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ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (21.12. έως 27.12.) 

 

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 τέταρτη 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 καθυστέρηση παράδοσης ακαδημαϊκών        

συγγραμμάτων στους φοιτητές και το θέμα με τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά           

Ρομά που αποκλείονται από την τηλεκπαίδευση λόγω αδιαφορίας του         

κράτους να τους διασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές και οι οικογένειές τους           

κινδυνεύουν να χάσουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους προνοιακά επιδόματα.  

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως ότι παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της         

δόσης Δεκεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής        

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., καθορισμός της Εθνική Εκστρατεία        
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 

4η 



 

 

 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής         

πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του          

κορωνοϊού με εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα 18.500.000€ και          

πραγματοποιείται από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας, παράταση της         

απόφασης για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους          

Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής       

Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Κοζάνης της Περιφέρειας          

Δυτικής Μακεδονίας και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων των οποίων          

η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται, για το διάστημα από την Κυριακή 13           

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

6:00. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για την προστασία της         

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,          

την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των           

συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης         

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, η τροποποίηση της κοινής απόφασης «Περί          

λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων         

Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που          

προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις         

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 μηνών, με         

δυνατότητα παράτασης τους έως και την 30.9.2021 και ότι οι δαπάνες           

υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη «δημιουργία         

δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και         

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού         

COVID-19», τροποποίηση 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 από την          

25η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2020, ο τρόπος λειτουργίας            

του Συστήματος Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού        

και Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η παράταση της θητείας των υφιστάμενων         

αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και         

Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής. 
 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 256 23.12.2020 | Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας           

υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την          
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ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής         

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής         

Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 
 

Για την πλήρη ανάλυση του νομοσχεδίου τόσο επί της αρχής όσο επί των             

άρθρων και των τροπολογιών, δείτε εδώ. 
 

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’ 5639 21.12.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής         

του άρθρου 2 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε           

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020,        

ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων      

οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία           

τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους Κωδικούς          

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που βρίσκονται συνημμένοι στον πίνακα της         

απόφασης. Η δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του          

επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης         

ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 5640 21.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία         

Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/ 6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης       

και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών και θέμα «Περί λεπτομερειών         

σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας         

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από         

την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177). 
 

Περιγραφή 

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

Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου 1 της                

από 6.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περί λεπτομερειών σύστασης και         

περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού         
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Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση           

του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 1177)», όπως τροποποιήθηκε με όμοιες αποφάσεις. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις        

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 μηνών, με         

δυνατότητα παράτασης τους έως και την 30.9.2021.  

Ορίζεται, επίσης, ότι οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων         

καλύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον          

υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού       

υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». 

Η δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των           

18.312.500,00 €. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 5642 21.12.2020 | Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και          

διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των        

εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του         

άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, Α’ 51/1997), όπως           

ισχύει, και την παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών         

εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό         

Συμβούλιο της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της         

δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την οποία             

παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των         

αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, για        

χρονικό διάστημα μέχρι την 31-5-2021. Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, οι           

οποίες διενεργούνται το αργότερο μέχρι την τελευταία Πέμπτη του Απριλίου του           

2021, αντικαθίστανται από τα νεοεκλεγέντα αιρετά μέλη για το υπόλοιπο της           

διετούς θητείας. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 5714 24.12.2020 | 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 του Υπουργού Υγείας με την οποία τροποποιείται η            

από 12.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή των μέτρων του         

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων       

συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων          
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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), κατά βάση στα εξής σημεία: 

- Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο από την            

25η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2020            

και ώρα 05:59 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’οίκον ή στον          

τόπο προσωρινής διαμονής για 10 ημέρες από την άφιξή τους, για           

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, έναντι του        

κορωνοϊού. 

- Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο         

για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR τη δέκατη ημέρα του περιορισμού τους και             

παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

- Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, επιβάλλεται για κάθε         

παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.  

 

5. ΦΕΚ Β’ 5717 24.12.2020 | Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων         

ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των        

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για          

την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την           

διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών        

στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

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

ανατίθεται Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού με        

αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των         

πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού. 

Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας αναθέτει στον ανάδοχο          

που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 3              

του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο,             

οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της Εθνικής          

Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της          

πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται           

με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς            

και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους           

στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Ορίζεται, επίσης, το περιεχόμενο του σχεδίου εκστρατείας, καθώς και η          

διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών με χρονικό ορίζοντα έως την 30η Ιουνίου          

2021. 

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.919.354,80€ πλέον           

του Φ.Π.Α. 24%, αξίας 3.580.645,20€. Συνολικά ανέρχεται στα 18.500.000€. Η          

αμοιβή του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% επί της εκτιμώμενης            

αξίας της σύμβασης. 
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Τέλος, η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε Μέσο προβολής            

της εκστρατείας πάσης φύσεως πραγματοποιείται από την ΓΔΟΥ του         

Υπουργείου Υγείας με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ως προς την        

τμηματική παραλαβή που παρέχεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής,          

η οποία βεβαιώνει την καλή εκτέλεση και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής             

Ενημέρωσης και κάθε επιμέρους μέσο Προβολής, βάσει της σχετικής πρότασης          

του αναδόχου. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 5723 24.12.2020 | Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών         

ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας         

Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της        

διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των      

απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα         

πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και       

κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία ορίζεται ο            

τρόπος λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού       

κατά του κορωνοϊού, το οποίο έχει ως σκοπό τον προκαθορισμό της           

ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα         

Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού. Το Σύστημα Διαχείρισης        

Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται με το         

Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού από το        

οποίο αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα         

κρυπτογράφησης, τα ακόλουθα στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώπων: α)         

όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) μητρώνυμο, ε) ημερομηνία γέννησης, στ)           

ΑΜΚΑ, ζ) ομάδα προς εμβολιασμό και η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική          

διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού      

ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τα κριτήρια          

και την κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Στη συνέχεια, το          

Σύστημα επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία και προβαίνει, αυτόματα, στον         

προκαθορισμό των συνεδριών εμβολιασμού.  

Μετά τη διενέργεια της συνεδρίας του εμβολιασμού, τα στοιχεία των προσώπων           

που εμβολιάστηκαν, η ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα           

στοιχεία συσκευασίας του, ο επιβλέπων ιατρός του εμβολιαστικού κέντρου ή ο           

συμβεβλημένος ιατρός των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή           

αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα        

κρυπτογράφησης, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού. 

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού        

λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)         

και έχει ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των         

εμβολιασμών.  

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποια από τις            

ομάδες προς εμβολιασμό, είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό          
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του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και την αντίστοιχη web/mobile        

εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό         

αποκλειστικής χρήσης (13034).  

Ορίζεται, τέλος, η διαδικασία κατά την οποία τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν            

τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να προγραμματίσουν         

το ραντεβού εμβολιασμού.  

 

7. ΦΕΚ Β’ 5724 24.12.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.81746/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και        

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών       

και Υποδομών και Μεταφορών «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» (Β’ 5581). 
 

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 παρατείνεται, έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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» (Β’ 5581). 

 

 

8. ΦΕΚ Β’ 5725 24.12.2020 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/           

Γ.Π.οικ.82293/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,      

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και        

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών       

και Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας         

υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής        

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»        

(Β’ 5588). 
 

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 παρατείνεται, έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα          

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα        
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Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς         

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5588).  

 

9. ΦΕΚ Β’ 5726 24.12.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.          

80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό       

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.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, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας &         

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού &        

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης &         

Τροφίμων με την οποία ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων των           

οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται, για το διάστημα από την          

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

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 
Επίσης, από τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών, εξαιρούνται οι          

κυνηγοί και οι αλιείς για τη μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός          

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και με τη συμμετοχή μέχρι και 2 ατόμων. 

Επιπλέον, ορίζεται η υποχρέωση ραντεβού/τήρησης σχετικού      

καταλόγου/διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω       

ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away)/ηλεκτρονικής πληρωμής       

ή χρήσης POS κατά την παραλαβή. 

Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά για το διάστημα από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις               

2 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι 2 ατόμων προς τον           

σκοπό επίσκεψης σε κοιμητήρια και συγκεκριμένα μόνο στον τόπο ταφής ή           

για την τέλεση ιεροπραξιών.  

Η απόφαση έχει ισχύ από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την               

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6.00.  
 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 - 21.12.2020 | Καθυστέρηση         

παράδοσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2912 - 23.12.2020 | Δεκάδες χιλιάδες          

παιδιά Ρομά αποκλείονται από την τηλεκπαίδευση λόγω αδιαφορίας του         

κράτους να τους διασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές και οι οικογένειές          

 

 

43Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/8/10c90921-21a2-4e79-a7fd-5a9766b83487.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11471959.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11473284.pdf


 

 

 

τους κινδυνεύουν να χάσουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους προνοιακά           

επιδόματα.  

 

Ευχαριστούμε! 
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