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2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

          2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (19.10. έως 25.10.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

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

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

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

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

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

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

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου εκδόθηκαν 15 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 νομοσχέδιο, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια        

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου       

(Π.Ν.Π.).  

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών        

Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται          

πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID 19, τα παρατεταμένα περιοριστικά         

μέτρα σε ορισμένους νομούς επιβάλλουν παράλληλα και άμεσα και ουσιαστικά          

μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αγροτών, εργαζομένων,      

ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αίτημα παιδιάτρων για άμεση         

συνταγογράφηση καθώς είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τη μέση ελληνική          

οικογένεια και σχετικά με επικίνδυνη ρύθμιση για τις ΜΕΘ ιδιωτικού τομέα. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της          

από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του         
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Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        

Σ. ΩΝΑΣΗΣ”, αποδοχή δωρεάς προϊόντων μιας χρήσης, της «DRC GREECE          

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την προστασία των εργαζομένων         

στις Δομές Λαυρίου, Σκαραμαγκά και Σχιστού της Υπηρεσίας Υποδοχής και          

Ταυτοποίησης, καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου         

ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις         

περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος, τροποποίηση της απόφασης         

«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν        

οι τουριστικές επιχειρήσεις», «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους       

γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της          

πανδημίας COVID-19», 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως παράταση ισχύος της ΚΥΑ «Λήψη μέτρων κατά της           

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο         

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, τροποποίηση της ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης         

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στην Επικράτεια» με τις περιοχές που           

εντάσσονται σε επίπεδο 1 έως 4, επιβολή του μέτρου της προσωρινής           

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της        

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κανόνες τήρησης αποστάσεων,      

παράταση ισχύος της ΚΥΑ «Επιβολή του έτρου του δειγματοληπτικού         

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που        

εισέρχονται από την αλλοδαπή και κατοίκων του Ισραήλ, της Ρωσικής          

Ομοσπονδίας, από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της          

Κρυσταλλοπηγής, απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων        

κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας          

Σένγκεν, του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,        

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας και ειδικότερα        

απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την       

Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με τη Χώρα αυτή, με την            

Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία και της Καταλονίας στην Ισπανία. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η αναστολή συμβάσεων εργασίας       

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που          

πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο. 

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των        

Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 204 22.10.2020 | Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της           

από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του         
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Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα       

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT        

FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του         

Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις      

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19         

και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 10 θεωρούνται νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους          

δικαιούχους φορείς, σε βάρος του προϋπολογισμού των Διοικητικών        

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), οι δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την          

εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού σε        

ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων, δημοσίου ή και          

ιδιωτικού δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την          

1η.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των           

διατάξεων περί προμηθειών του δημοσίου. 

Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού          

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ειδικότερα:  

α. Επιτρέπεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών)ν του κορωνοϊού          

και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του, η           

εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του ΕΟΔΥ με           

αποζημίωση. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση         

του καθ' ύλην αρμόδιου οργάνου του ΕΟΔΥ μέσα στα όρια των πιστώσεων του             

προϋπολογισμού του ΕΟΔΥ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού        

προϋπολογισμού. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως         

προσωπικού του ΕΟΔΥ, ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα           

αυξομείωσης μεταξύ των 2 εξαμήvων μέσα στο έτος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει            

για το χρονικό διάστημα από 10.07.2020 έως 31.03.2021. 

β. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται οι ώρες εργασίας καθ' υπέρβαση του           

υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και οι ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του          

υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του          

ΕΟΔΥ, που απασχολούνται 7 ημέρες την εβδομάδα σε 24ωρη βάση και για το             

διάστημα από 04.05.2020 και έως την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.           

γ. Δύναται ο ΕΟΔΥ, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος          

εμφάνισης και διάδοσης του κορωvοϊού και σε κάθε περίπτωση για χρονικό           

διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 31.12.2020, να προσλαμβάνει,          

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό         

βοηθητικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών. 

Με το άρθρο 19 παρατείνεται, μέχρι τις 31.12.2020, λόγω του κινδύνου           

περαιτέρω διάδοσης του κορωvοϊού, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων        

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης         

και τους εποπτευόμενους φορείς του, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση          

των κείμενων διατάξεων, με αντικείμενα κυρίως την ανάπτυξη νέων μέσων          

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), την παροχή υπηρεσιών        

πληροφορικής, την προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού για         
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την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων κ.λπ.          

Παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους και έως την 31η.12.2020: ί) η            

ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 ως προς την άδεια                

παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωvοϊού COVID-19, ii) οι          

συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.O.Π.Π.Υ. και των οριζόμενων          

παρόχωv του και iii) η προθεσμία ως προς τη θητεία των τακτικών και             

αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των        

προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών καθώς και ως προς την επιλογή         

των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ιδιότητας για τη χρονική περίοδο           

2020-2021. 

Με το άρθρο 20 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών           

συμβάσεων του πάσης φύσεως επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων του         

ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων         

του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου». των         

στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου       

Στρατού (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.) καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων, για        

χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά παρέκκλιση των κείμενων          

διατάξεων. Οι αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης        

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. (Σήμερα το μέτρο αυτό περιορίζεται στους          

κλάδους του ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού τεχνολόγων        

ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των          

δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για χρονικό διάστημα έως την          

31η.12.2020). Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λοιπού,        

πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαφόρων ειδικοτήτων.        

δύναται να παραταθούν κατ' ανώτατο χρονικό όριο έως 31.10.2021 με τους           

ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Με το άρθρο 26 αυξάνονται, εκ νέου, οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού           

Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων         

κατά ένα 1.021.000.000 ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 500.000.000 ευρώ στο            

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για την αντιμετώπιση δράσεων που σχετίζονται με         

την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό. 

Με τα άρθρα 27-32 παρατείνεται, από τη λήξη της (13.10.2020) έως την            

31η.12.2020, η ισχύς του άρθρο 1 ν.4690/2020, σύμφωνα με την οποία           

παρέχεται η δυνατότητα στα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των εταιρειών         

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» να        

αποφασίζουν, μεταξύ άλλων, την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου         

χρόνου, που έχουν συναφθεί για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών           

για το σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού.  

Παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 31η. 10.2020           

(αντί της 30ης.9.2020) οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού          

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες έληξαν εντός των          

μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020. Παρατείνεται, κατά ένα μήνα έως την           

30η. 11.2020, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του           

προβλεπόμενου προσωπικού (έως 192 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού         
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δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας         

(Γ.Γ.Π.Σ.).  

Παρέχεται, έως την 31η.12.2020, η δυνατότητα:  

α. πρόσληψης, για ένα (1) έτος, επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης           

,φύσεως προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στα        

στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού        

(Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, στην Ανώνυμη Εταιρεία         

Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις,  

β. μετακίνησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, για          

χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3)            

μήνες:  

- του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές          

Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, του           

υγειονομικού προσωπικού των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας        

φροντίδας υγείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  

γ. προμήθειας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.ΟΑ.Υ.) φορτηγών          

οχημάτων και οχημάτων, αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου μετά συνοδού        

εξοπλισμού τους και ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test).  

3.α. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Δ.Υ. Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού          

Μοριακών Ελέγχων με αντικείμενο την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων         

μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού.  

β. Με κ.υ.α. ορίζονται οι λεπτομέρειες δράσης των ως άνω Κ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία             

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., οι ειδικότητες απασχόλησης,         

το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού,           

το κόστος συγκρότησής τους κλ.π.  

4.α. Προσδιορίζονται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.1.2021, οι όροι           

χρήσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη        

διενέργεια ταχέων μοριακών ελέγχων, για τη μέτρηση ή την ανίχνευση          

αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊό.  

β. Για τους φορείς που δύνανται να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα,           

θεσπίζεται υποχρέωση αμελλητί καταχώρισης, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής       

εφαρμογής, των οριζόμενων, μετά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων,         

στοιχείων, επί ποινή επιβολής προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.  

5.α. Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης δωρεάς 800 χιλ. ευρώ, από τον Ειδικό            

Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της         

Βουλής των Ελλήνων με σκοπό τη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση του ήδη            

εκτελούμενου έργου κατασκευής πενήντα (50) κλινών Μονάδας Εντατικής        

Θεραπείας (ΜΕΘ), που υλοποιείται από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ         

Α.Ε.».  

β. Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, κατά             

παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και δεν επιβάλλεται         

κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής          

ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη           

της περ. ιστ’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), χωρίς να απαιτείται             

έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. 
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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’ 4601 απόφαση 2 19.10.2020 | Αποδοχή δωρεάς προϊόντων          

μιας χρήσης, της «DRC GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για          

την προστασία των εργαζομένων από τον COVID-19 στις Δομές Λαυρίου,          

Σκαραμαγκά και Σχιστού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 
 

Περιγραφή 

Με την απόφαση γίνεται αποδεκτή η δωρεά προϊόντων μιας χρήσης, της «DRC            

GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την προστασία των         

εργαζομένων από τον COVID-19 στις Δομές Λαυρίου, Σκαραμαγκά και Σχιστού          

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συνολικής αξίας 1462,00 ευρώ,         

προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αυξανόμενων έκτακτων λειτουργικών        

αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης όσον αφορά στην παροχή          

των υλικών συνθηκών υποδοχής σε διαμένοντες Πολίτες Τρίτων        

Χωρών/ανιθαγενείς, στο πλαίσιο και της λήψης πρόσθετων μέτρων περιορισμού         

της διασποράς του κορωνοϊού. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 4620 20.10.2020 | Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και           

κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID»          

στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα         

τοις εκατό (30%). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων          

Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι: 

 

- Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, το μίσθωμα           

των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020        

μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, οι εκμισθωτές ακινήτων        

υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»)        

για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση.  

- Η Δήλωση Covid, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται μέχρι την         

εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση, με εξαίρεση τους μήνες            

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, όπου και υποβάλλεται μέχρι την 20η         

Νοεμβρίου 2020.  
- Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο           

από τους μισθωτές διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020. 
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3. ΦΕΚ Β’ 4653 21.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.           

οικ.65549/14.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του       

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

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο        

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της           

Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το         

χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020» (Β’ 4533). 
 

Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 4.11.2020, η            

ισχύς της από 14.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων κατά          

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο         

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της           

Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό          

διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020» (Β’ 4533). 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4681 22.10.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης      

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς          

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

& Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την            

οποία τροποποιείται η από 11.10.20 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες         

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,          

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484), κατά βάση,           

στα εξής σημεία: 

α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Θάσου, Δράμας, Λήμνου,         

Θεσπρωτίας, Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Σποράδων, Λευκάδας, Κεφαλληνίας,       

Ιθάκης, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Μήλου, Ικαρίας,         

Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Καρπάθου-Κάσου εντάσσονται στο        

πρώτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  

β. Οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Φλώρινας,         

Ημαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Μαγνησίας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας,       

Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Χίου, Πάρου, Νάξου, Κω         

και Ρόδου εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (μέτριο).».          

γ. Οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λέσβου,         

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών,         

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών,         
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Πειραιά, Κέας - Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας, Σάμου, Μυκόνου, Θήρας, Ηρακλείου,          

Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Σερρών εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των          

προληπτικών μέτρων (υψηλό).  

δ. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς εντάσσονται στο τέταρτο          

επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό).  

ε. Η απόφαση ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4682 22.10.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής          

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της        

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 
 

Περιγραφή 

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

αναστέλλονται, για το χρονικό διάστημα από τις 23 Οκτωβρίου 2020 έως           

και τις 6 Νοεμβρίου 2020, οι λειτουργίες των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών           

δικαστηρίων και της εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για         

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. Τέλος, ορίζονται         

αναλυτικά οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 4687 23.10.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020          

κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού      

περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις        

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’          

2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και           

9418/23.06.2020 (Β’  2498) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού με           

την οποία τροποποιείται η από 29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικά          

πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν       

οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084) στα εξής σημεία:  

α. Τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται έως 31.05.2021 και περιλαμβάνονται στα οικεία          

Παραρτήματα της απόφασης αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

β. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο στοιχείο πρωτοκόλλου Κ του          

παραρτήματος Ι, που ορίζει ότι, κατ’ εξαίρεση δύνανται τουριστικά καταλύματα          

κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (4*), μετά από υπεύθυνη δήλωση         

του φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος προς την οικεία         

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στις        

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος στοιχείου πρωτοκόλλου Κ, ακόμα και μετά            

από τον ορισμό καταλυμάτων στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, για την            

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου         

μετάδοσης του COVID-19. 

γ. Η απόφαση ισχύει έως και τις 31.05.2021. 
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7. ΦΕΚ Β’ 4701 23.10.2020 | Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου          

21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που         

πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με           

την οποία θεσπίζεται θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και          

παρακολούθηση του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς         

των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας          

COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)        

2014-2020. Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της          

επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και          

διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19. 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι           

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή           

τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και           

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής        

Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους           

2020 (οικονομικό έτος 2019) και να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη            

έκταση. 

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο        

σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης. Η οικονομική ενίσχυση           

χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής          

μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της           

αγοράς, εξαιτίας της πανδημία. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται          

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας            

δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσον          

αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των             

7.000 €. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4706 23.10.2020 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων         

σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει           

ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας         

των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των          

οποίων οι επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Οκτώβριο         

2020 (σ.σ. ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της απόφασης), ή συνεχίζεται η           

αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής για τον ίδιο μήνα. Οι            

εργαζόμενοι, στις/στους ανωτέρω επιχειρήσεις/εργοδότες, των οποίων οι       

συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης         

ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των          

συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που           
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αντιστοιχεί στις 30 ημέρες. Ορίζεται, τέλος, η διαδικασία λήψης αποζημίωσης          

ειδικού σκοπού. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 4709 23.10.2020 | Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα          

μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

& Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

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

και πολύ υψηλό) προστασίας της δημόσιας υγείας και τα μέτρα που ορίζονται            

στην κάθε μία περιοχή όπως ορίζονται αναλυτικά στους πίνακες της απόφασης. 

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

τους εσωτερικούς χώρους εργασίας εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό         

χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και σε όλους τους           

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

μεταξύ των ατόμων. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη              

με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, επιβάλλεται περιορισμός           

της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00. Από την εφαρμογή             

του ανωτέρου περιορισμού εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους         

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς         

την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, (β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή              

άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον           

τρόπο. 

Με το άρθρο 4 ορίζονται αναλυτικά, στην απόφαση, οι κυρώσεις που           

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

υγείας. 

Με τα άρθρα 5-10 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 11 ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου              

έως τις 6 Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα          

ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας: 

α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Δράμας, Γρεβενών, Λήμνου, Ευρυτανίας,         

Φωκίδας, Σποράδων (μόνο ως προς τις νήσους Σκόπελο και Αλόννησο),          

Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Άνδρου,       

Τήνου, Σύρου, Πάρου, Μήλου, Κέας - Κύθνου, Ζακύνθου, Ικαρίας, Καλύμνου,          

Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Καρπάθου-Κάσου εντάσσονται στο πρώτο        

επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  
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β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κιλκίς, Πέλλας,          

Χαλκιδικής, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς τη          

νήσο Σκιάθο), Καρδίτσας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας,        

Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας,      

Ηρακλείου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μυκόνου, Νάξου, Κω, Ρόδου και Νήσων          

Αττικής (εξαιρουμένης της νήσου Σαλαμίνας) εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο         

των προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής         

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

Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Θήρας, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης,        

Λάρισας και Σερρών, καθώς και η νήσος Σαλαμίνα εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο            

των προληπτικών μέτρων (υψηλό).  

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς εντάσσονται στο τέταρτο          

επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό). 

Με το άρθρο 12 ορίζονται οι προγενέστερες αποφάσεις που καταργούνται από τη            

δημοσίευση της παρούσας απόφασης. 

 

10. ΦΕΚ Β’ 4710 24.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

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

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,       

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του        

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της         

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

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με          

την οποία παρατείνεται, έως και τις 8.11.2020, η ισχύς της από 27.8.2020            

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που        

εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557), όπως παρατάθηκε με την από 14.9.2020 (Β’           

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

την από 12.10.2020 (Β’  4493) έως τις 25.10.2020. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 4711 24.10.2020 | Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης           

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του       

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό        

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 26             

Οκτωβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια        

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

διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR           

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

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν          

από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής να απαγορεύουν την           

επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

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

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

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

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

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

περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση         

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

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

τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.  

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

υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό και         

έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, παραμένουν σε          

προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους.  

Η είσοδος επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο 10.000 ατόμων την εβδομάδα, οι           

οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων. 

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

παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  
Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους Ισραήλ που           

εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 26.10.2020 και ώρα           

00:01 έως και 8.11.2020 και ώρα 23:59. 
 

12. ΦΕΚ Β’ 4712 24.10.2020 | Παράταση της υπό στοιχεία          

Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/ 20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών      

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,       

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών        

και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του         

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού       

μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (B’ 4018)». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

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

τις 8.11.2020, η ισχύς της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης          
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«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του         

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

4328) και την από 12.10.2020 (Β’ 4489), όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις           

έως τις 25.10.2020. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 4713 24.10.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        

«Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων         

που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς           

και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού         

COVID-19. (Β’ 3402)». 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

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

τις 8.11.2020 και ώρα 23:59, η ισχύς της από 13.8.2020 κοινής υπουργικής            

απόφασης «Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού         

προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου          

της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής προς περιορισμό της διάδοσης του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3402), όπως παρατάθηκε με την από 27.8.2020 (Β’           

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

από 29.9.2020 (Β’ 4218) έως τις 12.10.2020 και την από 12.10.2020 (Β’ 4492)             

έως τις 25.10.2020. 

 

 

14. ΦΕΚ Β’ 4714 24.10.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης           

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της           

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των            

υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με           

οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των        

αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για       

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω         

διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει          

για τους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν,          
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συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί           

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

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

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

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη. 
Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το           

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου          

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

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Η απόφαση ισχύει για το χρονικό          

διάστημα από 26.10.2020 έως και 8.11.2020. 

 

15. ΦΕΚ Β’ 4715 24.10.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

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

Περιγραφή 

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

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις          

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

Επικράτεια με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: 

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

Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

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

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

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

ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης         

των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19         

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

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

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

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα        

κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών          

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.  

δ. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.  

ε. 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.  

στ. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως         

υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF        
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(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα          

στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να              

επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της         

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα         

στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων,        

Νυμφαίας, και Κήπων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η          

διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Ειδικώς              

από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο           

όριο 750 ατόμων την ημέρα και από το συνοριακό σημείο ελέγχου           

Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο 300 ατόμων την ημέρα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή          

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς,       

Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής. Ειδικώς        

από το συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του          

προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

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

αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα         

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

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

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

είσοδος προσώπων στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται με τις οριζόμενες         

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

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

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

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

υποχρεούνται στον έλεγχο της ανωτέρω διάγνωσης και πριν από την επιβίβαση           

του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε           

παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του         

επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. β) Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων             

συνδέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την       

ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη         

https://travel.gov. gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την            

άφιξή τους στη Χώρα. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του           

πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της           

υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με         

ευθύνη και έξοδά τους.  

Με το άρθρο 3 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών          

προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με          

τη Χώρα αυτή.  

Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες και οι αεροπορικές συνδέσεις με την          

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

πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  

Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική        

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

Με το άρθρο 4 ορίζεται πως η απόφαση ισχύει από τις 26 Οκτωβρίου 2020 και               

ώρα 00:01 έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. 
 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 681 - 19.10.2020 | Διαχείριση         

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από δομές που        

ενδέχεται να διαχειριστούν ή διαχειρίζονται πιθανά ή επιβεβαιωμένα        

κρούσματα COVID 19. 

 

2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 78 - 19.10.2020 | Τα          

παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα σε ορισμένους νομούς επιβάλλουν       

παράλληλα και άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων,        

επαγγελματιών, αγροτών, εργαζομένων, ανέργων και ευάλωτων      

κοινωνικών ομάδων. 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 857 - 21.10.2020 | Αίτημα παιδιάτρων          

για άμεση συνταγογράφηση του τεστ για Covid 19 - Δυσβάσταχτο το           

κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια. 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 875 - 21.10.2020 | Επικίνδυνη ρύθμιση          

για τις ΜΕΘ ιδιωτικού τομέα 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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