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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 2η 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

 

2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

          2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (12.10. έως 18.10.) 

 

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 Οκτωβρίου εκδόθηκαν 21 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 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 οι απευθείας αναθέσεις της διενέργειας των          

διαγνωστικών τεστ για τον covid 19 από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε            

ιδιωτικά εργαστήρια, Covid_19 τεστ σε σχολεία του Κορυδαλλού αλλά και η           

λήψη επιπλέον μέτρων για τη βιωσιμότητα των καταστημάτων        

υγειονομικού ενδιαφέροντος την περίοδο του 2ου κύματος της πανδημίας         

του Covid_19. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως παράταση των μέτρων της ελεγχόμενης        

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού        

περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παράταση του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       
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προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, επιβολή των μέτρων της          

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του        

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, έκτακτη       

οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού        

προσωπικού στο ΕΣΥ με το ποσό των 20.000.000,00€. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα         

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19, προληπτική δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και       

κλινών, για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2020 στις τριτοβάθμιες δομές           

υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικά για νοσηλεία          

προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό, αύξηση έως 40% της δυναμικότητας          

των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, επιβολή παράτασης των μέτρων της           

ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του        

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας,       

επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων           

κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας          

Σένγκεν, του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και        

θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, παράταση του μέτρου του κατ’ οίκον          

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα         

συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, παράταση         

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού       

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, επιβολή των         

μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού       

ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ,         

μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων      

κορωνοϊού (14 ημέρες), έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη και         

κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ με το ποσό των          

20.000.000,00€, ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και        

προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική          

καταβολή μισθωμάτων.  

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη        

και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ με το ποσό των           

20.000.000,00€. 

 

Μετανάστευση:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου         

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής           

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, του προσωρινού περιορισμού των         

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, παράταση της         

λήψης μέτρων στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του          

Δήμου Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Κατσικά του        
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Δήμου Ιωαννιτών, Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, Σχιστού Αττικής, Σάμου,         

Χίου - «ΒΙΑΛ». 

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως αυτό της προσωρινής αναστολής λειτουργίας        

των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

 

Περιβάλλον:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά          

με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο         

περιβάλλον. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 3919 14.9.2020 | Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904          

σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων         

στο περιβάλλον. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για το άρθρο 26, το οποίο διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να             

ισχύσει επ’ αόριστον ο Μεγάλος Περίπατος του Δήμου Αθηναίων. Η τροπολογία           

σχετίζεται με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ το οποίο έκρινε αβάσιμη την αρχική            

υπουργική απόφαση στην οποία βασίστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον         

Δήμο της Αθήνας. Στην τροπολογία ορίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει για            

«επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που        

συνίσταται στην μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid 19». Στην           

εισηγητική έκθεση, τονίζεται ότι «η μη εξάλειψη του κινδύνου δημόσιας υγείας           

και η αναγκαιότητα της μείωσης του κινδύνου διασποράς του Covid 19 καθιστούν            

αναγκαία την παράταση της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 7 του άρ.            

65 του ν.4688/2020 μέτρων και ιδίως της δημιουργίας προσωρινών διαδρομών          

κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρομών κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής        

δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με         

μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα». 

 

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’ 4484 11.10.2020 (ημ/νία δημοσίευσης 13.10.2020) |        

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της          

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω νοϊού COVID-19. 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/plastika-pap-apospasma.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/plastika-pap-apospasma.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/5ab66cf1-4fdd-4a9d-ac0d-412aabeadc50.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/5ab66cf1-4fdd-4a9d-ac0d-412aabeadc50.pdf


 

 

 

 

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, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό            

και πολύ υψηλό) προστασίας της δημόσιας υγείας όπως ορίζονται αναλυτικά          

στους πίνακες της απόφασης. 

Με το άρθρο 2 επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους             

τους εσωτερικούς χώρους εργασίας εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό         

χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και σε όλους τους           

εξωτερικούς χώρους όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου           

μεταξύ των ατόμων. 

Με το άρθρο 3 ορίζονται αναλυτικά, στην απόφαση, οι κυρώσεις που           

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

υγείας. 

Με τα άρθρα 4-9 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι             

διαδικασίες ελέγχου και η πιστοποίηση των παραβάσεων, η επιβολή, βεβαίωση και           

είσπραξη προστίμων, η γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και η αρμόδια αρχή για           

την ενημέρωση του κοινού. 

Με το άρθρο 10 ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από τις 12 Οκτωβρίου              

έως τις 25 Οκτωβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα          

ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας: 

1. Oι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Θάσου, Δράμας, Σερρών,         

Λήμνου, Θεσπρωτίας, Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Σποράδων, Λευκάδας,       

Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου,        

Μήλου, Ικαρίας, Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Καρπάθου-Κάσου        

εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  

2. Οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης,        

Χαλκιδικής, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Λάρισας, Μαγνησίας,       

Κέρκυρας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας,      

Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Χίου, Πάρου, Νάξου, Κω και Ρόδου εντάσσονται          

στο δεύτερο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

3. Οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων,        

Τρικάλων, Καρδίτσας, Λέσβου, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων        

Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα         

Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Κέας – Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας,          

Σάμου, Μυκόνου, Θήρας και Ηρακλείου εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των          

προληπτικών μέτρων (υψηλό). 

Με το άρθρο 11 ορίζονται οι προγενέστερες αποφάσεις που καταργούνται από τη            

δημοσίευση της παρούσας απόφασης. 
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2. ΦΕΚ Β’ 4487 12.10.2020 | Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και         

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

Με το άρθρο 1 ορίζεται η δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών, για            

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2020 στις τριτοβάθμιες δομές υγείας          

του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικά για νοσηλεία         

προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι           

κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά των ασθενών, δύναται να διατίθενται            

κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια-κλινικές. Οι         

διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε        

περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας,        

επαναμεταφέρονται στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς από δημόσιο            

νοσοκομείο σε θάλαμο νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν       

σχετικής συναίνεσης και αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική         

κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας του           

ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο και τα εξαιρούμενα αυτού, όπως             

περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Ορίζεται, επίσης, η διαδικασία         

αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής.  

Τέλος, ορίζεται ότι οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και           

συμμετοχές επί των νοσηλείων. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται η, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, αύξηση            

έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με το            

απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το       

υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι κλίνες αυτές θα         

διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το           

Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ            

υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως         

θα καταργηθούν αυτοδικαίως. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του             

Υπουργείου Υγείας, βάσει της από 26.2.2020 απόφαση του Υπουργού         

Οικονομικών. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 4489 12.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19 (Β΄ 4018). 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/f35a09fb-edb6-4018-8311-0278852b4c21.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/e6920342-e17b-424f-8d0e-086f4377ff9e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/e6920342-e17b-424f-8d0e-086f4377ff9e.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/e6920342-e17b-424f-8d0e-086f4377ff9e.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία παρατείνεται, από έως           

και τις 25.10.2020, η ισχύς της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης           

«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), όπως παρατάθηκε με την από 2.10.2020 όμοια           

κοινή υπουργική απόφαση. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4490 12.10.2020 | 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 ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των            

υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με           

οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των        

αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για       

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω         

διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει          

για τους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν,          

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί           

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. 

Από την απόφαση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,           

Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα,        

Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  
Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το           

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου          

κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για             

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.  

Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 13.10.2020 έως και           

25.10.2020. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4491 12.10.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού          

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/19/9c560252-de1d-45f0-9943-f7e17fe98a17.pdf
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Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις          

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

Επικράτεια με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: 

α. Η είσοδος να έχει πραγματοποιηθεί μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του            

Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη             

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

β. 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, 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 και από το συνοριακό σημείο ελέγχου             

Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο 300 ατόμων την ημέρα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή          

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς,       

Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς        
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από το συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του          

προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

Με το άρθρο 2 ορίζονται προληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω             

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα         

Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Αλβανία, τη           

Βόρεια Μακεδονία, την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Πολωνία για          

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Η          

είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται με τις οριζόμενες         

προϋποθέσεις: α) Τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη             

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Οι αεροπορικές εταιρείες            

υποχρεούνται στον έλεγχο της ανωτέρω διάγνωσης και 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. β) 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. 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.  

Με το άρθρο 3 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών          

προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με          

τη Χώρα αυτή.  

Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες και οι αεροπορικές συνδέσεις με την          

Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία ως προς όλα τα αεροδρόμια της Χώρας,            

πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  

Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική        

περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία. 
Οι απαγορεύσεις δεν καταλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται πως η απόφαση ισχύει από τις 13 Οκτωβρίου 2020 και               

ώρα 00:01 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59. 
 

6. ΦΕΚ Β’ 4492 12.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«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» (Β’ 3402). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία παρατείνεται, έως και           

τις 25.10.2020 και ώρα 23:59, η ισχύς της από 13.8.2020 κοινής υπουργικής            

απόφασης «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» (Β΄ 3402), όπως παρατάθηκε με την από 27.8.2020 (Β’           

3578) έως τις 15.9.2020, την από 14.9.2020 (Β’ 3919) έως τις 30.9.2020 και την              

από 29.9.2020 (Β’ 4218) έως τις 12.10.2020. 

 

 

7. ΦΕΚ Β’ 4493 12.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,       

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με          

την οποία με την οποία παρατείνεται, έως και τις 25.10.2020, η ισχύς της από              

27.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού      

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς        

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557), όπως         

παρατάθηκε με όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Με την από 14.9.2020 (Β’           

3920) έως τις 30.9.2020 και την από 29.9.2020 (Β’ 4219) έως τις 12.10.2020. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4494 12.10.2020 | 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 ορίζεται ότι από τις 13             

Οκτωβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια        

μονίμων κατοίκων του Ισραήλ υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν          

διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR           
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εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Οι             

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν          

από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να απαγορεύουν την           

επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. β) Φέρουν           

συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην         

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

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

εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε            

περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση         

επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. γ) Φέρουν αποδεικτικό           

κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο           

τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.  

Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ που εισέρχονται στη Χώρα,            

υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό και         

έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, παραμένουν σε          

προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους.  

Η είσοδος επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο 5.000 ατόμων την εβδομάδα, οι           

οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων. 

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 13.10.2020 και ώρα           

00:01 έως και 25.10.2020 και ώρα 23:59. 
 

9. ΦΕΚ Β’ 4495 12.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/ 25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

και Ασύλου «Μέτρα Προσωρινού Περιορισμού Επιβεβαιωμένων θετικών       

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4138). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία τροποποιείται η από           

25.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4138). Ειδικότερα, ορίζεται ο         

περιορισμός για 14 ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων       

κορωνοϊού, των ακόλουθων κατηγοριών: α) προσώπων που στερούνται μόνιμης         

κατοικίας στην ελληνική επικράτεια, β) προσώπων που διαμένουν σε δομές          

φιλοξενίας και γ) προσώπων που κατοικούν σε χώρους διαμονής, που δεν τους            

επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων κανόνων υγιεινής, τήρησης        

αποστάσεων ή και απομόνωσής τους ως θετικών κρουσμάτων, οι οποίοι δεν           

χρήζουν εισαγωγής ή περαιτέρω νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο. 
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Το μέτρο υλοποιείται σε χώρους φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης),        

οι οποίοι ορίζονται με πράξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής         

Προστασίας και λειτουργούν υπό την εποπτεία και μέριμνα αυτής. Για την           

εφαρμογή του περιορισμού, ο θεράπων ιατρός εκδίδει εξιτήριο, συντάσσοντας         

σχετικές οδηγίες για το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορωνοϊού, που δεν χρήζει           

εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας και εφόσον εμπίπτει          

στις κατηγορίες επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων ενημερώνει το Ενιαίο        

Συντονιστικό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το οποίο          

αναλαμβάνει το συντονισμό της μεταφοράς του επιβεβαιωμένου θετικού        

(ασυμπτωματικού ή με ήπια συμπτώματα) κρούσματος σε κατάλυμα απομόνωσης.         

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε           

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  

Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα επιβεβαιωμένα θετικά         

(ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτα κορωνοϊού κατά το         

χρονικό διάστημα από 26.9.2020 έως και 31.12.2020. 
 

10. ΦΕΚ Β’ 4496 12.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου της         

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 25.10.2020, 
η ισχύς της από 7.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά 

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη 

δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό 

διάστημα από τις 7.10.2020 έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429). 

 

11. ΦΕΚ Β’ 4497 12.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή         

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της         

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 25.10.2020, 
η ισχύς της από 5.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά 

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη 

δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών 
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της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό 

διάστημα από 5.10.2020 έως και 12.10.2020» (Β΄ 4389). 

 

12. ΦΕΚ Β’ 4498 12.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής         

Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 13.10.2020 έως και τις 25.10.2020, των         

διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Ελαιώνα του         

Δήμου Αθηναίων, 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 της Δομής, 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’ 4499 12.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας        

πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής - πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη»         

του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της        

Περιφέρειας Αττικής. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται ο περιορισμός της          

κυκλοφορίας από τις 13.10.2020 έως και τις 25.10.2020, των         

διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας Σχιστού        

Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της       

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, 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 της Δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής         

διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της         
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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. 

 

 

14. ΦΕΚ Β’ 4500 12.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής         

Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 13.10.2020 έως και τις 25.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

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

του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,        

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. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 4503 απόφαση 3 13.10.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση           

για πρόσληψη και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στα        

πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του         

κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία            

ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου        
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Υγείας για την πρόσληψη και την κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού         

ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως       

προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας         

φροντίδας υγείας, τους εποπτευόμενους φορείς και την κεντρική        

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με το ποσό των 20.000.000,00€ από τον           

κρατικό προϋπολογισμό.  

 

 

 

 

16. ΦΕΚ Β’ 4533 14.10.2020 | Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και            

διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής        

και Ταυτοποίησης Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής          

Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία ορίζεται περιορισμός της κυκλοφορίας          

από τις 14.10.2020 έως και τις 21.10.2020, των διαμενόντων πολιτών          

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

«ΒΙΑΛ» του Δήμου 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 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. Ορίζεται, τέλος, ότι εξαιρούνται οι           

εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Χίου, το οποίο         

εδρεύει εντός των ορίων του Κ.Υ.Τ., η λειτουργία του οποίου δεν αναστέλλεται. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 4534 14.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ.64862/ 12.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη         

μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού         

COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου         

Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας        

Βορείου Αιγαίου. 
 

 

 

33Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/ba8d5416-449a-4412-a215-51454c8f4a79.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/ba8d5416-449a-4412-a215-51454c8f4a79.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/ba8d5416-449a-4412-a215-51454c8f4a79.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/ba8d5416-449a-4412-a215-51454c8f4a79.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/10/20/2b382deb-759c-467c-a0e0-3349781e20f0.pdf


 

 

 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία προστίθεται παρ. 4Α, μετά τη παρ. 4             

στην από 12.10.2020 κοινή υπουργική απόφασης «Λήψη μέτρων κατά της          

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο        

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της          

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό          

διάστημα από 12.10.2020 έως και 25.10.2020» (Β’ 4500). 

Ειδικότερα, η νέα παράγραφος 4Α, ορίζει ότι εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις του           

Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) ΄Σάμου, το οποίο εδρεύει εντός των          

ορίων του Κ.Υ.Τ., η λειτουργία του οποίου δεν αναστέλλεται. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 4566 15.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/ 11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες      

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της         

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

4484). 
 

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, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την            

οποία τροποποιείται η από 11.10.2020 κοινή υπουργική απόφασης «Κανόνες         

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της         

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»        

(Β’ 4484) στα εξής σημεία: 

Α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Τρικάλων,        

Καρδίτσας, Λέσβου, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων Αττικής,        

Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών,         

Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Κέας - Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας, Σάμου,          

Μυκόνου, Θήρας και Ηρακλείου εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών          

μέτρων (υψηλό). 

Β. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 έως τις 29 Οκτωβρίου 2020 η               

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εντάσσεται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών         

μέτρων (πολύ υψηλό).  

Γ. Τα Παραρτήματα με αριθμούς 1, 2 και 3 διαγράφονται. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 4568 15.10.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της        

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης με την οποία            

αναστέλλονται, για το χρονικό διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2020 έως           

και τις 29 Οκτωβρίου 2020, οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του           

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών         

για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των          

υπηρεσιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, καθώς επίσης και της         

παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι λειτουργίες των πολιτικών          

δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας        

Κοζάνης. 

Τέλος, ορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από τις ανωτέρω          

περιπτώσεις. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 4582 16.10.2020 | Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους           

όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη           

μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με          

τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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 απαλλάσσονται           

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους           

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.  

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 και Σεπτέμβριο 2020, 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 και            

Σεπτέμβριο 2020. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι οι Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης             

τελεί σε αναστολή, ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης           
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απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού         

μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο,          

Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. 

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). 

 

21. ΦΕΚ Β’ 4588 17.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία          

Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/ 12.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β’ 4494). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία αντικαθίσταται η           

παρ. 3 της από 12.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «,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» (Β’ 4494).  

Ειδικότερα, ορίζεται ότι επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’          

ανώτατο όριο 10.000 ατόμων (αντί 5.000 που προβλεπόταν) την εβδομάδα, οι           

οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων. Τέλος, ορίζεται η         

ισχύ της απόφασης στις 19.10.2020 (αντί 13.10.2020 που προβλεπόταν) και ώρα           

00:01 έως και 25.10.2020 και ώρα 23:59. 

 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Επίκαιρη ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 58 - 12.10.2020 | Απευθείας          

αναθέσεις της διενέργειας των διαγνωστικών τεστ για τον covid 19 από τα            

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικά εργαστήρια 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 498 - 13.10.2020 | Covid_19 τεστ σε           

σχολεία του Κορυδαλλού. 
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3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 532 - 14.10.2020 | Λήψη επιπλέον          

μέτρων για την βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού       

ενδιαφέροντος την περίοδο του 2ου κύματος της πανδημίας του Covid_19. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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