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ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (15.3. έως 21.3.)

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 τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 8 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 η τέλεση βάπτισης από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Α. Γεωργιάδη, η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης
της πραγματικής οικονομίας, δημοσιοποίηση των Πρακτικών της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας.

Οικονομία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως επιτρέπεται στις δημόσιες επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό
έργο, για το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και μέχρι τις 30-9-2021, να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/2016), στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
προμήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύμανσης, έκτακτη
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οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την
κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού μέχρι του ποσού των 25.000.000,00 €, ορίζονται
οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 €, για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του
ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών,
που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου
2021, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με
το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για
την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης
περιπτέρου ή κυλικείου, επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της
απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα.

Υγεία:
Περιλαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς, επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της
απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα.

Εργασία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως ότι καθορίζονται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, ύψους 534 €, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2021.

Παιδεία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως ο καθορισμός της διαδικασίας διανομής των
διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που
πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή.

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

1. ΦΕΚ Α’ 40 16.3.2021 | Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την
απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Περιγραφή
Με την τροπολογία του άρθρου 67 επιτρέπεται στις δημόσιες επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο,
για το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και μέχρι τις 30-9-2021, να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση της
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κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/2016), στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
προμήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύμανσης του εσωτερικού
ατμοσφαιρικού αέρα των πάσης φύσεως μέσων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Καθορίζονται η σχετική διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας των
προαναφερόμενων συσκευών, τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και λοιπά
συναφή θέματα (πρόσκλησης προμηθευτών, απαγόρευση άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής στις οριζόμενες περιπτώσεις κ.λπ.).

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’ 1058 18.3.2021 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας
υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού μέχρι του
ποσού των 25.000.000,00 €. Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. ΦΕΚ Β’ 1067 19.3.2021 | Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζονται οι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 €, για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021.
Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων:
α) Οι φορτοεκφορτωτές,
β) Τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α’ 205),
που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ) Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου με άδεια ασκήσεως
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επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που
είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
δ) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα
του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) για το έτος 2020.
ε) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου,
στ) Οι Αναβάτες Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου που διαθέτουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδας.
ζ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός
εργοδοτών - φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει
Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της
παρ. 14.1 του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με υπό στοιχεία
40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης
στον e - ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020.
η) Οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, πλην αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών
στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε
αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής,
θ) Οι διανομείς του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ»,
ι) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής
Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους που είναι υπόχρεοι
καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την αποζημίωση εφόσον δεν έχουν σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή
λαμβάνουν ή θα λάβουν επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν
την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.
Το ύψος της αποζημίωσης εκτιμάται έως του ποσού των 10.000.000 €.
Ορίζεται, τέλος, η διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και η
διαδικασία καταβολής της.

3. ΦΕΚ Β’ 1068 19.3.2021 | Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των
διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.,
καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας &
Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται ότι η διανομή των διδακτικών
συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η διαδικασία διανομής των συγγραμμάτων πραγματοποιείται με επιμέλεια των
εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΥΔΟΞΟΣ».
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Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών
συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους
εκδοτικούς οίκους.
Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων
ολοκληρώνεται το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

4. ΦΕΚ Β’ 1069 19.3.2021 | Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του
ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών
χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία,
καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που
δικαιούνται οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet),
εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 «βασικό αντάλλαγμα», κατ’ επιταγή του νόμου
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», της «Δήλωσης Covid» για τους
δικαιούχους, καθώς και η διαδικασία καταβολής του ποσού στους δικαιούχους της
αποζημίωσης.

5. ΦΕΚ Β’ 1071 19.3.2021 | 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 Μαρτίου 2021,
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία
τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της
απόφασης. Η δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
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6. ΦΕΚ Β’ 1072 19.3.2021 | Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού
ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄
επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία
καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης
του ανταλλάγματος/ μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα που
εκμισθώνουν/παραχωρούν κατόπιν συμβάσεως το δικαίωμα εκμετάλλευσης
περιπτέρου ή κυλικείου.
Ορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid», καθώς και η
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους.

7. ΦΕΚ Β’ 1076 20.3.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 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
επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου).
Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής,
β) οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας, γ) οι Περιφερειακές
Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, και Ευρυτανίας εξαιρουμένου του Δήμου
Σκύρου, δ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, ε) οι
Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής, στ) η Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας, ζ) η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η) η Περιφερειακή Ενότητα
Λέσβου, θ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ι) η Περιφερειακή Ενότητα
Μυκόνου, ια) οι Δήμοι Καλυμνίων και Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας
Καλύμνου, ιβ) ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ιγ) ο Δήμος
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Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ο Δήμος Χανίων της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ιδ) οι Δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιε) ο Δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και ο Δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
ιστ) ο Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και ο Δήμος
Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και ιζ) οι Δήμοι Καστοριάς και
Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και η Δημοτική Κοινότητα
Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της
Επικράτειας.
Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 47 δραστηριοτήτων (βάσει Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας. Επιπλέον, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται.
Τέλος, ορίζονται η αναστολή λειτουργίας 29 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.
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.
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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 το
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου
2021 και ώρα 6.00.

8. ΦΕΚ Β’ 1077 20.3.2021 | Επιβολή των μέτρων του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της
Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών, 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
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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.
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.
Με το άρθρο 3 ορίζεται περιορισμός του κατάπλου πλοίων από το εξωτερικό και
των θαλάσσιων συνδέσεων με συγκεκριμένες περιοχές και με τις οριζόμενες
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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, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Ομοσπονδία, Ισραήλ, Ρουάντα 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.
Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην
ελληνική Επικράτεια μέχρι τα 4.000 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 22.03.2021 έως και 05.04.2021 και ώρα 06:00.
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2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με
αριθμό πρωτοκόλλου 529/5096 - 16.03.2021 | Άμεσες απαντήσεις σε 4
σοβαρά ερωτήματα υποχρεούται να δώσει η Κυβέρνηση για την τέλεση
βάπτισης από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Γεωργιάδη.

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5097 - 16.03.2021 | Ανάγκη λήψης
άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης της πραγματικής οικονομίας.

3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 576 - 19.03.2021 |
Δημοσιοποίηση των Πρακτικών της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας.

Ευχαριστούμε!
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