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2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (11.1. έως 17.1.) 

 

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 Ιανουαρίου εκδόθηκαν 24 υπουργικές         

αποφάσεις, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου        

ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ούτε ψηφίστηκε κάποιο σχετικό         

νομοσχέδιο. 

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η προμήθεια φαρμάκου για τον κορωνοϊό θα           

μπορούσε να σώσει ανθρώπινες ζωές και οι ασάφειες, αντιφάσεις και το χάος            

σχετικά με τον επικείμενο εμβολιασμό πολιτών και επαγγελματιών υγείας.  

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται θέματα όπως η διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής        

ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν           

εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, επιβολή των μέτρων          

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων        

συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων          

τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας           
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα 2η 



 

 

 

Σένγκεν, διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό        

μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις         

που επλήγησαν οικονομικά. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας        

υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Λέσβου, Αργολίδας, Λακωνίας,        

Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, Κοινότητα Κέλλης του Δήμου        

Αμύνταιου, Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου         

Αρριανών, Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας, Αχαρνών, Σπάρτης,       

Αργολίδας, Ασπροπύργου, Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, οινότητα        

Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων, Δήμο Καλυμνίων, Περιφερειακή Ενότητα        

Λέσβου, όπως αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και        

τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30, διενεργείται        

υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες, για        

κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε             

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος         

για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους            

στις ΜΦΗ και διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, η           

παράταση ισχύος της ΚΥΑ για τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού          

και τροφίμων, καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της        

προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των       

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής         

μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση:  

Περιλαμβάνονται θέματα όπως ο καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και        

επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του      

πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 
 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

Δεν ψηφίστηκαν. 

 

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’ 37 11.1.2021 | Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού          

ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές           

για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο           

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή και του Υφυπουργού           

Οικονομικών με την οποία καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν          

μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, από το μήνα Νοέμβριο και εφεξής, σύμφωνα με            

διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, η          

διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της           

μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών, στον τραπεζικό λογαριασμό         

τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής          

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Το ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε           

οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι           

ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και            

δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.  

 

2. ΦΕΚ Β’ 39 11.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας        

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Ενότητα       

Βοιωτίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και            

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Βοιωτίας, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 
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3. ΦΕΚ Β’ 43 12.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020           

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας         

«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των        

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων        

υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την          

υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και         

Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων       

και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας           

με την οποία παρατείνεται, έως και τις 12 Μαρτίου 2021, η ισχύς της από              

19.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.        

39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων        

και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’         

1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των           

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση         

ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και          

Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), όπως αυτή παρατάθηκε            

με 3 όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 44 12.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς         

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας          

στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την          

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Λέσβου, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 
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Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 46 12.1.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.959/          

7.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων του        

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων       

συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων          

τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της          

Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και        

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή,        

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 14). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

και Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η από 7.1.2021 κοινή υπουργική           

απόφαση «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των        

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της        

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών           

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού          

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται        

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»          

(Β’ 14), ως προς προς το εξής:  

- Από τον περιορισμό των φυσικών προσώπων ως προς την είσοδό τους στη            

χώρα και τον υποχρεωτικό επταήμερο προληπτικό κατ’ οίκον περιορισμό,         

εξαιρούνται περιπτώσεις ειδικών αποστολών κατόπιν έγκρισης που       

χορηγείται με κοινή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και του           

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.». 

 

6. ΦΕΚ Β’ 53 13.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου       

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας          

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, κατά το χρονικό διάστημα από την          

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

 

 

46Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/d9a2867f-ba54-437d-8532-31829ed65604.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/31d429e0-a0bd-4234-ab5b-8d52f0e39233.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/31d429e0-a0bd-4234-ab5b-8d52f0e39233.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/15/31d429e0-a0bd-4234-ab5b-8d52f0e39233.pdf


 

 

 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Αργολίδας, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 54 13.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας         

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού       

COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής         

Ενότητας Λακωνίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου           

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα             

06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών           

σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα           

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 
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Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 55 13.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής        

Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση        

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου         

Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κατά το χρονικό διάστημα         

από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18              

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Ενότητας, η παραμονή           

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής ενότητας. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 65 14.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

στην Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας         

Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Κοινότητα Κέλλης του Δήμου         

Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κατά το χρονικό διάστημα         
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από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα             

18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Ενότητας, η παραμονή           

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

10. ΦΕΚ Β’ 66 14.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου         

Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας       

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στις Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου,        

Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,          

κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα            

06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Κοινοτήτων, η παραμονή          

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 
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Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 67 14.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής        

Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του        

Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, κατά το χρονικό διάστημα          

από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα             

18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Ενότητας, η παραμονή           

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής κοινότητας. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 86 απόφαση 1 15.1.2021 | Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021            

«Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο        

ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 4.1.2021 κοινή υπουργική          

απόφαση «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό        

μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις         

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού          

COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7), κατά            

βάση στα εξής σημεία: 

- Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν δύνανται να τροποποιούνται από την         

επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των          

μηνών Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 που δύναται να         

τροποποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τη λήξη της           

προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σ.σ. 19.01.2021).  

- Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα      

«myBusinessSupport» τα οριζόμενα στην απόφαση στοιχεία για τους μήνες         

Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2021. 
 

13. ΦΕΚ Β’ 86 απόφαση 2 15.1.2021 | Καθορισμός διαδικασίας          

ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας      

εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του          

Υπουργού Επικρατείας με την οποία ορίζεται πως κάθε φυσικό πρόσωπο          

μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό            

μέσω εξυπηρέτησης από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π.          

εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και διαπιστώνει αν το φυσικό         

πρόσωπο πληροί τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προκειμένου να          

προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού, εισάγοντας το επώνυμο        

και τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου.  

Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να προγραμματίσουν την           

ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π.,        

ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του          

κορωνοϊού, εισάγει τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου, ο οποίος μπορεί να           

επιλέξει το εμβολιαστικό κέντρο που επιθυμεί από μία λίστα που εμφανίζεται           

στην οθόνη. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού παρουσιάζει τα         

διαθέσιμα χρονικά διαστήματα για τα οποία μπορεί το φυσικό πρόσωπο να           

προγραμματίσει τη συνεδρία εμβολιασμού.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό           

κωδικό αριθμό ραντεβού, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR        

Code) καθώς και τις ακριβείς ώρες της προγραμματισμένης συνεδρίας         

εμβολιασμού.  

 

14. ΦΕΚ Β’ 88 15.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της         
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Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού        

COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής         

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 16           

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021            

και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών           

σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα           

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 89 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο         

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου           

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού &        

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής       

Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και         

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας            

υγείας, ανά πεδίο δραστηριότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του           

κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 44 δραστηριοτήτων βάσει        

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην        
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απόφαση). Τέλος, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις επιχειρήσεις των          

οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται.  

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

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων       

των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς           

την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης         

μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για             

ιατρικούς λόγους και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. 

Με το άρθρο 3 επιβάλλεται περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, σε όλη            

την χώρα, με τις οριζόμενες στην απόφαση εξαιρέσεις. (μετακίνηση σε εργασία,           

για λόγους υγείας, τράπεζα, σωματική άσκηση κ.λπ.). 

Με τα άρθρα 4-5, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας            

Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας. 

Με το άρθρο 6 ορίζονται αναλυτικά, στην απόφαση, οι κυρώσεις που           

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

υγείας. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας,           

τους κανόνες τήρησης αποστάσεων επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. όπως και στα           

πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο          

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται         

διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. 

Με το άρθρο 7 λαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους πληθυσμούς Ρομά ώστε να             

παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας          

εντός των καταυλισμών. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη              

συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά         

ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι         

και τοξικο εξαρτημένα άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής          

αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε          

δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των         

δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε           

δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων. 

Με τα άρθρα 8-13 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,            

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

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

για την ενημέρωση του κοινού. 

Με το άρθρο 14 ορίζεται η έναρξη ισχύος της απόφασης, η οποία εκκινεί από τη               

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 
 

16. ΦΕΚ Β’ 90 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας         

Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού       

COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής         

Ενότητας Λακωνίας, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου           

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα             

06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών           

σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα           

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

17. ΦΕΚ Β’ 91 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου       

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας          

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, κατά το χρονικό διάστημα από τη          

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Αργολίδας, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          
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τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

18. ΦΕΚ Β’ 92 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της         

Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού        

COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στον Δήμο Ασπροπύργου της        

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από τη          

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών           

σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα           

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

19. ΦΕΚ Β’ 93 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής        

Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 12). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Κοινότητα Παλαικάστρου του        

Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, κατά το χρονικό διάστημα          

από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25              

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Ενότητας, η παραμονή           

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής κοινότητας. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

20. ΦΕΚ Β’ 94 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του          

Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης          

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στις Κοινότητες Κρόκου, Σιάτιστας,        

καθώς και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κατά το           

χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως            

και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Τοπικών Ενοτήτων και του           

Δήμου, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 
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Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής κοινότητας και του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

21. ΦΕΚ Β’ 95 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας        

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Ενότητα       

Βοιωτίας, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και            

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Βοιωτίας, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

22. ΦΕΚ Β’ 96 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας         

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
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Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την          

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου         

Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κατά το χρονικό διάστημα από          

τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25             

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Ενότητας, η παραμονή           

πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση,          

ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός της οικείας τοπικής ενότητας. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

23. ΦΕΚ Β’ 97 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της        

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του        

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας          

στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κατά το χρονικό          

διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη             

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου, η παραμονή πολιτών           

σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα           

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 
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Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

24. ΦΕΚ Β’ 98 16.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς         

αντιμετώπιση της δια σποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας          

στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από τη          

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας         

Λέσβου, η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες         

μαρίνες, πάρκα και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε           

περιορισμένη συχνότητα. 

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών και τα καταστήματα        

τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

για κορωνοϊό είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test στους εργαζόμενους σε              

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για          

τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στις            

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

επανέλεγχος αυτών κάθε 3 ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον            

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

Οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπονται από τις 5.00 έως τις             

18:00 για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών         

των πολιτών. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3181 - 12.01.2021 | Η προμήθεια          

φαρμάκου για τον κορωνοϊό θα μπορούσε να σώσει ανθρώπινες ζωές. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3290 - 15.01.2021 | Ασάφειες,         

αντιφάσεις και χάος σχετικά με τον επικείμενο εμβολιασμό πολιτών και          

επαγγελματιών υγείας.  

 

Ευχαριστούμε! 
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