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ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (10.8. έως 16.8.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του            

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την             

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,          

ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως            

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου εκδόθηκαν 20 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), ενώ        

δεν ψηφίστηκαν σχετικά νομοσχέδια ούτε καταγράφηκε κάποια Πράξη        

Υπουργικού Συμβουλίου.  
 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως ερωτήσεις για την απομάκρυνση του διοικητή του           

ΑΤ Πόρου έπειτα από καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως την παράταση στην αναστολή συμβάσεων        

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για        

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, την ένταξη εργαζομένων στον          

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής       

μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, μέτρα για τα προϊόντα δειγματισμού,        

για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού        

από το ΕΚΑΒ (κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων          

συμβάσεων), την απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για         
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την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, οι δαπάνες νοσοκομείων που        

προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων        

κρουσμάτων κορωνοϊού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, ο        

Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει πάσης φύσεως          

νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του         

οποιοδήποτε νοσοκομείο σε οποιοδήποτε νοσοκομείο αποκλειστικά και μόνο προς         

τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, για τον τρόπο           

διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων, απαγόρευση λειτουργίας των       

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων της         

τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, αναστολή        

λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών και κοινωνικών        

εκδηλώσεων, απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς        

και από τη Χώρα, καθώς και η είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια,            

απαγορεύεται, από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης            

ημέρας, η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από        

τις 11 Αυγούστου 2020 έως τις 23 Αυγούστου 2020, η επιβολή προληπτικών            

ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με          

συγκεκριμένες χώρες Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά        

Εμιράτα και τη Μάλτα τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την             

Ολλανδία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, επιβολή της         

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των          

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, αναστολή         

πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με       

την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων, αναστολή επισκεπτηρίων        

σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων        

ομάδων, επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών         

και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια           

Μακεδονία, προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων        

χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και         

ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου, Δήμους Πάρου και Αντιπάρου,         

επιβολή προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας,        

λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού          

COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ, Δράμας          

και Ορεστιάδας, επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική         

Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο 600 ατόμων την εβδομάδα, κατ’ οίκον          

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα         

συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, τίθεται         

ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική         

εκδήλωση, σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση που δεν τηρείται ελάχιστη         

απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων επιβάλλεται η        

υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας, όλοι οι εργαζόμενοι         

μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται        

σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο. 
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Εκπαίδευση: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση          

μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η χρήση πιστώσεων του Υπ. Μετανάστευσης και          

Ασύλου για δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό και αποσκοπούν στην           

προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών,        

την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των δομών          

και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών και λήψη μέτρων           

κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο          

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ, Δράμας και Ορεστιάδας. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

Δεν ψηφίστηκαν. 

 

2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν εκδόθηκαν. 

 

2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 157 10.8.2020 | Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων         

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του          

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της         

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 

(Α’148) και αφορά στην αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.  

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών και 

ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, 

του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται 

σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, να 

θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των 

εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για 

πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της 

παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο 

χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2020. 
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Το άρθρο 2 αφορά στην ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Ειδικότερα, η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται και ορίζει ότι ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε 

εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά 

την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν 

να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες 

εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος 

του προσωπικού τους. 

Με το άρθρο 3 παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 23 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 

68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), για τη 

δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής 

αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

παρατείνεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 19 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), σχετικά με τα 

Προϊόντα δειγματισμού (σ.σ. προϊόντα που διατίθενται με σκοπό τη 

δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή). Ορίζεται ότι, για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να 

διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: (α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται 

απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης 

αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη 

χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων 

δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν 

επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Σε αντίθετη περίπτωση, 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε παράβαση. 

Με το άρθρο 5 παρέχεται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) η 

δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, 

να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους 4 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. Η πρόσκληση αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για 5 ημέρες και δύναται να απευθύνεται σε κάθε 

επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη 

χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. 

Με το άρθρο 6 παρατείνονται, για 4 επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης 

τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων 

και διοικητικού προσωπικού. Πρόκειται για επαγγελματίες της υγείας και του 

διοικητικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 2 του άρθρου 2 της από 25.2.2020 ΠΝΠ (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 
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Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 της 

από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) ή που προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των 

κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 
Το άρθρο 8 αφορά στην απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια 

νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ειδικότερα, 

αντικαθίσταται το άρθρο 14 της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4690/2020 και ορίζεται ότι όλα τα δημόσια νοσοκομεία του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με 

ιδιώτες ιατρούς, με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως 2 

μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για 2 ακόμη μήνες. 

Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, είναι 

αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και 

δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια. Τέλος, ορίζεται ότι οι ιδιώτες ιατροί που 

απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους 600. Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των Υ.Πε.. 

Με το άρθρο 9 ορίζεται ότι οι Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την 

εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού σε 

ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων δημοσίου ή και 

ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τη 

δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του 

Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους 

δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων με 

μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη έγκριση του 

νοσοκομείου, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως 

προς τον αριθμό των αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος 

της σχετικής δαπάνης. 

Με το άρθρο 10 ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου, οι 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης 

φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής 

προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για 

την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού μπορούν να διενεργούνται και 

από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών 

(Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η 

πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό 

διάστημα 5 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και 

διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά 

κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών. 

Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 

μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από 

κορωνοϊό. Οι διαδικασίες προμήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου μπορούν να 
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διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων 

περί δημοσίων συμβάσεων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από 

τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών 

(Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας 

για χρονικό διάστημα 5 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση 

πώλησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των μηχανημάτων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη 

χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών. 

Με το άρθρο 12 ορίζεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει 

πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του Μητρώου Ασθενών COVID-19 

(Μητρώου) και των δυνατοτήτων αναζήτησης της σχετικής πλατφόρμας στο 

πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης που υλοποιείται από τη Διεύθυνση 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ 

έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα από σχετικές πηγές, όπως ιδίως νοσοκομεία, 

πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του 

Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, με στόχο την πληρέστερη συμπλήρωση του Μητρώου και την 

υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε πεδία της πλατφόρμας, όπως η περιοχή 

κατοικίας και το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. 

Με το άρθρο 13, ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει, για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης 

φύσεως νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά 

τεστ, εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης 

Φροντίδας, που έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, 

συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που έχει αποτελέσει αντικείμενο 

δωρεάς για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, 

αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας 

υγείας. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, δύναται να 

αναπτύσσονται εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο 

χώρο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο, για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. 

Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις 

Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους 

νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης 

μικρής κλίμακας της περ.  (β) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. 
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Με το άρθρο 15 ορίζεται ότι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 

30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, 

παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30η Σεπτεμβρίου 

2020, με τους ίδιους όρους. 

Το άρθρο 16 αφορά στον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων. 
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, από 1 Σεπτεμβρίου, κάθε συνταγή που περιέχει 

αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη 

συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of 

Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου 

αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την 

ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας 

του.  

Με το άρθρο 17 παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους 

ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά 

περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή 

μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής 

δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. 

Με το άρθρο 18, παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η 

διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων), που συνήφθησαν δυνάμει 

της παρ. 6 του άρθρου 38 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68). 

Με το άρθρο 19 ορίζεται ότι, πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 28) και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του 

άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 

δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό και αποσκοπούν στην 

προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, 

την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των 

δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών.  
 

2.4. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.) 

 

1. ΦΕΚ Β’ 3345 10.8.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής          

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου        

Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας       

Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020,          

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύεται, από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της              

επόμενης ημέρας, η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος        

που βρίσκονται εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του          

Δήμου Τυρνάβου Λάρισας. (Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες        

υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής        

ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 και τους         

οκταψήφιους αριθμούς αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια        

εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης       

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Ο μέγιστος        

επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω        

επιχειρήσεων είναι 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου         

βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε         

τραπεζοκάθισμα αυξάνεται στα 6 άτομα. Τέλος, εντός της τοπικής κοινότητας          

Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών         

αγορών και υπαίθριων αγορών. 
Με το άρθρο 2, εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου            

Λάρισας, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων      

διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού. 

Με τα άρθρο 3-4, εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου            

Λάρισας, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς           

όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται           

τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που              

αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών        

προβλημάτων, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. 

Με το άρθρο 5 επιβάλλεται, στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό           

πρόστιμο 150 ευρώ, στην περίπτωση πο εργαζόμενοί της δεν τηρούν τους           

κανόνες της παρούσας. Το ίδιο πρόστιμο και για το ίδιο λόγο επιβάλλεται και στα              

φυσικά πρόσωπα. 

Με το άρθρο 6, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από τη               

δημοσίευσή της έως την 20η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 3346 10.8.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού          

περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία 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           
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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. 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. 

γ. 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, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.  

δ. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή           

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων.  

ε. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.  

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.  

ζ. 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. 

Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της         

παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11              

μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος           

κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων την ημέρα. 

Η απόφαση ισχύει από τις 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01 έως και τη              

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59. 
 

3. ΦΕΚ Β’ 3361 11.8.2020 | Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων         

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές      

ενότητες και δήμους της Χώρας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         
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Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία απαγορεύεται, από τις           

12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας, η λειτουργία            

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των        

ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β)           

των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας        

και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου,          

Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες        

υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής        

ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21        

συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και        

εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και        

συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων       

και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό        

πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες. 

Οι δραστηριότητες των ανωτέρω επιχειρήσεων στις προαναφερθείσες περιοχές        

επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery)           

και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της            

απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της          

παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού         

ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης, επέρχεται αναστολή λειτουργίας για 20         

ημέρες. 

Η απόφαση ισχύει από τις 11 Αυγούστου 2020 έως τις 23 Αυγούστου            

2020. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 3362 11.8.2020 | Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία          

εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες,         

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία επιβάλλονται προληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω           

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά          

Εμιράτα, τη Μάλτα, τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την            

Ολλανδία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 

Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα           

πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα: 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 βεβαίωσης, που πιστοποιεί το αρνητικό         

αποτέλεσμα, πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής          

απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής          

φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους,           

γ) φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής         

τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα. Οι             
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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.  

Η απόφαση ισχύει για πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, μέσω αεροπορικών           

συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα          

και τη Μάλτα από τη δημοσίευσή της έως και την 31η Αυγούστου 2020             

και για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα, μέσω αεροπορικών          

συνδέσεων με τη Σουηδία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την           

Ολλανδία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, για το χρονικό διάστημα           

από τις 17 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020.  
 

5. ΦΕΚ Β’ 3363 11.8.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου           

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής           

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Εσωτερικών με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στη Χώρα όλων των υπηκόων            

τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε           

τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο. Από την απόφαση εξαιρούνται οι υπήκοοι           

κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι            

των εξής κρατών: Αυστραλία, Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία,         

Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά         

Εμιράτα. 

Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και           

31.8.2020. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 3364 11.8.2020 | Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών,        

ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων θεατών         

ή συμμετεχόντων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την οποία η αναστολή της           

διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων με ορθίους θεατές, επεκτείνεται         

σε πάσης φύσεως πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή συναφείς εκδηλώσεις, καθώς και          

σε εκδηλώσεις διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της           

παρούσας και έως τις 31 Αυγούστου 2020.  
Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α)          

Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν θεάματα, ακροάματα και άλλες         

εκδηλώσεις ή συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό          

πρόστιμο 150 ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα          

και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο          
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3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και            

αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών          

προσώπων που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις        

επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη            

δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 3395 13.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και       

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών       

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Aναστολή επισκεπτηρίων σε       

νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων»        

(Β’ 3163). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και Εσωτερικών με την           

οποία παρατείνεται, έως και τις 31.8.2020, η ισχύς της υπό από 31.7.2020            

κοινής υπουργικής απόφασης «Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία,       

κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163). 
 

8. ΦΕΚ Β’ 3396 13.8.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

50682/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών        

και Μεταφορών «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη         

Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς        

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3362). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία τροποποιείται η από 10.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή          

προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών         

συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3362), κατά βάση στα εξής σημεία: 

α. προστίθεται και η Τσεχία στις χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά           

Εμιράτα, Μάλτα, Σουηδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Αλβανία και Βόρεια         

Μακεδονία) που ισχύει η επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη           

Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της         

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική          

Επικράτεια. 

β. αφαιρούνται οι υπήκοοι της Τσεχίας από τους όρους και τις προϋποθέσεις της             

απόφασης σχετικά με την είσοδό τους στη Χώρα, μέσω αεροπορικών συνδέσεων,           

για το χρονικό διάστημα από τις 17 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου              

2020. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 3397 13.8.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,      
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Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής        

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και         

θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια          

Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄         

3158). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών και           

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τις           

31.8.2020, η ισχύς της από 31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή          

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και        

θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια          

Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19»        

(Β΄ 3158). 

 

10. ΦΕΚ Β’ 3398 13.8.2020 | Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπό            

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,        

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της         

προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων       

χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και         

ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων         

της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.8.2020 έως και           

17.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’         

3326). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &         

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών με την          

οποία παρατείνεται, έως και τις 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ., η             

ισχύς της από 7.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων          

της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και       

άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας,        

καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής         

Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από          

7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού          

COVID-19» (Β’ 3326).  

 

11. ΦΕΚ Β’ 3399 13.8.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.            

50676/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών        

και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των         

χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοιού COVID-19» (B΄ 3346). 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών με            

την οποία τροποποιείται η από 10.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή          

του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας,          

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (B΄ 3346), κατά βάση           

στα εξής σημεία. 

α. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια 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 εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα             

και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης: 

i) 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, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.  

ii) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.  

iii) 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 Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της         

παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11              

μ.μ.. Ειδικώς, από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος           

κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων την ημέρα και από το συνοριακό σημείο ελέγχου             

Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο 300 ατόμων την ημέρα.  

β. Προστίθεται παρ. 3Α που ορίζει ότι η διέλευση φορτηγών οχημάτων για            

τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων         

ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας,      

Ορμενίου και Κήπων, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων          

των παρ. 2 και 3. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 3400 13.8.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 13.8.2020 έως και τις 25.8.2020, των διαμενόντων          
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πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)         

Χίου - «ΒΙΑΛ» της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αυστηρά εντός αντίστοιχης          

περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο           

χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων           

προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης           

διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των        

εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας         

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους           

πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών           

μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που            

κατανοούν για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας         

και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται           

ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το          

ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού και για την        

πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής         

φιλοξενίας.  

 

13. ΦΕΚ Β’ 3401 13.8.2020 | Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης           

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του       

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό        

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία, από την 17η           

Αυγούστου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια        

μονίμων κατοίκων του Ισραήλ υπό 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,  

β. Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια            

που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές          

εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν από την           

επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε          

περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση         

επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.  

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής         

τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα. Οι             

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του           

ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.  

δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από          

τα οποία προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα. 
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Επιπλέον, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο         

όριο 600 ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω          

αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης,      

Ηρακλείου και Κέρκυρας. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της          

παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000        

ευρώ. 
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους Ισραήλ που           

εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 και ώρα           

00:01 έως και 31.8.2020 και ώρα 23:59. 
 

14. ΦΕΚ Β’ 3402 14.8.2020 | Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον            

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα         

συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς         

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ο κατ’ οίκον            

περιορισμός για 7 ημέρες από την άφιξή τους, των προσώπων που           

εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς          

και της Κρυσταλλοπηγής μέσω χερσαίων συνδέσεων. Τα πρόσωπα που         

στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν, στον τόπο της          

προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή          

ξενοδοχείο. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται          

για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  

Ο περιορισμός ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό             

διάστημα από 16.8.2020 και ώρα 00:01 έως και 31.8.2020 και ώρα 23:59.  
Από την απόφαση εξαιρούνται τα μέλη διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών,          

ανεξαρτήτως υπηκοότητας, τα οποία εισέρχονται με σκοπό να εργαστούν στη          

Χώρα ή να διέλθουν αυτής. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 3427 14.8.2020 | Επιβολή των μέτρων της προσωρινής           

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων       

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και        

ειδικότερων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής         

Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα          

από 15.8.2020 έως και 24.8.2020, 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,         

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών. 
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Με το άρθρο 1 απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.,              

η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται        

εντός των ορίων του Δήμου Πάρου και Αντιπάρου. [Η απαγόρευση          

καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων        

εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις        

(catering)/ΚΑΔ 56.21 και τους οκταψήφιους αριθμούς αυτών, εκμετάλλευσης        

κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03         

και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ       

93.29.19.01. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα         

των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης         

συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε          

κάθε τραπεζοκάθισμα αυξάνεται στα 6 άτομα. Τέλος, εντός των Δήμων Πάρου και            

Αντιπάρου, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων        

αγορών. 
Με το άρθρο 2, εντός των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, αναστέλλεται η            

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται     

την παρουσία κοινού. 

Με τα άρθρο 3-4, εντός των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, είναι υποχρεωτική η             

χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς           

δημόσιους χώρους. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η             

χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα           

κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, καθώς και τα         

παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. 

Με το άρθρο 5 επιβάλλεται, στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό           

πρόστιμο 150 ευρώ, στην περίπτωση πο εργαζόμενοί της δεν τηρούν τους           

κανόνες της παρούσας. Το ίδιο πρόστιμο και για το ίδιο λόγο επιβάλλεται και στα              

φυσικά πρόσωπα. 

Με το άρθρο 6, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από τις               

15 Αυγούστου και ώρα 6:00 π.μ. έως τις 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.. 

 

16. ΦΕΚ Β’ 3428 14.8.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 14.8.2020 έως και τις 31.8.2020, των διαμενόντων πολιτών          

τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου         

Ορεστιάδας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η         

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η          

είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του            

Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των         

αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής        

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση          
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της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που           

διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε           

άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους            

εφαρμογής του περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής          

του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες          

βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του         

κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους        

εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 3429 14.8.2020 | Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή            

κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων       

υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές      

Ενότητες και Δήμους της Χώρας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,         

Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών. 

Με το άρθρο 1 τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε           

δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται         

σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,        

συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και         

των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων, εντός           

των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και           

Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και         

Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου,           

Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω. 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες           

κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις ή         

συμμετέχουν σε αυτές, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150          

ευρώ.  

β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις επιβάλλεται για την πρώτη          

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση          

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές          

ημέρες.  

γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις        

επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη            

δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000) ευρώ. 

Με τα άρθρα 2-3 απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων         

υγειονομικού ενδιαφέροντος [σ.σ. δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και       

κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και        

τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και       

των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη          

διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης        

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.] που       

 

 

24Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/27/229dc6e9-d7d9-4bdf-a47d-da5ac7cdb345.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/27/229dc6e9-d7d9-4bdf-a47d-da5ac7cdb345.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/27/229dc6e9-d7d9-4bdf-a47d-da5ac7cdb345.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/8/27/229dc6e9-d7d9-4bdf-a47d-da5ac7cdb345.pdf


 

 

 

βρίσκονται εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής           

Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης,        

Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας,           

Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω, από τις 12.00 τα          

μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Οι δραστηριότητες των           

ανωτέρω επιχειρήσεων επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή           

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take           

away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και          

εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των          

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης των       

διατάξεων επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000         

ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση,            

εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για 20 ημέρες. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από τις               

17 Αυγούστου 2020 και ώρα 7.00 π.μ. έως και τις 24 Αυγούστου 2020.  
 

18. ΦΕΚ Β’ 3430 14.8.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.           

50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης       

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,        

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού        

Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου        

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών         

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία          

προστίθεται άρθρο 3Α και άρθρο 3Β στην από 6.8.2020 κοινή υπουργική           

απόφαση «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς         

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330). 

Το νέο άρθρο 3Α ορίζει ότι σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση που δεν            

τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των       

παρευρισκομένων επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας        

προστασίας. 

Το νέο άρθρο 3Β ορίζει ότι επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής            

μάσκας προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού όπως:  

α) Στους διαμένοντες και εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης          

(Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή             

και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. 

β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και εργαζομένους σε ανοικτές και κλειστές          

δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, ιδίως σε          

μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες         

φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων,       

κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα        
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ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής        

προστασίας και κέντρα κοινότητας.  

γ) Εντός στρατοπέδων. 

Τέλος, επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των           

άρθρων 3Α και 3Β, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 3436 14.8.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της         

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και           

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 14.8.2020 έως και τις 31.8.2020, στη δομή φιλοξενίας πολιτών           

τρίτων χωρών Δράμας - Αποθήκη Νο 3 της Βιομηχανικής Περιοχής του           

Δήμου Δράμας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η          

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η          

είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του            

Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των         

αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής        

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η Διοίκηση          

της δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που           

διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε           

άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν για τους λόγους            

εφαρμογής του περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής          

του. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες          

βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του         

κορωνοϊού και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους        

εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 3437 14.8.2020 | Επιβολή του μέτρου του προληπτικού           

εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας      

ηλικιωμένων, 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,         

και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων           

φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε        

υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο         

PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού         

επιχρίσματος, εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές           

υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν           
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το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο ως           

εξής:  

α. 500 ευρώ στα πρόσωπα που υποχρεούνται στη διενέργεια προληπτικού          

εργαστηριακού ελέγχου,  

β. 3.000 ευρώ, στους εργοδότες ή προϊσταμένους των προσώπων αυτών.  

Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) που αναρτάται          

στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της,           

ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου          

μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό. 

Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία ορίζεται από τις 17             

Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.  
 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8814 - 11.8.2020 | Απομάκρυνση του          

διοικητή του ΑΤ Πόρου έπειτα από καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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