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ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (22.3. έως 28.3.)

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 τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου εκδόθηκαν 9 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 χρήση μηνυμάτων στον πενταψήφιο αριθμό 13033
για τη μετακίνηση των πολιτών, η δραματική κατάσταση στα δημόσια
νοσοκομεία και η παροχή στοιχείων για το πλήθος των έγγραφων
αντιρρήσεων (Ενστάσεις) κατά των διοικητικών προστίμων λόγω COVID -
19, που έγιναν αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές έκδοσής τους.

Οικονομία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου -
Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -
με ρυθμίσεις όπως η «ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση
σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο Χριστουγέννων του 2020 λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου του
κορωνοϊού», παράταση της εφαρμογής του μειωμένου Φ.Π.Α., η παροχή
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εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων,
πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η
διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής
θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό
Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών, τροποποίηση της απόφασης για
μερική καταβολή μισθωμάτων, όπως οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης
προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε
περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε για τουλάχιστον 14 ημέρες κατά τον
μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και
προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Υγεία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, η διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που
διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών,
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, παραχώρηση
των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2021
έως και 30.04.2021 το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας εντάσσεται στο
γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα, έκτακτα μέτρα
για την προστασία της δημόσιας υγείας όπως η υποχρέωση χρήσης μη
ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εργασία:
Περιλαμβάνει μέτρα όπως η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

1. ΦΕΚ Α’ 44 26.3.2021 | Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου -
Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
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Περιγραφή
Με την τροπολογία των άρθρων 8-9 & 12 προβλέπονται τα ακόλουθα:
Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ'
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο Χριστουγέννων του
2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της
νόσου του κορωνοϊού».
Παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την 30η
Ιουνίου 2021, η δυνατότητα άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19.
Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30η Απριλίου 2021), έως και την:
- 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του μειωμένου Φ.Π.Α. 6%, στα είδη
ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι,
αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα Φ.Π.Α.
- 30η Σεπτεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.
[ορίζεται σε 13%], για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.
Προβλέπεται η αγορά 10 ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την
εξυπηρέτηση αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β. και του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Παρατείνεται, από τη λήξη της και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων
μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η θητεία των
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Ο.Ε.Β.), το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης
των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), κατά τη διάρκεια των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και τη λήψη της σχετικής
απόφασης (δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).
γ. Με κ.υ.α., μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
προτεινομένων ρυθμίσεων και να παρατείνονται οι προαναφερόμενες προθεσμίες,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

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’ 1078 22.3.2021 | Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό
Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών
υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται από τον Πρωθυπουργό ο
Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ώστε να προβούν σε επίταξη
προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός της Περιφέρειας
Αττικής, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής,
για χρονικό διάστημα 1 μηνός.
Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας με δεδομένο την πληρότητα
κλινών κορωνοϊού στην εδαφική περιοχή της 1ης και 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας και την καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19.

2. ΦΕΚ Β’ 1079 22.3.2021 | Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών
ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
με την οποία επιτάσσονται από ώρα 8:00 π.μ. της 22ας.3.2021 και για
χρονικό διάστημα ενός μηνός οι υπηρεσίες των ιατρών ειδικοτήτων
Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, που είναι
συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν
την επαγγελματική τους έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής.
Οι ανωτέρω ιατροί οφείλουν να εμφανισθούν την ογδόη πρωινή της επόμενης
ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίταξης στον τόπο, που ορίζεται
εντός του φύλλου, σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο της Περιφέρειας Αττικής προς
άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτήν του Επιμελητού Β’.

3. ΦΕΚ Β’ 1118 22.3.2021 | Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων,
που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία
ορίζεται η διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής
θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό
Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Ορίζεται πως σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας,
κλινών:
- για τη νοσηλεία ασθενών στον κορωνοϊό,
- για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών που νοσούν από τον κορωνοϊό,
- για τη νοσηλεία ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό αλλά
νοσηλεύονται σε αυτές τις κλίνες,
- για τη νοσηλεία ασθενών σε κλίνες εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια κλινικές, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται με το ημερήσιο

56Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/98f70ea3-34ca-48cc-9d8b-cc0115d4c157.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/98f70ea3-34ca-48cc-9d8b-cc0115d4c157.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/98f70ea3-34ca-48cc-9d8b-cc0115d4c157.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/ff4f0363-e4bd-41f7-8fd2-4b5c26e10b05.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/ff4f0363-e4bd-41f7-8fd2-4b5c26e10b05.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/ff4f0363-e4bd-41f7-8fd2-4b5c26e10b05.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/29/ff4f0363-e4bd-41f7-8fd2-4b5c26e10b05.pdf


νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού
κόστους 2,09.
Οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής
πλήρωσής τους, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης
αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας.
Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι
οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ορίζεται το ΕΚΑΒ.
Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31η-5-2021, η δε
προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 30.000.000 €.

4. ΦΕΚ Β’ 1119 22.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/ 19.3.2021 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 το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η από
19.3.2021 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 το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076) ως
προς τα εξής σημεία:
α) επιτρέπεται η πραγματοποίηση της εκδήλωσης κατάθεσης στεφάνου στους
δήμους της Χώρας την ημέρα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2021, με τη
δυνατότητα συμμετοχής 1 εκπροσώπου του Δήμου, της Περιφέρειας, της
Κυβέρνησης, της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων και κάθε κοινοβουλευτικού
κόμματος.
β) επιτρέπονται οι αγωνιστικές δραστηριότητες, χωρίς την παρουσία θεατών, των
ομάδων που μετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης γυναικών, στην Α’
κατηγορία πετοσφαίρισης γυναικών, στην Α1 κατηγορία υδατοσφαίρισης ανδρών
και γυναικών, στην Α1 κατηγορία χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, στο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league και στο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου σάλας Α’ εθνικής.
Η απόφαση ισχύει από τις 22 Μαρτίου 2021 έως και τις 29 Μαρτίου 2021 και
ώρα 6.00.

5. ΦΕΚ Β’ 1140 23.3.2021 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Υγείας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών
αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
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Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID” (Β’ 802).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας.
Με το άρθρο 1 παραχωρούνται οι εγκαταστάσεις 120 κλινών νοσηλείας και
κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για
χρονικό διάστημα από 01.3.2021 έως και 30.04.2021.
Σημειώνεται ότι όλοι οι θάλαμοι και οι κλίνες νοσηλείας είναι δυνατόν να
μετατρέπονται σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).
Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό,
νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό
υλικό.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται
προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε.,
για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..
Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλίων.
Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Για το χρονικό διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021 το
Νοσηλευτικό Ιδρύμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται
στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ..
Με το άρθρο 2 παραχωρούνται οι εγκαταστάσεις 180 κλινών νοσηλείας και
κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(Γ.Ν.Α.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από
22.3.2021 έως και 30.04.2021.
Σημειώνεται ότι όλοι οι θάλαμοι και οι κλίνες νοσηλείας είναι δυνατόν να
μετατρέπονται σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).
Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, το απαιτούμενο
προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και
ιατροφαρμακευτικό υλικό.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται
προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε.,
για τις ανάγκες λειτουργίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλίων.
Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Για το χρονικό διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021 το 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του
Ε.Σ.Υ..
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6. ΦΕΚ Β’ 1154 24.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.17709/ 20.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των
μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και
θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα
των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την
αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
1077).

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Τροποποιείται η από 20.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «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’ 1077) και προστίθεται νέα παρ. 7 αναφορικά
με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Επικράτεια μονίμων κατοίκων του
Ισραήλ που έχουν εμβολιασθεί για τον κορωνοϊό COVID-19.
Η παράγραφος 7 ορίζει ότι ειδικά για την είσοδο στην Επικράτεια των μονίμων
κατοίκων του Ισραήλ, επιτρέπεται και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του
εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς
πιστοποιητικού εμβολιασμού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) της παρόδου 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
β) της αρνητικής διάγνωσής τους κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό
COVID- 19 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, και
γ) της προσκόμισης της βεβαίωσης της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα.

7. ΦΕΚ Β’ 1155 24.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική
καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).

Περιγραφή
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχειρήσεων, που έχουν ανασταλεί λόγω κορωνοϊού,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο 2020.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, που
έχουν πληγεί δραστικά λόγω κορωνοϊού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο
2020.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, που
έχουν πληγεί οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού, δυνάμει των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου
δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
68), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, που
έχουν πληγεί οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού, δυνάμει των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου
δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
68), δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον κατά
30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020,
μετά από συμφωνία με τον εκμισθωτή.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε
για τουλάχιστον 14 ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε
επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και για τις οποίες έχουν ληφθεί
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται
σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα περί
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω κορωνοϊού,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020.
Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, για τις
οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά από την επιδημία
του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων
πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
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Περιεχομένου (Α’ 68), δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 10 του ίδιου άρθρου και Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι μισθωτές μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες
μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης
εργαζομένου σε επιχείρηση του άρθρου 1, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020, καθώς και για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά
περίπτωση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο
εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο
μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με
την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων
μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για
την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά
σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του άρθρου 1.
Η απαλλαγή ισχύει για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τον
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά περίπτωση.
Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης
τελεί σε αναστολή, ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για
τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά περίπτωση.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε
προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το
40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές
μισθωμάτων.
Με το άρθρο 6 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από
έναρξη της από 20.3.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

8. ΦΕΚ Β’ 1156 24.3.2021 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για
την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
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μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο
2021.

Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών στην 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 το μήνα Μάρτιο
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%.

9. ΦΕΚ Β’ 1194 27.3.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 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 και Πέλλας, στ) η
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ζ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, η) η
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, θ) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ι) η
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ια) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, ιβ) οι
Δήμοι Καλυμνίων και Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, ιγ) ο Δήμος
Χίου, δ) ο Δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ο Δήμος
Χανίων, ιε) οι Δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου, ιστ) ο Δήμος Κατερίνης της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής
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Ενότητας Σερρών, ο Δήμος Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και ο Δήμος
Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ιζ) ο Δήμος Σκιάθου της
Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας και η) οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς, ο Δήμος Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου
Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της
Επικράτειας.
Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 48 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.
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
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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 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου
2021 και ώρα 6.00.

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 595 - 22.03.2021 | Χρήση
μηνυμάτων στον πενταψήφιο αριθμό 13033 για τη μετακίνηση των
πολιτών.

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5331 - 24.03.2021 | Δραματική η
κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία.

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5370 - 26.03.2021 | Παροχή στοιχείων
για το πλήθος των έγγραφων αντιρρήσεων (Ενστάσεις) κατά των
διοικητικών προστίμων λόγω COVID - 19, που έγιναν αποδεκτές από τις
αρμόδιες αρχές έκδοσής τους.

Ευχαριστούμε!
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