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ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (14.12. έως 20.12.) 

 

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 Δεκεμβρίου εκδόθηκαν 9 υπουργικές αποφάσεις,          

ψηφίστηκε 1 σχετικό 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 η συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την           

εταιρία επεξεργασίας δεδομένων Palantir Technologies και το ειδικό        

Πρόγραμμα για α) προσλήψεις ανέργων για ταχυμεταφορές, υπηρεσίες        

delivery, e_shops και β) επιχορήγηση ΚοινΣεπ, ΙΚΕ κλπ για δημιουργία city           

courier. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα         

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που        

προβλέπει - μεταξύ άλλων -την προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής           

προστασίας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού και η κατανομή τους            
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 

3η 



 

 

 

στις εκπαιδευτικές δομές, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (κατά βάση          

με απευθείας αναθέσεις), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας         

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της           

Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα            

6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 που προβλέπει ότι              

αναστέλλεται, η λειτουργία 72 δραστηριοτήτων βάσει Κωδικών Αριθμών        

Δραστηριότητα, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε         

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο καθορισμός της         

διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών        

Χριστουγέννων 2020, ο προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την        

υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του         

συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020, αναστολή λειτουργίας         

ορισμένων επιχειρήσεων και τροποποιήσεις επέρχονται, ως προς τον τρόπο         

λειτουργίας και τις οριζόμενες -για κάθε παράβαση- κυρώσεις ως προς την           

παράδοση αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click        

away). 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως την ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της         

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού         

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13            

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021            

επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους          

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιβάλλεται περιορισμός της       

κυκλοφορίας των πολιτών, σε όλη την χώρα, απαγορεύεται η μετακίνηση          

εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, λαμβάνονται ειδικές         

ρυθμίσεις για τους πληθυσμούς Ρομά ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το           

διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών,         

«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 εισέρχοται        

από την αλλοδαπή και υποχρεωτικός περιορισμός κατ’ οίκον για τρεις (3)           

ημέρες, με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους των εξής κρατών: Αυστραλία,          

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

Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας         

υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας και          

Κοζάνης. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου          

καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στις         

ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό         

διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020, παρατείνεται, μέχρι και την 31η          
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Ιανουαρίου 2021, η δυνατότητα του εργοδότη να προσφεύγει στο σύστημα          

της εξ αποστάσεως εργασίας. 

 

 

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα         

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που        

προβλέπει - μεταξύ άλλων -την προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής           

προστασίας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού και η κατανομή τους            

στις εκπαιδευτικές δομές, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (κατά βάση          

με απευθείας αναθέσεις). 

 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 248 13.12.2020 | Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,         

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία         

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του         

Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας          

πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων         

(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής           

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της        

Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων προβλέπονται τα          

ακόλουθα: 

1.α. Παρατείνεται, έως 31-3-2021, η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 12           

της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (άρθρο 2 του ν.4682/2020) και συγκεκριμένα          

επιτρέπονται: 

- η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προγραμμάτων σπουδών α' και β'           

κύκλου των Α.Ε.Ι.), με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

- η προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη           

διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού και η κατανομή τους στις εκπαιδευτικές           

δομές, καθώς και η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, 

- η προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και μέσων          

ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας για τις ανάγκες νοσοκομείων,         

κλινικών , μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. 

Επιπλέον, μέχρι 4 μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου,            

επιτρέπεται η προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών         
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χρήσης πλατφόρμας λογισμικού, για την υποστήριξη των αναγκών εξ αποστάσεως          

εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Α.Ε.Ι. 

Η κατά τα ανωτέρω σύναψη των δημοσίων συμβάσεων διενεργείται από το           

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα         

αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων          

(κατά βάση με απευθείας αναθέσεις). 

β. Ομοίως, παρατείνεται μέχρι τις 31-3-2021, η ισχύς λοιπών σχετικών διατάξεων           

(Π.Ν.Π.), αναφορικά με την κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (απευθείας          

αναθέσεις) σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τους προαναφερόμενους φορείς,        

την αποδοχή δωρεών από τρίτους, την προμήθεια εξοπλισμού για την εξ           

αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την επίλυση          

ειδικών διοικητικών θεμάτων για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης          

κ.λπ. 

 

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’ 5509 15.12.2020 | Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

80189/12.12.2020 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 την           

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7            

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486). 
 

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           

κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 72 δραστηριοτήτων βάσει        

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

απόφαση). Τέλος, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις επιχειρήσεις των          

οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται.  

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

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων       
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των χώρων εργασίας και εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς           

την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης         

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

ιατρικούς λόγους και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. 

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

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

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

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

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

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

επιβάλλονται ανά περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας          

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

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

πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο          

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων επιβάλλεται         

διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. 

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

παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας          

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

συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά         

ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. Άστεγοι         

και τοξικο εξαρτημένα άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής          

αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε          

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

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

δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων. 

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

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

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

για την ενημέρωση του κοινού. 

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

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7            

Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6.00. Καταργείται, τέλος, η από 12.12.2020 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 την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00             

έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5486). 

 

2. ΦΕΚ Β’ 5515 16.12.2020 | Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου           

καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες των          

οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί ή ανήκουν στους κλάδους          
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που πλήττονται σημαντικά λόγω του κορωνοϊού, οποτεδήποτε εντός του χρονικού          

διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020, καταβάλλουν το επίδομα εορτών         

Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των        

μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.          

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων έχει τεθεί            

σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί           

στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό           

προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του        

αντίστοιχου διαστήματος. Προσδιορίζεται, τέλος, αναλυτικά η διαδικασία κάλυψης        

των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους          

εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους           

εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 

3. ΦΕΚ Β’ 5577 17.12.2020 | Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων        

για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%          

του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.  
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

βρίσκονται συνημμένα στο Παράρτημα της απόφασης, οι επιχειρήσεις, βάσει         

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για την υποχρεωτική απαλλαγή        

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για          

το μήνα Δεκέμβριο 2020. Αφορά μισθωτές που για την επιχείρησή τους έχουν            

ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους          

που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης           

του κορωνοϊού. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 5578 17.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.          

80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων       

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων        

συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων          

τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της          

Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και        

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχοται από την αλλοδαπή,        

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 5487). 
 

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 αντικαθίστανται τα άρθρα 6-7 της από 12.12.2020 κοινής υπουργικής           

απόφασης «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,         

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου         

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

ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού         
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ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχοται από την         

αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 5487). 

Ειδικότερα 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. 

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

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

Με το νέο 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. 

Ειδικά για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για το χρονικό διάστημα από τις              

18 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 ορίζεται υποχρεωτικός           

περιορισμός κατ’ οίκον για τρεις (3) ημέρες. 
 

5. ΦΕΚ Β’ 5579 17.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/          

Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση     

της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 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 την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα            

6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’              

5509). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

και Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο           

λειτουργίας και ως προς την αναστολή λειτουργίας ορισμένων        

επιχειρήσεων. Τροποποιήσεις επέρχονται, τέλος, ως προς τον τρόπο λειτουργίας         
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και τις οριζόμενες -για κάθε παράβαση- κυρώσεις ως προς την παράδοση αγαθών            

μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away). 
 

6. ΦΕΚ Β’ 5581 18.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας          

υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας         

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς         

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στους Δήμους          

Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής      

Ενότητας Δυτικής Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 18           

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου           

2020 και ώρα 05:59. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Δήμων, η παραμονή πολιτών           

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

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

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

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

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

ΜΦΗ. 

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

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

των πολιτών.  

 

7. ΦΕΚ Β’ 5586 18.12.2020 | Παράταση της ισχύος των έκτακτων και           

προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον          

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση          

του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020            

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης      

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της          

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται, μέχρι και την 31η           

Ιανουαρίου 2021, η δυνατότητα του εργοδότη να προσφεύγει στο σύστημα της           

εξ αποστάσεως εργασίας. Με απόφασή του δύναται να καθορίζει ότι η εργασία            

που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’            

αποστάσεως εργασίας, ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού. 
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8. ΦΕΚ Β’ 5588 18.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας          

υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής        

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

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

οποία ορίζεται περιορισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,        

κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα            

06:00 έως και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05:59. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, η          

παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα         

και άλση, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη          

συχνότητα. 

Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε 5 ημέρες,        

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

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

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

ΜΦΗ. 

Διενεργείται υποχρεωτικός με rapid test σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός          

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

σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου. 

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

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

των πολιτών. 

 

9. ΦΕΚ Β’ 5591 20.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/ 12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή      

των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και         

θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των          

υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και          

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου        

και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την        

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

5487). 
 

Περιγραφή 

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

την οποία ορίζεται πως για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα από το             

Ηνωμένο Βασίλειο από την 21η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και            

την 28η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05:59 υπόκεινται σε προσωρινό          

περιορισμό κατ’οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής για 7 ημέρες από την            

άφιξή τους, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του           

κορωνοϊού. 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/72ef27ad-f0d2-427a-ab21-4a3eba1791a6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/72ef27ad-f0d2-427a-ab21-4a3eba1791a6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/72ef27ad-f0d2-427a-ab21-4a3eba1791a6.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/22/243de643-6459-4f2f-bef8-36e80d04c5f0.pdf


 

 

 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 413/2796 -          

17.12.2020 | Η συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρία          

επεξεργασίας δεδομένων Palantir Technologies. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2645 - 14.12.2020 | Ειδικό Πρόγραμμα          

για α) προσλήψεις ανέργων για ταχυμεταφορές, υπηρεσίες delivery,        

e_shops και β) επιχορήγηση ΚοινΣεπ, ΙΚΕ κλπ για δημιουργία city courier. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11468911.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11463678.pdf

