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ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (2.11. έως 8.11.) 

 

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 Νοεμβρίου εκδόθηκαν 14 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 αναξιοποίητες παραμένουν εκατοντάδες κλίνες        

ΜΕΘ και λοιπός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ από δωρεές ιδιωτών, εξ           

αποστάσεως διδασκαλία και o τεχνολογικός εξοπλισμός σε όλους τους         

μαθητές για την ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση και ανεπαρκή τα μέτρα           

που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κόσμο της αγοράς. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, μέτρα         

κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και          

Ταυτοποίησης Χίου, μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη        

αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων         

για την αντιμετώπιση του κινδύνου, μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.,           
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 1η 



 

 

 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών       

Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά       

λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.). 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας         

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και         

ορίζονται 2 επίπεδα προληπτικών μέτρων (επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο         

αυξημένου κινδύνου), η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους          

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έκτακτα μέτρα προστασίας της         

δημόσιας υγείας στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο            

7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, επιβολή του μέτρου            

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού       

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, μονίμων        

κατοίκων του Ισραήλ, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέτρο της απαγόρευσης         

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, επιβολή του μέτρου του          

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων       

συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων          

που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς           

και της Κρυσταλλοπηγής, Τουρκία και Ισπανία. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως η επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος           

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020           

(Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για             

την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς με πρόστιμο 3.000 ευρώ          

στην επιχείρηση - εργοδότη. 

 

Δικαιοσύνη:  

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.          

3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως              

προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, αναστολή λειτουργίας όλων          

των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου        

Αγρινίου. 

 

Παιδεία:  

Ρυθμίσεις όπως η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ         

αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 214 6.11.2020 | Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης           

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.           
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1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής             

δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις 

 

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’ 4829 2.11.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας          

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.         

[Καταργήθηκε με την από 6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4899)] 

 

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 2 επίπεδα προληπτικών μέτρων (επίπεδο          

επιτήρησης και επίπεδο αυξημένου κινδύνου) 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 και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων       

των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς           

την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι σε όλη την χώρα, 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 3 Νοεμβρίου και               

ώρα 6:00 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες          
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κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της        

δημόσιας υγείας: 

α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας,        

Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου,        

Θάσου, Θεσπρωτίας, Ιθάκης, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου,       

Κέας - Κύθνου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου,         

Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής        

(εξαιρουμένης της νήσου Σαλαμίνας), Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου,        

Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, Χίου,         

καθώς και του Δήμου Αμοργού εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης. 
β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Βόρειου Τομέα         

Αθηνών, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Έβρου, Ημαθίας,         

Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καστοριάς, Κεντρικού Τομέα       

Αθηνών, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου        

Αμοργού), Νότιου Τομέα Αθηνών, Ξάνθης, Πειραιά, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης,         

Σερρών, Τρικάλων, Χαλκιδικής, καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας εντάσσονται στο          

επίπεδο αυξημένου κινδύνου. 

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

δημοσίευση της παρούσας απόφασης. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 4830 2.11.2020 | Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος            

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020           

(Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για             

την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με την οποία          

ορίζεται, έως τις 30 Νοεμβρίου, η υποχρέωση των επιχειρήσεων-εργοδοτών σε          

όλη τη χώρα, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ             

αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε ποσοστό        

50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. Οι επιχειρήσεις -           

εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσας να          

προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως        

εργασία των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης         

επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη.  
 

3. ΦΕΚ Β’ 4831 2.11.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας          

υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς        

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. [Καταργήθηκε με        

την από 6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4899)] 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        
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Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών &         

Μεταφορών. 

Με τα άρθρα 1-2 ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 3 Νοεμβρίου 2020 και              

ώρα 6:00 π.μ. έως και τις 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:59 π.μ., ο              

περιορισμός της κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Περιφερειακών        

Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε         

χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση. Τα Μέσα          

Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας       

επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά,          

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν μόνο με τον οδηγό και           

έως έναν 1 επιβάτη.  

Με τα άρθρα 3-4 ορίζεται ο τρόπος των μετακινήσεων τόσο κατά την ημέρα             

(5:00-21:00) όσο και κατά τη νύκτα (21:00-5:00). 

Με το άρθρο 5 αναστέλλονται οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις προς           

το εξωτερικό και απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας           

Περιφερειακής Ενότητας. 

Με το άρθρο 6 τίθενται ειδικοί κανόνες και αναστέλλεται η λειτουργίας δημοσίων            

υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, όπως         

ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της απόφασης. 

Με το άρθρο 7 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας,             

καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (5.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις που          

λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας και 3000 ευρώ στα          

φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας. 

Με το άρθρο 8 λαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τους πληθυσμούς Ρομά ώστε να             

παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας          

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

συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά         

ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι         

και τοξικοεξαρτημένα 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. 

 

 

4. ΦΕΚ Β’ 4842 4.11.2020 | 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). 
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Περιγραφή 

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

Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία παρατείνεται, έως και τις 11.11.2020,           

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), όπως παρατάθηκε έως           

τις 4.11.2020 με την από 21.10.2020 (Β’ 4653) όμοια κοινή υπουργική απόφαση. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4883 5.11.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020          

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο         

«Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας        

υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την         

αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β’2270)» όπως         

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20 (Β΄ 2765) όμοια απόφαση. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με την           

οποία τροποποιείται η από 12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μίσθωση         

τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για         

την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του         

κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’2270), όπως τροποποιήθηκε με         

την από 06.07.20 (Β’ 2765) όμοια απόφαση. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της            

30ής Νοεμβρίου 2020 και ότι προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την           

αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά εντός 5 εργασίμων          

ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (έναρξη της σύμβασης έως 31            

Αυγούστου 2020, από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και από 01             

Νοεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης). 

 

6. ΦΕΚ Β’ 4899 6.11.2020 | 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 7 Νοεμβρίου            

2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 
 

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, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και          

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας           

υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του           
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κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 74 δραστηριοτήτων βάσει        

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην        

απόφαση). 

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

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων       

των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς           

την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης         

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

ιατρικούς λόγους και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. 

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

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

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

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

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

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

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

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

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

πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο          

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται         

διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. 

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

παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας          

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

συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά         

ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι         

και τοξικοεξαρτημένα 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 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020              

και ώρα 6.00. Καταργείται, τέλος, η από 2.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση           

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω          

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4829), καθώς και η από 2.11.2020           

κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις          

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 4831). 
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7. ΦΕΚ Β’ 4900 7.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/          

12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση       

για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας &           

Θρησκευμάτων με την οποία τροποποιείται η από 12-09-2020 υπουργική         

απόφαση (Β’ 3882) σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το           

σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικότερα, τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα        

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια,           

καθώς και για τα Γυμνάσια. Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 08:00 για τα              

Λύκεια και στις 08:30 για τα Γυμνάσια και η διάρκεια της διδακτικής περιόδου στα              

40 λεπτά. Ορίζεται, επίσης, ότι οι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αδυνατούν να           

παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται       

κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν,          

οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία,        

προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας        

χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.  
 

8. ΦΕΚ Β’ 4901 7.11.2020 | Μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.,           

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών       

Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά       

λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών &         

Μεταφορών και Τουρισμού με την οποία χορηγείται έκτακτη επιδότηση στις          

εταιρείες ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης           

του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών που διαθέτουν τα μέσα           

μεταφοράς, τα οποία διαθέτουν οι εν λόγω εταιρείες. Η χορήγηση επιδοτήσεων           

αφορά στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2020. Η αποζημίωση υπολογίζεται           

λαμβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία πληρότητας θέσεων των         

δρομολογίων των αντίστοιχων μηνών, Ιουλίου και Αυγούστου, των        

προηγούμενων τριών ετών 2017, 2018 και 2019. Για τον προσδιορισμό της           

αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων, το         

κόστος του εισιτηρίου και το ποσοστό μείωσης της πληρότητας που ορίστηκε στο            

35%. 

Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται συνολικά σε 48.781.991,00 ευρώ.  

Για τα αστικά λεωφορεία, αποφασίζεται η αποζημίωση των δεσμευμένων         

θέσεων με το ποσό των 0,052 ευρώ ανά θέση και ανά μήνα για τους μήνες Ιούλιο                

και Αύγουστο, και συνολικά το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως του ποσού            

των 4.001.109,00 ευρώ.  
Για τα υπεραστικά λεωφορεία, αποφασίζεται η αποζημίωση των δεσμευμένων         

θέσεων με το ποσό των 2,5 ευρώ ανά θέση και ανά μήνα για τους μήνες Ιούλιο                
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και Αύγουστο, και συνολικά το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως του ποσού            

των 15.786.610,00 ευρώ.  
Για την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., αποφασίζεται η αποζημίωση των δεσμευμένων          

θέσεων με το ποσό των 2,7 ευρώ ανά θέση και ανά μήνα για τους μήνες Ιούλιο                

και Αύγουστο, και συνολικά το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως του ποσού            

των 7.986.972,00 ευρώ.  
Για τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και τις Τουριστικές        

Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά       

λεωφορεία Δ.Χ., αποφασίζεται η αποζημίωση των δεσμευμένων θέσεων με το          

ποσό των 0,87 ευρώ ανά θέση και ανά μήνα, για τους μήνες Ιούλιο και              

Αύγουστο, που αντιστοιχεί στην τιμή μέσης διάνυσης ανά θέση τον μήνα, και            

συνολικά το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως του ποσού των 21.007.300           

ευρώ. 
 

9. ΦΕΚ Β’ 4903 7.11.2020 | Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών           

και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία          

αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστικών και εισαγγελικών        

υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου από 27.10.2020 έως και         

6.11.2020. Από την αναστολή εξαιρούνται οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου          

χειρισμού λόγω κινδύνου παραγραφής, καθώς επίσης και οι λοιπές επείγουσες          

υποθέσεις και διαδικασίες.  

 

 

10. ΦΕΚ Β’ 4907 7.11.2020 | 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 και 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 30.11.2020, 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’           
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3920), την από 29.9.2020 (Β’ 4219), την από 12.10.2020 (Β’ 4493) και την από              

24.10.2020 (Β’ 4710) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 

11. ΦΕΚ Β’ 4908 7.11.2020 | Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης           

εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του       

προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό        

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και        

Υποδομών & Μεταφορών με την οποία ορίζεται ότι από τις 9 Νοεμβρίου 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 9.11.2020 και ώρα 00:01            

έως και 30.11.2020 και ώρα 23:59. 
 

12. ΦΕΚ Β’ 4909 7.11.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/            

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

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και        

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών        
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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» (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 30.11.2020, η ισχύς της από 20.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης          

«Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού        

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων       

κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του         

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

4328), 12.10.2020 (Β’ 4489) και 24.10.2020 (Β’ 4712) όμοιες κοινές υπουργικές           

αποφάσεις. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 4910 7.11.2020 | Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου            

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής           

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

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

υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με           

οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των        

αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για       

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω         

διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει          

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

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί           

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

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

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 9.11.2020 έως και 30.11.2020. 

 

14. ΦΕΚ Β’ 4911 8.11.2020 | Επιβολή του μέτρου του προσωρινού           

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που         
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εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και           

της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού        

COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, 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.  

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. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/9/10fee252-2bad-4c1f-a570-79abc8cb6be2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/9/10fee252-2bad-4c1f-a570-79abc8cb6be2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/9/10fee252-2bad-4c1f-a570-79abc8cb6be2.pdf


 

 

 

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως        

υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF        

(Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov. gr με τα          

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

επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της         

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα         

στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

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

άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα, από τα συνοριακά           

σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής.  
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις από το εξωτερικό            

επιτρέπονται μόνο προς τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»         

και 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 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 5 ρίζεται 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 6 ορίζεται πως η απόφαση ισχύει από τις 9 Νοεμβρίου 2020 και               

ώρα 00:01 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. 
 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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1. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφου με αριθμό         

πρωτοκόλλου 339/1422 - 04.11.2020 | Αναξιοποίητες παραμένουν       

εκατοντάδες κλίνες ΜΕΘ και λοιπός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ         

από δωρεές ιδιωτών. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1510 - 06.11.2020 | Εξ αποστάσεως          

διδασκαλία και o τεχνολογικός εξοπλισμός σε όλους τους μαθητές για την           

ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση. 

 

3. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 128 - 07.11.2020 | Ανεπαρκή          

τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κόσμο της αγοράς. 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11425277.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11427898.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11428448.pdf

