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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (8.2. έως 14.2.)
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 Φεβρουαρίου εκδόθηκαν ... υπουργικές
αποφάσεις, ενώ δεν ψηφίστηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδια, ούτε
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 ο σχεδιασμός για τον εμβολιασμό υγειονομικού
προσωπικού, κρατουμένων και λοιπού προσωπικού των φυλακών, η
παραβίαση των μέτρων περιορισμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από
τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και η κατ’ εξαίρεση λειτουργία
της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θύμαινα
Φούρνων, ημέρα Σάββατο, για τις ανάγκες επίσκεψης του Πρωθυπουργού.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει
ρυθμίσεις
όπως ο καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή αναστολής
πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες, τροποποίησης της ΚΥΑ «Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
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σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, παράταση έως 28.2.2021, χωρίς
επαύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, της διάρκειας της σύμβασης ΚΥΑ
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών.
Υγεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου με τις περιοχές επιπέδου αυξημένου
κινδύνου.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Δεν ψηφίσθηκαν.
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’ 516 9.2.2021 | Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’
της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α’ 17).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία
καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την υπαγωγή τους,
από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, στη ρύθμιση σχετικά με την
αναστολή πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες, σύμφωνα με περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).
Στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνονται οι Κ.Α.Δ. που αφορούν δραστηριότητες που
έχει ανασταλεί η λειτουργία τους και στο Παράρτημα 2, περιλαμβάνονται εκείνες
που έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού και εμφανίζουν μειωμένο
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως
Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
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Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό
τρόπο από την ΑΑΔΕ.

2. ΦΕΚ
Β’
533
10.2.2021
|
Τροποποίηση
της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής 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 ως και Δεκέμβριο
2020» (Β’ 236).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της από
25.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες
Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).
Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις
8 Φεβρουαρίου 2021, ενώ κατ’ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν
έως την 19η Ιανουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή
«Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και οι οποίες
έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 τον ΚΑΔ 92.00 “Τυχερά παιχνίδια και
στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών” και οι αιτήσεις των
οποίων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ως την 8η Φεβρουαρίου 2021 και έχουν
απορριφθεί, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ως την 15η
Φεβρουαρίου 2021.
3. ΦΕΚ Β’ 534 10.2.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 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, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό.
Με το άρθρο 1 θεσπίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας
ανά
πεδίο
δραστηριότητας
και επίπεδο επιδημιολογικής
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επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου, μητροπολιτικών
περιοχών και επιτήρησης).
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφερειακή Ενότητα
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, γ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ε) ο
Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, στ) ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η) ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας,
θ) ο Δήμος Διρφυών - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ι) ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής,
β) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, γ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, ε) ο Δήμος Μυκόνου της
Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στ) ο
Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Στο επίπεδο των μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται: α) η Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και β) η
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.
Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 46 δραστηριοτήτων (βάσει Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας. Επιπλέον, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται.
Τέλος, ορίζονται η αναστολή λειτουργίας 30 δραστηριοτήτων βάσει Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην απόφαση), ειδικά
για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.
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.
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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.
Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από την
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου
2021 και ώρα 6.00.
4. ΦΕΚ Β’ 538 11.2.2021 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για
την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
βρίσκονται συνημμένα στο Παράρτημα της απόφασης, οι επιχειρήσεις, βάσει
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του μισθώματος ή την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους
μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021. Αφορά μισθωτές που για την
επιχείρησή τους έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας για λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή πλήττονται οικονομικά
λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.
Στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ περιλαμβάνονται οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος και στον ΠΙΝΑΚΑ
Β’, περιλαμβάνονται οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, κατά 40%.
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5. ΦΕΚ Β’ 540 11.2.2021 | 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 τον μήνα
Ιανουάριο 2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία ορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι και η διαδικασία
υποβολής της αίτησης, για τη λήψη της ενίσχυσης με τη μορφή της
επιστρεπτέας καταβολής, για τον μήνα Ιανουάριο. Η εκδήλωση
ενδιαφέροντος και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα
έως την 22η Φεβρουαρίου 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 παρούσας.
6. ΦΕΚ
Β’
586
13.2.2021
|
Τροποποίηση
της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 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 Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).
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, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό με την οποία τροποποιείται η από 10.2.2021 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 Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).
Πιο συγκεκριμένα,:
- προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων, ο
Δήμος Καρπάθου και αφαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου από τις
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί σε επίπεδα «αυξημένου κινδύνου».
- προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας στις περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί σε επίπεδα «πολύ αυξημένου κινδύνου».
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Σε όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης προστίθενται η
δυνατότητα προπονήσεων χωρίς παρουσία θεατών των ομάδων που
μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league,
καθώς και λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων επιπροσθέτως για
αθλητές σωματείων και υποψηφίους των Σχολών Επιστημών Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών.
Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις των ομάδων που
μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league και οι
δραστηριότητες των αθλητικών ομίλων που συμμετέχουν στο ίδιο
πρωτάθλημα.
Προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι, ειδικά, οι επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους,
να φέρουν την εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS,
εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου
τους.

7. ΦΕΚ Β’ 587 13.2.2021 | Παράταση έως 28.2.2021, χωρίς επαύξηση του
συμβατικού ανταλλάγματος, της διάρκειας της σύμβασης της παρ. 5 του
άρθρου 3 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), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.
956/2020 (Β΄ 5448) απόφαση.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με την οποία ορίζεται, με αναδρομική ισχύ
από τις 30 Ιανουαρίου 2021, ότι η διάρκεια της σύμβασης της παρ. 5 του
άρθρου 3 της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 956/2020 (Β΄ 5448) απόφαση, παρατείνεται έως
28.2.2021 χωρίς επαύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος της αναδόχου
Εταιρείας.
Υπενθυμίζουμε ότι η Προεδρία της Κυβέρνησης, ως αναθέτουσα αρχή, είχε
απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
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δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την
υποβολή προσφοράς. Η σύμβαση είχε ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής
προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είχε ισχύ αρχικά έως την 10η
Δεκεμβρίου 2020, στη συνέχεια παρατάθηκε έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και,
τέλος, με την παρούσα απόφαση έως τις 28.2.2021, χωρίς επαύξηση του
συμβατικού ανταλλάγματος της αναδόχου Εταιρείας.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3955 - 8.02.2021 | Σχεδιασμός για τον
εμβολιασμό
υγειονομικού
προσωπικού,
κρατουμένων
και λοιπού
προσωπικού των φυλακών.
2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 406 - 8.02.2021 | Παραβίαση
των μέτρων περιορισμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον
Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4044 - 10.02.2021 | Κατ’ εξαίρεση
λειτουργία της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θύμαινα
Φούρνων, ημέρα Σάββατο, για τις ανάγκες επίσκεψης του Πρωθυπουργού.

Ευχαριστούμε!
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