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ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1.2. έως 7.2.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

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

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

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

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

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

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

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου εκδόθηκαν ... υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 2 σχετικά νομοσχέδια, 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 ο κορωνοϊός βάζει «φρένο» και στην αποφοίτησή           

των φοιτητών, ΑΚΕ σχετικά με τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων          

που απαγορεύουν τις δραστηριότητες του κυνηγιού και του ψαρέματος, άμεση          

καταβολή και παράταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους δικαιούχους          

εργαζόμενους στον τουρισμό_επισιτισμό και άμεση οικονομική στήριξη των        

εργαζομένων του κλάδου που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα στήριξης           

και πάνω από 150 σχολεία κλειστά λόγω κρουσμάτων. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει θέματα όπως η Δωρεά του Ιδρύματος Λάτση και του Αντικαρκινικού           

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», αναστέλλονται μέχρι την      

28η.02.2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων        
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα 

1η 



 

 

 

από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά 75 ημέρες από την          

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου, απαλλάσσεται, κατά       

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του         

συνολικού μισθώματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο         

2021, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και την          

31η.5.2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.,          

δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν       

οικονομικά, με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, χορηγείται         

κρατική οικονομική ενίσχυση, ύψους 120 εκ. ευρώ, στην εταιρεία         

«Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (AEGEAN AIRLINES), Σύσταση Κινητών Ομάδων        

Υγείας Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση         

δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) με εκτιμώμενη         

δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 3.000.000€,           

χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου       

127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), οι πόροι του «ταμείου Εγγυοδοσίας           

Επιχειρήσεων COVID-19» που είχε συσταθεί προκειμένου να στηριχθεί η         

οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ανέρχονται στα          

2.250.000.000 ευρώ, αντί των 1.250.000.000, ευρώ που προβλέπονταν στην         

προηγούμενη υπουργική απόφαση, καθορισμός 1ης έκτακτης επιχορήγησης       

του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021, ενίσχυση επιχειρήσεων          

θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και       

χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του        

COVID-19. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως το καθεστώς λειτουργίας (6 ημέρες την εβδομάδα          

και ωράριο από 07:00 έως τις 22:00) των εμβολιαστικών κέντρων, ορίζεται ο            

ΕΟΔΥ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού       

χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό          

COVID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, «Εξειδίκευση των αναγκαίων        

χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών     

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test),       

καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν         

αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή       

επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον        

συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου», «έκτακτα μέτρα προστασίας της        

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας          

Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών         

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), παράταση καταβολής των         

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με           

αναπηρία, με επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία,          

θεσπίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά         

πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης      

(αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου, μητροπολιτικών περιοχών και        
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επιτήρησης), σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό        

ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής        

Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,        

επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,        

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης        

εισόδου στη Χώρα. 

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων        

διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού        

COVID-19, σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για       

μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά         

υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν        

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 

Εργασία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας        

και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθορισμός 1ης            

έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021,          

ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων,      

συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης        

των συνεπειών του COVID-19, αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων        

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο. 

  

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 16 1.2.2021 | Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης           

Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με         

την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public           

Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό         

Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020         

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε.         

Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης       

«Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής          

Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 6 παρατείνεται αναδρομικά, έως την 11η.10.2020 (έληξε την           

30η.09.2020), η ισχύς της υπ’ αριθμ. 6177/23-9-2020 κ.υ.α, σχετικά με την           

υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.  

Με τα άρθρα 32-34 καθορίζεται το καθεστώς λειτουργίας (6 ημέρες την           

εβδομάδα και ωράριο από 07:00 έως τις 22:00) των εμβολιαστικών κέντρων,           

για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού          

COVID-19 και για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την 30η.9.2021. Για           

την αποζημίωση της απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω κέντρων, κατά          
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τη μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τη           

διενέργεια των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και της υπερωριακής         

απασχόλησης για το λοιπό προσωπικό. 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διοικητές των Υ.Πε. να μετακινούν, με απόφασή           

τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, το οριζόμενο ιατρικό προσωπικό          

στις, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, δομές και χρονικό διάστημα, για την κάλυψη            

επιτακτικών αναγκών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.        

Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους (31.12.2020) έως και την          

31η.03.2021, οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης,        

οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου, της από            

14.3.2020 Π.Ν.Π.  

Με την τροπολογία των άρθρων 35-36, παρατείνεται έως τις 31.3.2021 (έληξε           

31.12.2020) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης         

και διασποράς του κορωνοϊού, η διαδικασία σύναψης, κατά παρέκκλιση της          

κείμενης νομοθεσίας, με απευθείας ανάθεση των συμβάσεων σχετικά με         

την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού         

πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη           

χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.       

Παρατείνεται έως 31.3.2021, ί) η προθεσμία εκκαθάρισης, από τις οικονομικές          

υπηρεσίες των δήμων, των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, για τον          

καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων,           

τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α' βαθμού, και ίί) η καταληκτική ημερομηνία            

απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την         

υποβοήθηση του έργου των προαναφερόμενων υπηρεσιών. 

Με την τροπολογία των άρθρων 45-53 Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται           

τα ακόλουθα: 

1. Δύναται να προσλαμβάνεται, για τις ανάγκες του Εθνικού         

Προγράμματος Εμβολιασμών, έως την 31η.7.2021 και για ένα (1) έτος,          

επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό         

ί) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και ίί) στο Ινστιτούτο           

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε, κατά παρέκκλιση των         

κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της           

Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.: 

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού και λοιπού επικουρικού         

προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)         

για δύο (2) έτη και δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών           

Προγραμμάτων των Περιφερειών, για την κάλυψη των έκτακτων και άμεσων          

αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους οργανωμένους χώρους διαμονής        

προσφύγων και μεταναστών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας        

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τα Προαναχωρητικά Κέντρα Κράτησης        

Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α). 

β. Καλύπτονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όλες οι δαπάνες           

μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού. 
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3. Θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται με ισόποση κρατική επιχορήγηση του          

Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε), οι δαπάνες,         

για την προμήθεια της δραστικής ουσίας ρεμντεσιβίρη προς αντιμετώπιση         

της νόσου COVID-19, στις οποίες το Ι.Φ.Ε.Τ. προέβη κατά το έτος 2020. 

4. Ρυθμίζεται με κ.υ.α., ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών για τη           

συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της        

προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

5. Πραγματοποιείται εφεξής και μέσω του πληροφοριακού συστήματος του         

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η υποβολή των ατομικών αιτημάτων και των απαιτούμενων         

δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους         

ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

6. Ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως Υπεύθυνος          

Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που      

καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό        

COVID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 

 

2. ΦΕΚ Α’ 17 5.2.2021 | Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από           

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση         

των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες        

δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Με τα άρθρα 26-28 απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,          

από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ειδικά για         

τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής         

μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και           

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για         

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή οποία           

πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του. 

Το ανωτέρω ποσό του μισθώματος, που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται και            

για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, δεν συνιστά εισόδημα και δεν            

υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α            

του Κ.Φ.Ε. 

Καταβάλλεται, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες           

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, ποσό επί του          

συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού ίσο με το 80% και με το 60%             

αντίστοιχα.  

Αναστέλλονται μέχρι την 28η.02.2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης        

και πληρωμής, οφειλόμενων από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις,       
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αξιόγραφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί         

εκάστου αξιόγραφου. Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων          

αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν         

ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει σχετική υποχρέωση. 

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και την         

31η.5.2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις         

Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή            

έληξαν από 1η.1.2021 έως 31η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής          

Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει          

εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής        

την 31η. 1.2021 και την 28η.2.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιόγραφων. 

 

Με τα άρθρα 29-30, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης σε          

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, με τη μορφή της επιδότησης         

παγίων δαπανών, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις, οι οποίες θα          

εξειδικευθούν με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Ορίζεται το        

αφορολόγητο, ανεκχώρητο και μη συμψηφιζόμενο της χορηγούμενης οικονομικής        

ενίσχυσης. 

 

Χορηγείται κρατική οικονομική ενίσχυση, ύψους 120 εκ. ευρώ, στην         

εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (AEGEAN AIRLINES), με τη μορφή         

άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε,          

λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη           

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της            

πανδημίας του COVID19. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται η Αύξηση         

Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκ. ευρώ,          

με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του. 

Το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων          

κτήσης κοινών μετοχών, με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης            

των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την Α.Μ.Κ. που θα διεξαχθεί. Οι τίτλοι θα              

μπορούν να ασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών από την καταβολή της ενίσχυσης και θα             

αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της           

εταιρείας, κατόπιν της προαναφερόμενης Α.Μ.Κ.  

Περιλαμβάνονται ειδικοί όροι προς την εταιρεία για τη χορήγηση της ενίσχυσης,           

όπως η υποβολή εκ μέρους της οικονομοτεχνικής έκθεσης ως προς το ακριβές            

ύψος της ζημίας, έκθεσης εσόδων και εξόδων αλλά και γενικότερα όλων των            

αναγκαίων στοιχείων. 

Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της χορηγούμενης        

οικονομικής ενίσχυσης. 

Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκτησης τυχόν υπερβάλλουσας ενίσχυσης της        

εταιρείας, εφόσον αποδειχθεί χαμηλότερη η ζημία λόγω COVID19.  
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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’ 362 1.2.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των       

αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των     

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2      

(rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να          

χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για      

διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που        

υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία αντικαθίσταται το            

άρθρο 1 της από 24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των           

αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών      

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμός        

φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου         

τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς        

και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο        

διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198), με την οποία ορίζονται τα ελάχιστα          

αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των     

ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διενέργεια ταχέων ελέγχων       

αντιγόνων του κορωνοϊού (rapid test). Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να: 

- βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  

- ανιχνεύουν το αντιγόνο του κορωνοϊού, 

- εκτελούνται σε δείγματα ρινικού, φαρυγγικού, ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή         

σε δείγμα σάλιου, 

- έχουν, επιθυμητά όχι υποχρεωτικά, έγκριση CE-IVD,  

- παρέχουν αποτέλεσμα εντός 30 λεπτών και  

- δύνανται να αποθηκευθούν για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός σε            

συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου από 5 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 

- η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του test να γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό             

που διατίθεται στο kit ώστε να μπορεί το test να διατεθεί και να γίνεται οπτική               

ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό ταυτόχρονα σε        

πολλαπλές περιοχές στην Ελλάδα, 

- να μπορούν να εκτελεσθούν συγχρόνως και ανεξάρτητα πολλαπλά δείγματα,  
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- να είναι εύκολα στη χρήση τους στη λογική των Point of Care Test, ώστε να μην                 

απαιτείται προσωπικό εξειδικευμένο σε πειράματα/εξετάσεις μοριακής βιολογίας,       

αλλά να μπορεί να εκτελεσθεί από υγειονομικό προσωπικό. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 363 1.2.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/          

29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της        

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021            

και ώρα 6:00» (Β’ 341). 
 

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 29.1.2021 κοινή υπουργική           

απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον         

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της         

Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και           

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’             

341), κατά βάση στα εξής σημεία: 

- Απαγορεύεται η παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων        

εστίασης. 

- Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, α. ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε         

επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, β. ύψους 300 ευρώ σε κάθε φυσικό         

πρόσωπο/πελάτη, στην περίπτωση που οι πελάτες παραμένουν στον        

εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν         

υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away). 

Η απόφαση ισχύει από την 2α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 8               

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 387 2.2.2021 | Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού           

Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων         

αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων        

κορωνοϊού COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας και           

Εσωτερικών με την οποία συστήνονται συνολικά 50 Κινητές Ομάδες Υγείας          

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για τον εντοπισμό        

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 μέσω της υλοποίησης της πράξης        

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και          

νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊου κατ’οίκον». 

Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον         

Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με            
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κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους          

συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.  

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως          

φορέα υλοποίησης και προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής        

προτεραιότητας αίτησης συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες:  

Α) 50 θέσεις ΠΕ ιατρών με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή           

Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής,  

Β) 50 θέσεις ΠΕ/TE τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, εν ελλείψει αυτών ΠΕ/ΤΕ           

νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών           

Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών         

Εργαστηρίων,  

Γ) 100 θέσεις ΠΕ Διοικητικού. 

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου        

Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια μέχρι την 30.09.2021.  
Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των            

3.000.000€.  

Οι προσλήψεις διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από        

τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο          

ιστότοπο του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα 3           

ημερών και μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 389 2.2.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/          

13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών       

κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία        

Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την           

οποία ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική          

Διδασκαλία Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).        

Ορίζεται, επίσης, ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, ότι η Ενισχυτική           

Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς       

αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 

5. ΦΕΚ Β’ 392 3.2.2021 | Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας          

και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων          

με την οποία παρατείνεται, έως την 30η Απριλίου 2021, η καταβολή των            

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με           

αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής         

Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται          

λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές          

επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 
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6. ΦΕΚ Β’ 423 4.2.2021 | Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας         

υπηρεσίας του άρθρου  127 του ν.  4764/2020 (Α΄ 256). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζονται, ως δικαιούχοι        

χρηματοδότησης, οι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες, λόγω των          

περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό        

μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά         

δρομολόγια, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το        

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,        

ορίζεται έως του ποσού των 12.000.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του            

εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 424 4.2.2021 | 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020           

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σύσταση Ταμείου        

με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» (Β’ 1768). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την           

οποία οι πόροι του «ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» που είχε          

συσταθεί προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας           

του κορωνοϊού, ανέρχονται στα 2.250.000.000 ευρώ, αντί των        

1.250.000.000, ευρώ που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική       

απόφαση. 
 

8. ΦΕΚ Β’ 432 5.2.2021 | Καθορισμός 1ης έκτακτης επιχορήγησης του          

Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας           

περιόδου 1.1.2021 έως και 28.2.2021. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με           

την οποία καθορίζεται η 1η έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το            

έτος 2021 στο ποσό των 630.000,00 €, προκειμένου οι δικαιούχοι ναυτικοί να            

λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας για την περίοδο 1.1 έως 28.2.2021. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου           

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2021. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν           

υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας και σε οποιαδήποτε κράτηση. Η          

επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε            

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

9. ΦΕΚ Β’ 450 5.2.2021 | Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων         

και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής        
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ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς       

από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως          

Απασχολουμένων. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση         

στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και          

γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν πληγεί         

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού για τους μήνες           

Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020.  
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ανέρχεται σε 400,00          

ευρώ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του           

Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη           

προς το Δημόσιο. Ορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι            

δικαιούχοι για να λάβουν την επιχορήγηση. 

Η υπεύθυνη δήλωση - αίτησης χορήγησης υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΠΣ           

ΕΡΓΑΝΗ, από την 5η Φεβρουαρίου έως την 15η Φεβρουαρίου 2021. 
 

10. ΦΕΚ Β’ 454 5.2.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο         

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου           

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα             

6:00. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

& Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας &         

Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 θεσπίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας           

υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής       

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου, μητροπολιτικών       

περιοχών και επιτήρησης).  

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφερειακή Ενότητα         

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου          

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, γ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας           

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας           

της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ε) ο          

Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας        

Πελοποννήσου, στ) ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας          

Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής           

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η) ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού           
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της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας,         

θ) ο Δήμος Διρφυών - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της           

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ι) ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής          

Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.  

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) ο Δήμος Πατρέων της           

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) ο Δήμος          

Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς        

Ελλάδας, γ) ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της           

Περιφέρειας Κρήτης, δ) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου          

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και ε) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής           

Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Στο επίπεδο των μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται: α) η Περιφέρεια         

Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) η Περιφερειακή Ενότητα          

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και γ) η Περιφερειακή         

Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας. 

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 45 δραστηριοτήτων βάσει Κωδικών Αριθμών         

Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην απόφαση). 

Επιπλέον, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις επιχειρήσεις των οποίων η           

δραστηριότητα δεν αναστέλλεται. 

Τέλος, ορίζονται η αναστολή λειτουργίας 27 δραστηριοτήτων βάσει Κωδικών         

Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην απόφαση), ειδικά         

για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. 
Με το άρθρο 2 επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε            

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων       

των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς           

την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης         

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

ιατρικούς λόγους και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. 

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

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

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

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

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

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

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

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

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

πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο          

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται         

διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. 

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

παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας          

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

συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά         
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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 το               

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15            

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 
 

 

11. ΦΕΚ Β’ 455 6.2.2021 | Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής           

για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά          

υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να       

συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζεται ότι η δικαιολόγηση των          

απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των           

μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες          

από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε             

ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, γίνεται ύστερα            

από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής,      

αποτελούμενης από τα 5 μέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους που           

ορίζονται στην απόφαση.  

Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται          

να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για την            

ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν             

λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 

 

12. ΦΕΚ Β’ 456 6.2.2021 | Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον            

ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της        

ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του       

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία συστήνεται           

Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε         

εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών       

 

 

49Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/04aef218-3920-4268-a254-18798d606dce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/04aef218-3920-4268-a254-18798d606dce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/04aef218-3920-4268-a254-18798d606dce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/04aef218-3920-4268-a254-18798d606dce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/52f86221-0252-488d-8710-ef718aa67282.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/52f86221-0252-488d-8710-ef718aa67282.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/52f86221-0252-488d-8710-ef718aa67282.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/2/8/52f86221-0252-488d-8710-ef718aa67282.pdf


 

 

 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας          

Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με σκοπό την        

οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών. 
Η Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και με ισάριθμους αναπληρωτές           

τους. 

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τα            

φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,          

προκειμένου να ορισθεί ημερομηνία εμβολιασμού με σκοπό την οριστικοποίηση         

του προγραμματισμού των εμβολιασμών, σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει ήδη           

ενημέρωση για την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους. 

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.  
Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του προγράμματος          

εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον πληθυσμό όλης της χώρας. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 457 6.2.2021 | Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών          

σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο        

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Επικρατείας με την οποία ορίζεται ότι οι            

επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών      

χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, ενισχύονται        

οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους          

μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 
Ορίζονται, αναλυτικά, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για           

να καταστούν δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης. 

Το ύψος την ενίσχυσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και          

υπολογίζεται ως σταθερό ποσό 10 ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου           

που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους           

μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό           

24 παραστάσεων ανά μήνα. 

Το ποσό καταβάλλεται στον παραγωγό της παράστασης και αντιστοιχεί σε          

ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε        

παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων           

της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης. 

Το ποσό, που καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα,          

αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι          

θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της            

δήλωσης γνωστοποίησης. 

Ορίζεται, επίσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από         

τον παραγωγό λειτουργούσας επιχείρησης και από τον ιδιοκτήτη κλειστής         

επιχείρησης. 
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14. ΦΕΚ Β’ 459 6.2.2021 | Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του           

άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και            

28-2-2021. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με           

την οποία καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων           

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου           

127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις             

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων          

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση          

οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες         

διατάξεις» (Α΄ 256). 

Καθορίζονται η διαδικασία που ακολουθείται για τη σύναψη των συμβάσεων,          

καθώς και οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο           

ανά κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Ορίζονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης         

δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός         

24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.  

 

15. ΦΕΚ Β’ 460 6.2.2021 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.           

3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας     

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον          

μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας         

εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων        

αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα          

Ιανουάριο 2021 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο        

Παράρτημα Β’ της απόφασης).  

Ως προς το Παράρτημα Γ’ της απόφασης, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις           

επαναλειτουργούν για το χρονικό διάστημα από 18.01-31.01, σε όλη την          

Επικράτεια, αντί της 25ης Ιανουαρίου 2021 που ίσχυε.  

 

16. ΦΕΚ Β’ 461 6.2.2021 | Επιβολή των μέτρων του προσωρινού           

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,          

πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και           

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού       

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις          

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

Επικράτεια με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: 

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

Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

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

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

β. αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού         

COVID-19 (rapid test) από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής         

Προστασίας και του ΕΟΔΥ. 

γ. Η είσοδος μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις           

ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης         

των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19         

εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

δ. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια           

κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις             

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα        

κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών          

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων.  

ε. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς. 

στ. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο          

που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι          

οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών         

μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών              

αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού          

σημείου ελέγχου Ευζώνων.  

Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων,          

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή          

καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό              

σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο 750 ατόμων           

την ημέρα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή          

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία          

ελέγχου Νυμφαίας, Ορμενίου και Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του         

προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

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              
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επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της         

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα         

στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

Με το άρθρο 2 επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός για 7 ημέρες από την              

άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα, από το συνοριακό           

σημείο ελέγχου της Κακαβιάς. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις από το εξωτερικό προς τα              

αεροδρόμια της χώρας, επιτρέπονται για πρόσωπα τα οποία πληρούν τις κάτωθι           

προϋποθέσεις: α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για         

κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή              

τους στην Ελλάδα. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν           

λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να            

απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής          

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

β) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

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

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

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του           

ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Οι μόνιμοι           

κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του εξωτερικού          

υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους          

στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών          

προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με          

τη Χώρα αυτή.  

Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Αλβανία. 

Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική        

περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία. 
Με το άρθρο 5 απαγορεύεται ο κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των            

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως       

σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό       

προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση          

επιβατών από τα πλοία αυτά. 

Με το άρθρο 6 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. 
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Από την απόφαση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,           

Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα        

Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Ρωσία και Ισραήλ. 
Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το           

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου          

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

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.  

Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην           

ελληνική Επικράτεια μέχρι τα 500 άτομα την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω          

αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και       

Ηρακλείου. 

Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ελλάδα,            

ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική       

φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.         

gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα.               

Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση           

του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την           

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. 

Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από           

οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό        

περιορισμό κατ’ οίκον για 7 ημέρες. 
Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο          

υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’οίκον για 7 ημέρες από την          

άφιξή τους και υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για          

κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR την έβδομη ημέρα του περιορισμού τους και            

παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω          

ελέγχου.  

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι οι περιορισμοί της απόφασης ισχύουν για το χρονικό              

διάστημα από 8.02.2021 έως και 22.01.2021 και ώρα 06:00. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3844 - 3.02.2021 | Ο κορωνοϊός βάζει           

«φρένο» και στην αποφοίτησή των φοιτητών. 

 

2. Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με         

αριθμό πρωτοκόλλου 475/3860 - 3.02.2021 | Ερώτηση και ΑΚΕ σχετικά          

με τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων που απαγορεύουν τις         

δραστηριότητες του κυνηγιού και του ψαρέματος.  

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3908 - 4.02.2021 | Άμεση καταβολή και           

παράταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους δικαιούχους        

εργαζόμενους στον τουρισμό _ επισιτισμό και άμεση οικονομική στήριξη         

των εργαζομένων του κλάδου που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα          

πρόγραμμα στήριξης. 

 

 

49Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11557650.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11558440.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11560174.pdf


 

 

 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3912 - 4.02.2021 | Πάνω από 150           

σχολεία έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων. 

 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11560326.pdf

