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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα
4η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (22.2. έως 28.2.)
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 την τέταρτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου εκδόθηκαν 18 υπουργικές
αποφάσεις, ψηφίσθηκε 1 σχετικό νομοσχέδιο, ενώ δεν καταγράφηκε
κάποια
Πράξη
Υπουργικού
Συμβουλίου
ή
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, με θέματα όπως ο «χορός» των απευθείας αναθέσεων από τους
ΟΤΑ, ελέω covid, κορυφώνεται, οι εκατοντάδες μεταπτυχιακοί φοιτητές σε
ΠΜΣ της ΕΑΕ που αδυνατούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση
λόγω του lockdown, η πραγματική διαθεσιμότητα σε κλίνες ΜΕΘ για
COVID_19, η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της πανδημίας και τα άμεσα μέτρα για την προστασία της
υγείας και της ζωής των εργαζομένων με υποχρέωση των επιχειρήσεων για
εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη μη διασπορά του κορωνοϊού.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης
και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων, παρατείνονται μέχρι και την
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30η.6.2021
οι
προθεσμίες
καταβολής
των
βεβαιωμένων
στις
Δ.O.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, μειώνονται από την 25η.2.2021, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα, τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά
λεωφορεία, η σύναψη συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή
υπηρεσιών, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών
θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης οικονομικού έτους 2021 του Οίκου
Ναύτου, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά,
αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2021, σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας
εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή, πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
Πληττόμενων από τα μέτρα, τον τακτικό προγραμματισμό ελέγχων φορείας
κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης
αντιγόνων COVID-19 (rapid test), παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης
ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας και
χορρήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400)
ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, απαγορεύονται οι
οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και από τη Χώρα, καθώς και η
είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια, παράταση διάρκειας της πρώτης
τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021 και της προθεσμίας για την
εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.
Υγεία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η σύναψη συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό
νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών, η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού,
νοσηλευτικού προσωπικού, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών
ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(Μ.Ε.Θ.), σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας
εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας, παρατείνεται η υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την
Επικράτεια, παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων, τον τακτικό
προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων
ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) σε Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Δομές Χρονίως Πασχόντων, σε δομές
αστέγων, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Μεταναστών (ΚΥΤ), σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και σε Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών του Δικτύου της
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Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς και
από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια.
Εργασία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού,
νοσηλευτικού προσωπικού, παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.03.2021 η
ανάληψη καταβολής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις οριζόμενες επιχειρήσεις εργοδότες,
που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
παρατείνεται η υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια, παράταση διάρκειας
τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και
βοηθημάτων ανεργίας και χορρήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
Παιδεία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ορίζει ότι ο αριθμός των
εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται
να είναι μικρότερος από 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1. ΦΕΚ Α’ 31 28.2.2021 | Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.
Περιγραφή
Με την τροπολογία των άρθρων 480-483 προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Αναστέλλονται από την 1η.3.2021 έως την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει
τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε
έχουν, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα, πληγεί δραστικά από την επιδημία του
κορωνοϊού, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων
από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή
και όσων ορισθούν με υ.α.) κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία
επί εκάστου αξιογράφου.
β. Παρατείνονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, μέχρι και την 30η.6.2021 οι
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.O.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1 η.2.2021 έως 28η.2.2021, καθώς και
οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
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28η.2.2021 και την 31 η.3.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των ως άνω επιχειρήσεων.
γ. Δεν εμποδίζεται υπόχρεος να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου
προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης υπόχρεος και δικαιούχος να
συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον
υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
2. Μειώνονται από την 25η.2.2021, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, τα τέλη
κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφονται
στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας
έτους 2021, που έχουν καταβληθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
3. Αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων τα ποσά της έκτακτης επιδότησης, που χορηγούνται ως
αποζημίωση (και) στα τουριστικά γραφεία, που διαθέτουν και έχουν θέσει σε
κυκλοφορία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία,
και δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
4. Αναβάλλεται για την 1η.7.2021, αντί της 1η.3.2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος
του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που
διεξάγονται με στήλες.
Με την τροπολογία των άρθρων 484-487 προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Παρατείνεται εκ νέου έως και την 31η.5.2021 (λήγει την 28η.2.2021) μία
δέσμη μέτρων σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία αφορούν
στην:
Διενέργεια
ελέγχων
επιδημιολογικούς λόγους.

φορείας

του

κορωνοϊού

COVID-19

για

- Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
- Σύναψη συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή
υπηρεσιών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
- Δυνατότητα μετακίνησης, σε περιοχές που πλήττονται από τη διάδοση
της ασθένειας, ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού
προσωπικού, από νοσηλευτικά ιδρύματα μη πληττόμενων περιοχών.
- Δυνατότητα να διατάσσεται με υ.α., η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο
κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας
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και παρόχων υπηρεσιών υγείας καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων εν συνόλω
κ.λπ.
- Ισχύ υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του.
- Θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών.
β. Εξαιρούνται έως και την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας, τα ιδιωτικά φαρμακεία, της διαδικασίας εκκαθάρισης, αποκλειστικά
για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των εκπτωτικών
περιόδων, για τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά το
οριζόμενο χρονικό διάστημα.
3. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.03.2021 (έληξε 31.12.2020) η ανάληψη
καταβολής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, για τις οριζόμενες επιχειρήσεις εργοδότες, που
εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
4. Ανανεώνεται, από 01.03.2021 έως 28.02.2022, η ασφαλιστική
ικανότητα και χορηγούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος
για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την
29η.02.2020 καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.
Με την τροπολογία των άρθρων 489-491 ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται έως 30-6-2021 (λήγει στις 28-2-2021), η θητεία των αιρετών
μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, για τις περιπτώσεις που δεν
πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των
μέτρων έναντι του κορωνοϊού (άρθρο 178 του ν.4764/2020).
2. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
(ν.4440/2016) σχετικά με:

για

τον

κύκλο

κινητικότητας

έτους

2020

- τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού κάλυψης 65% των οργανικών θέσεων
στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος
υπάλληλος,
- την παράταση έως 8-3-2021, της προθεσμίας για την έκδοση των σχετικών
πράξεων μετακίνησης του προσωπικού,
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- το ποσοστό κάλυψης (80%) των οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου, για
τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση, για τους
νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους. Η εν λόγω
προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται για όσες αποφάσεις μετακίνησης έχουν
εκδοθεί στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 καθώς και για όσες
εκκρεμούν προς έκδοση, στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου.
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα στα συλλογικά όργανα νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), να λαμβάνουν κατ' εξαίρεση απόφαση δια
περιφοράς, μόνο για εξαιρετικώς επείγοντα θέματα και εφόσον δεν είναι δυνατή η
συνεδρίαση δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, αποκλειστικά κατά την περίοδο
ισχύος των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα.
β. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι ο.τ.α.
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’ 699 22.2.2021 | Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης οικονομικού
έτους 2021 του Οίκου Ναύτου, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού
σκοπού μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία καθορίζεται έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος
2021, στο ποσό του 1.333.900,00€ προκειμένου να χορηγηθεί
αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου 2020 σε δικαιούχους ναυτικούς.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, έτους 2021.
Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής
ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
2. ΦΕΚ Β’ 701 22.2.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/
10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
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προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 540).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 10.2.2021 κοινή υπουργική
απόφαση «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 το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 540).
Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη
ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υποβάλλουν -εκτός των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και των
Οργανισμών Λιμένων, που προβλέπονταν στην προηγούμενη απόφαση- και οι
επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους “Υπηρεσίες
χιονοδρομικού
κέντρου”
(ΚΑΔ
93.29.19.07)
και
“Υπηρεσίες
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).
Τέλος, ορίζεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή των συνοδευτικών
στοιχείων, υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021,
αντί της 22ας Φεβρουαρίου 2021.
3. ΦΕΚ Β’ 702 23.2.2021 | Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του
ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή & του Υφυπουργού
Οικονομικών με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
καταβολής για τα πρόσωπα που δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
α) τα φυσικά πρόσωπα ποσού θα λάβουν ποσό ίσο με το 80% του συνολικού
μισθώματος εκάστου μήνα και
β) τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα λάβουν ποσό ίσο με το 60%
του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα.
Το ανωτέρω ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου. Είναι
ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.
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Ορίζεται, τέλος, αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης και η καταβολή του ποσού
στους δικαιούχους.
4. ΦΕΚ Β’ 720 24.2.2021 | Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.
8172/04.02.2021 απόφασης, με θέμα «Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης
Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή
εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 456).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η από 4.2.2021 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 456) σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής για την
εξέταση των αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού, μετά το από 18.02.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου
Υπουργού Υγείας, για την τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής.
Ειδικότερα, απαλείφεται το εδάφιο «Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό την
παρακολούθηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας».
5. ΦΕΚ Β’ 722 24.2.2021 | Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά
το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την
οποία ορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-202.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η παροχή του διδακτικού έργου προς τους φοιτητές των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση
μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη
διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την
ολοκλήρωσή του. Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν κλινικές, πρακτικές και
εργαστηριακές ασκήσεις.
Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., ορίζεται ότι:
α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
σε ένα μάθημα δύναται να είναι μικρότερος από 13 πλήρεις εβδομάδες
διδασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από 10, υπό την προϋπόθεση
ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών
ωρών,
β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από 2 εβδομάδες.
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6. ΦΕΚ Β’ 724 24.2.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
10969/19.2.2021 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 τη
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648).
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.
Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται ο Δήμος Ναυπλιέων της Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας στο επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, «αυξημένου
κινδύνου», για το διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00. Για το ίδιο διάστημα, εντάσσεται
στο επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, «πολύ αυξημένου κινδύνου», η
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
7. ΦΕΚ Β’ 726 25.2.2021 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, των εργαζόμενων των
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και οι επιχειρήσεις στις οποίες
εργάζονται, έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 ή τα
ακαθάριστα έσοδά τους (σύμφωνα με την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018) είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα της απόφασης.
Η δόση Φεβρουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή
λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
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8. ΦΕΚ Β’ 756 απόφαση 1 25.2.2021 | 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 η υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια, έναντι του
κορωνοϊού, έως και την 31η Μαρτίου 2021.
Ειδικότερα, ορίζεται:
α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να
εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους
εργαζομένους τους, σε ποσοστό 50%, έχοντας την υποχρέωση να
προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ
αποστάσεως εργασία.
γ) Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, προσαρμόζεται υποχρεωτικά, για τον μήνα Μάρτιο, κατά την έναρξη και
λήξη του, με τρόπο 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.
Η απόφαση ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου
2021.
9. ΦΕΚ Β’ 756 απόφαση 2 25.2.2021 | Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως
ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται, μέχρι και την 31η Μαρτίου
2021, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία
που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας.
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10. ΦΕΚ Β’ 757 25.2.2021 | Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου
COVID- 19.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την
οποία εκδίδεται η πρόσκληση του δεύτερου Κύκλου Επιδότησης Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων
από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ
Δικαιούχος που χορηγεί την Ενίσχυση είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία
θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση της
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης
όλων των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων
των ληπτών της ενίσχυσης.
Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από
τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, με τις βασικές
προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, ν’
αναφέρονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται στην απόφαση.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η
07.05.2021 ώρα 15:00.
11. ΦΕΚ Β’ 767 26.2.2021 | Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65
του ν. 4688/2020.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την
οποία παρατείνεται, έως την 31.5.2021, η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65 του
ν. 4688/2020, για επιτακτικούς λόγους προστασίας έναντι του κορωνοϊού.
Πρόκειται για την ύπαρξη πρόβλεψης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων
είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η
προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στην ίδια παράγραφο, υπάρχει η
πρόβλεψη, σχετικά με τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών,
προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών
ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας
στα 30 χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
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12. ΦΕΚ Β’ 768 26.2.2021 | Ρυθμίσεις για τακτικό προγραμματισμό ελέγχων
φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων
ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με
την οποία καθορίζεται:
- ο
μηνιαίος
τακτικός
προγραμματισμός
των
διενεργούμενων
επιδημιολογικών ελέγχων του κορωνοϊού, με χρήση προϊόντων ταχέων
ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test),
- η συχνότητα των ελέγχων αυτών, η διαδικασία παράδοσης των προϊόντων
ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) στους
διενεργούντες ελέγχους φορείας διαμορφώνεται ανά φορέα.
- Tα αιτήματα για τον αριθμό των αναγκαίων προϊόντων rapid test θα
αποστέλλονται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά την 20-23η εκάστου μηνός
στο Υπουργείο Υγείας. Θα γίνονται αποδεκτά με έγγραφη δήλωση
αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας, στην οποία θα καθορίζεται η ποσότητα
που διατίθεται ανά Υπουργείο, υπό τον όρο της επάρκειας των
υπολειπόμενων αποθεμάτων για τη διασφάλιση των σκοπών προστασίας
δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας.
- Η καταγραφή των ελέγχων φορείας - είτε αυτές οδηγούν σε θετικό είτε
σε αρνητικό αποτέλεσμα- θα γίνεται άμεσα και υποχρεωτικά στο Μητρώο
Ασθενών COVID-19 με επιμέλεια του ιατρικού προσωπικού, που τους
διενεργεί.
- Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΜΦΗ) θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα
μία φορά εβδομαδιαίως.
- Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Δομές Χρονίως Πασχόντων θα
πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά
εβδομαδιαίως.
- Ο έλεγχος τόσο των εργαζομένων όσο και των φιλοξενούμενων σε δομές
αστέγων, θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και
συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως.
- Ο έλεγχος των εργαζομένων σε σωφρονιστικά καταστήματα
πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά
εβδομαδιαίως.
- Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Μεταναστών (ΚΥΤ) και κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής και
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, θα πραγματοποιείται τακτικά σε
περιοδική βάση και συγκεκριμένα με μέγιστη συχνότητα μία φορά
εβδομαδιαίως.
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-

-

-

Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και
συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως.
Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών του
Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων θα πραγματοποιείται τακτικά σε
περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως.
Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία και των εργαζομένων και ωφελούμενων στα Κέντρα
Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική
βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως.

13. ΦΕΚ Β’ 771 26.2.2021 | Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης
ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρατείνεται για 2 μήνες, η διάρκεια της
τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του
βοηθήματος ανεργίας για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου
διμήνου του έτους 2021.

14.

ΦΕΚ Β’ 772 26.2.2021 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.
48222/1215/24.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη
επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 5225).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η από 24.11.2020 (Β’
5225) κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε μακροχρόνια ανέργους. Η παρ. 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται
και ορίζει ότι η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται
την 30-4-2021.

15. ΦΕΚ Β’ 793 27.2.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων,
Προστασίας
του
Πολίτη,
Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας &
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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
επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και επιτήρησης).
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α)η Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνου, β) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, γ) η Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, δ) η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εξαιρουμένων των Δήμων
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας, ε) η Περιφερειακή Ενότητα
Κεφαλληνίας, στ) η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, ζ) η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η) η
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, θ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ι) η
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, ια) η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
εξαιρουμένου του Δήμου Μεγανησίου, ιβ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ιγ) ο Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας, ιδ) ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,
ιε) οι Δήμοι Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας
Αργολίδος, ιστ) ο Δήμος Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιζ) ο
Δήμος
Αρταίων
της
Περιφερειακής
Ενότητας
Άρτας,
ιη)
ο Δήμος
Σύρου-Ερμούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, ιθ) ο Δήμος Λοκρών της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ) ο Δήμος Αμφιλοχίας της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, και κα) ο Δήμος Διδυμοτείχου της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου.
Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής,
β) η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, γ) η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου, δ) η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, ε) ο
Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και στ) ο Δήμος
Κορδελιού - Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 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.
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Με το άρθρο 3 επιβάλλεται περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, σε όλη
την χώρα, με τις οριζόμενες στην απόφαση εξαιρέσεις. (μετακίνηση σε εργασία,
για λόγους υγείας, τράπεζα, σωματική άσκηση κ.λπ.).
Με τα άρθρα 4-5, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας.
Με το άρθρο 6 ορίζονται αναλυτικά, στην απόφαση, οι κυρώσεις που
επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας
υγείας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας,
τους κανόνες τήρησης αποστάσεων επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. όπως και στα
πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
Με το άρθρο 7 λαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους πληθυσμούς Ρομά ώστε να
παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας
εντός των καταυλισμών. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη
συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά
ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι
και τοξικο εξαρτημένα άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής
αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε
δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των
δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε
δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων.
Με τα άρθρα 8-13 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,
οι διαδικασίες ελέγχου και η πιστοποίηση των παραβάσεων, η επιβολή, βεβαίωση
και είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και η αρμόδια αρχή
για την ενημέρωση του κοινού.
Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από τη
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021
και ώρα 6.00.
16.

ΦΕΚ Β’ 794 27.2.2021 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/ 20-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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΄ 650).

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και 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.
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 και Κήπων, η διέλευση είναι
δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.. Για τα συνοριακά
σημεία ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων, η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς
μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εισόδου
400 ατόμων την ημέρα από κάθε συνοριακό σημείο ελέγχου.
Η διέλευση φορτηγών οχημάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων
ελέγχου Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου Νυμφαίας, Ορμένιου και Εξοχής επιτρέπεται, στην
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. Η
διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των
συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων είναι δυνατή καθημερινώς
μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. και υπό την προϋπόθεση της αρνητικής
ανίχνευσης των οδηγών φορτηγών κατά την υποβολή τους σε εξέταση rapid
tests.
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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 ορίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις από το εξωτερικό προς τα
αεροδρόμια της χώρας, επιτρέπονται για πρόσωπα τα οποία πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις: α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή
τους στην Ελλάδα. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν
λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να
απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
β) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής
τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα. Οι
αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του
ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την
υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Οι μόνιμοι
κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του εξωτερικού
υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους
στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα.
Ορίζεται,
τέλος,
η
απαγόρευση
της
προσγείωσης
αεροσκαφών
προερχόμενων από την Τουρκία.
Με το άρθρο 3 ορίζεται περιορισμός του κατάπλου πλοίων από το εξωτερικό και
των θαλάσσιων συνδέσεων με συγκεκριμένες περιοχές και με τις οριζόμενες
προϋποθέσεις. Απαγορεύονται, τέλος, οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Τουρκία και
την Αλβανία.
Με το άρθρο 4 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,
Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Ομοσπονδία και
Ισραήλ.
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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.
Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην
ελληνική Επικράτεια μέχρι τα 500 άτομα την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω
αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Ηρακλείου.
Με το άρθρο 5 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.
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 6 ορίζεται ότι οι περιορισμοί της απόφασης ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από 01.03.2021 έως και 08.03.2021 και ώρα 06:00.
17. ΦΕΚ Β’ 795 28.2.2021 | Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής
εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία
η τακτική εκπτωτική περίοδος, για το έτος 2021, παρατείνεται έως και την
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, υπό την αιτιολογία της ανάγκης στήριξης της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

18. ΦΕΚ Β’ 796 απόφαση 2 28.2.2021 | Παράταση προθεσμίας για την
εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.
Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία
παρατείνεται, έως και την 1η Μαρτίου 2021, η προθεσμία για την
εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει κατά
παράταση, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021. Η
ολιγοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει και τη θέση των οχημάτων σε
εθελουσία ακινησία. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 26/2/2021.
Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν εκπρόθεσμα από 27/2/2021
έως 1/3/2021 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 459 - 22.02.2021 | Ο «χορός»
των απευθείας αναθέσεων από τους ΟΤΑ, ελέω covid, κορυφώνεται.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4448 - 23.02.2021 | Εκατοντάδες
μεταπτυχιακοί φοιτητές σε ΠΜΣ της ΕΑΕ αδυνατούν να ολοκληρώσουν την
πρακτική τους άσκηση λόγω του lockdown.
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4459 - 23.02.2021 | Πραγματική
διαθεσιμότητα σε κλίνες ΜΕΘ για COVID_19.
4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4556 - 25.02.2021 | Επιδότηση παγίων
δαπανών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας.
5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4549 - 25.02.2021 | Άμεσα μέτρα για
την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων με υποχρέωση
των επιχειρήσεων για εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη μη
διασπορά του κορωνοϊού.
Ευχαριστούμε!
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