΚ Β’ 7 4.1.2021 | Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και
Δεκέμβριο 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τις
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορωνοϊού και μπορούν να
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υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ενδεικτικά, οι προϋποθέσεις αφορούν στο να μην
απασχολούν οι επιχειρήσεις περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, επιχειρήσεις που είναι σε
αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά και επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.
Οι
ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις
υποβάλλουν
στην
πλατφόρμα
«myBusinessSupport» τα οριζόμενα στην απόφαση στοιχεία για τους μήνες
Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η
διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του
ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή
εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια
απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των
αιτημάτων της παρούσης.
3. ΦΕΚ Β’ 8 4.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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 Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κατά το χρονικό διάστημα
από την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 14
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής 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.
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.
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4. ΦΕΚ Β’ 9 5.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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 στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 6
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή 15 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.
5. ΦΕΚ Β’ 10 απόφαση 1 5.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/29-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β΄
5773).
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 παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
06:00, η ισχύς της από 29-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και
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Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5773).
6. ΦΕΚ Β’ 10 απόφαση 2 5.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/29-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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»
(Β΄ 5774).
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 παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
06:00, η ισχύς της από 29-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β΄ 5774).
7. ΦΕΚ Β’ 11 5.1.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/
2.2.2021 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 3
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 1).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η από 2.1.2021 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 την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1), κατά βάση στα
εξής σημεία:
α. Στο σημείο 8 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται η κατ’
εξαίρεση διεξαγωγή εξετάσεων τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών ή αποφοίτων που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο σύνολο της Επικράτειας,
β. διαγράφεται η συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
γ. στις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις των πολιτών, προστίθεται η περίπτωση της
μετακίνησης από και προς το σχολείο/φορέα/εξεταστικό κέντρο.
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δ. στις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις εκτός των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,
προστίθεται η περίπτωση της εφάπαξ μετάβασης φοιτητή/φοιτήτριας ή
σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην
περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή.
8. ΦΕΚ Β’ 12 5.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης 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 Κοινότητα Παλαικάστρου του
Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, κατά το χρονικό διάστημα
από την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή
15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής 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.
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.
9. ΦΕΚ Β’ 13 5.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου 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
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οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου,
Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00
έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Τοπικών Ενοτήτων, 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.
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.
10. ΦΕΚ Β’ 14 7.1.2021 | Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, της
απαγόρευσης εισόδου στη xώρα 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 κορωνοιού 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. αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test) από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και του ΕΟΔΥ.
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γ. 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.
δ. 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.
ε. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη
Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς.
στ. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο
που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι
οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών
μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού
σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή
καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό
σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων
την ημέρα.
Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή
μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων,
Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία
ελέγχου Νυμφαίας, Ορμενίου και Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα.
Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα
στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να
επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της
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.
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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
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, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο 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.
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Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από
οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό
περιορισμό κατ’ οίκον για 7 ημέρες.
Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα από το
Ηνωμένο Βασίλειο
υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’οίκον για 7 ημέρες από την
άφιξή τους και υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR την έβδομη ημέρα του περιορισμού τους και
παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω
ελέγχου.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι οι περιορισμοί της απόφασης ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από 08.01.2021 και ώρα 00:01 έως και 21.01.2021.
11. ΦΕΚ Β’ 15 7.1.2021 | 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.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 8
Ιανουαρίου 2021, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια
μονίμων κατοίκων της Ρωσίας υπό τις εξής 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. β) 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. γ) 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. δ) Φέρουν αποδεικτικό
κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο
τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσίας που εισέρχονται στη Χώρα,
υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό και
έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, παραμένουν σε
προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους.
Η είσοδος επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο 500 ατόμων την εβδομάδα, οι
οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους
αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.
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Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους Ρωσίας που
εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 08.01.2021 και ώρα
00:01 έως και 21.01.2021 και ώρα 23:59.
12. ΦΕΚ Β’ 16 7.1.2021 | 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.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 8
Ιανουαρίου 2021, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια
μονίμων κατοίκων του Ισραήλ υπό τις εξής 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. β) 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. γ) 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. δ) Φέρουν αποδεικτικό
κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο
τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ που εισέρχονται στη Χώρα,
υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό και
έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, παραμένουν σε
προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους.
Η είσοδος επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο 10.000 ατόμων την εβδομάδα, οι
οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων.
Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους Ισραήλ που
εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 08.01.2021 και ώρα
00:01 έως και 21.01.2021 και ώρα 23:59.
13. ΦΕΚ Β’ 17 7.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα
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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»
(Β’ 5775).
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 παρατείνεται, έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
06:00, η ισχύς της από 29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β’
5775).
14. ΦΕΚ Β’ 18 7.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-1.
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 Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου
Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κατά το χρονικό διάστημα από
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής 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.
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.
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15. ΦΕΚ Β’ 23 8.1.2021 | Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4810).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία
παρατείνεται, έως και την 31η.03.2021, η ισχύς της από 31.10.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
Ειδικής
Αγωγής
και
Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη
του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).
Στη ίδια απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
- Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
δίνεται η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών
προς και από τις σχολικές μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από
διαφορετικές εισόδους/εξόδους.
- Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και
της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, μέσω τηλεκπαίδευσης.
16. ΦΕΚ Β’ 25 8.1.2021 | 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 ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και
Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κατά το χρονικό διάστημα από
τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.
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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 των οικείων Δήμων.
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.
17. ΦΕΚ Β’ 26 8.1.2021 | 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 ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας
στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κατά το χρονικό
διάστημα από την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα 18 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.
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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.
18. ΦΕΚ Β’ 30 8.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 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, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας, ανά πεδίο δραστηριότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 74 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
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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 τη
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.
19. ΦΕΚ Β’ 31 8.1.2021 | 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 ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στους Δήμους Ασπροπύργου και
Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κατά το χρονικό
διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα 18 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 των οικείων Δήμων.
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.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3089 - 07.01.2021 | Απολύσεις
εργαζομένων στους ΟΤΑ εν μέσω πανδημίας και lockdown.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3
 131 - 08.01.2021 | Για ακόμα μία
φορά υγειονομικά επισφαλές το επικείμενο άνοιγμα της Α’ΒΑΘΜΙΑΣ
εκπαίδευσης.
3. Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με αριθμό πρωτοκόλλου 439 08.01.2021 | Κατάθεση στοιχείων για την επιδημιολογική χαρτογράφηση
των κρουσμάτων.
Ευχαριστούμε!
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