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2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (18.1. έως 24.1.) 

 

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 Ιανουαρίου εκδόθηκαν 12 υπουργικές         

αποφάσεις, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου        

ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ούτε ψηφίστηκε κάποιο σχετικό         

νομοσχέδιο. 

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα όπως η το κλείσιμο της ΜΕΘ Covid στο Λασίθι λόγω             

έλλειψης προσωπικού τη στιγμή που υπάρχει έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή,          

το δημόσιο νοσοκομείο ζητά από τους πολίτες να κάνουν με δικά τους έξοδα             

rapid test προκειμένου να τους δεχθεί για εξετάσεις, ΑΚΕ για τα πρακτικά            

Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, σωρεία προσλήψεων με επίκληση την πανδημία        

και με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο με τους όρους και         

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και         

του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η επιβολή των            
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα 3η 



 

 

 

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, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από         

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

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00             

έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, έκτακτα μέτρα            

προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης,          

στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της           

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στον Δήμο Ασπροπύργου, στην       

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Δήμο         

Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην Περιφερειακή        

Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον Δήμο Σπάρτης της          

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 

 

Παιδεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η ρύθμιση των απαιτούμενων       

διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων      

τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας        

Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας         

έκδοσης της βεβαίωσης, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας          

και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και          

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, έκτακτα μέτρα προστασίας της         

δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα          

Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας           

Κοζάνης, στον Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της         

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας         

Ανατολικής Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας        

Στερεάς Ελλάδας, στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.  

 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η ρύθμιση των απαιτούμενων       

διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων      

τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας        

Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας         

έκδοσης της βεβαίωσης. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο με τους όρους και         

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και         

του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 
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2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

Δεν ψηφίστηκαν. 

 

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’ 112 18.1.2021 | Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα           

στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες          

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις           

ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,          

δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Νοέμβριο και          

Δεκέμβριο του 2020, καθώς και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης. 

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι υποβάλλουν          

υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση της          

αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, στην           

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων        

(supportemployees.services.gov.gr).  

Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ορίζεται ως          

αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 114 18.1.2021 | Ρύθμιση των απαιτούμενων        

διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων      

τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής       

Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της         

διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής          

Διακυβέρνησης με την οποία ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη           

διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, μπορεί να αιτηθεί την          

έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού.  
Η βεβαίωση εμβολιασμού εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό          

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού (1η και         

2η συνεδρία), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο           
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/9e724685-fc3d-41d1-bb04-710114937c99.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/9e724685-fc3d-41d1-bb04-710114937c99.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/9e724685-fc3d-41d1-bb04-710114937c99.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/64b92df3-f070-4419-a4c5-92c1f9cbd423.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/64b92df3-f070-4419-a4c5-92c1f9cbd423.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/64b92df3-f070-4419-a4c5-92c1f9cbd423.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/64b92df3-f070-4419-a4c5-92c1f9cbd423.pdf


 

 

 

εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική           

χρήση.  

Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης         

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας           

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

Τέλος, ορίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, μπορεί να          

πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο. Ο         

υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Πλατφόρμα, κατόπιν αυθεντικοποίησής        

του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος εισάγει           

τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου και προβαίνει στην έκδοση της ως άνω            

βεβαίωσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. 

 

3. ΦΕΚ Β’ 115 18.1.2021 | Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική           

του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με την           

οποία ορίζεται πως η εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά          

την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’            

κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται με γραπτή         

ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους και όχι νωρίτερα της 27ης            

Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η           

αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων. 

Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα            

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται: α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως           

αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α’ και           

β’ κύκλου, β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και             

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με          

τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του          

υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. γ) οι         

ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να            

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα            

εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και          

απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων         

φοιτητών.  

 

4. ΦΕΚ Β’ 174 21.1.2021 | Επιβολή των μέτρων του προσωρινού          

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της        

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

πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και           

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού       

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της         

διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/2294cece-4cb2-42fd-b49c-a1e2a1d13396.pdf
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/347af42f-e749-4d73-8740-ad82a50ae615.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/22/347af42f-e749-4d73-8740-ad82a50ae615.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Με το άρθρο 1 απαγορεύονται οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις          

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

Επικράτεια με τις οριζόμενες προϋποθέσεις: 

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

Προμαχώνα και τα πρόσωπα που εισέρχονται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε           

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

λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων        

72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

β. αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού         

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

Προστασίας και του ΕΟΔΥ. 

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

ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης         

των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19         

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

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

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

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα        

κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών          

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων.  

ε. Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη          

Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς. 

στ. Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο          

που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι          

οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών         

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

αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού          

σημείου ελέγχου Ευζώνων.  

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

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η διέλευση είναι δυνατή          

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

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

την ημέρα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή          

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων,        

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

ελέγχου Νυμφαίας, Ορμενίου και Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του         

προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση 1 μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως        

υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF        

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

στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να              
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επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της         

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα         

στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

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

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

σημείο ελέγχου της Κακαβιάς. 

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

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

προϋποθέσεις: α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για         

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

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

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

απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής          

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

β) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

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

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

αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του           

ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την          

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

κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του εξωτερικού          

υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator         

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

στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα. 

Με το άρθρο 4 ορίζεται η απαγόρευση της προσγείωσης αεροσκαφών          

προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με          

τη Χώρα αυτή.  

Επίσης, απαγορεύονται οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Αλβανία. 

Τέλος, απαγορεύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με την γεωγραφική        

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

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως       

σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό       

προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση          

επιβατών από τα πλοία αυτά. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται η απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων             

τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε           

τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών,        

θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους        

προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού          

στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπηκόους          

κρατών-μελών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων        

των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο             

συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. 
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Από την απόφαση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,           

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

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

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου          

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

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.  

Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην           

ελληνική Επικράτεια μέχρι τα 500 άτομα την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω          

αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και       

Ηρακλείου. 

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

ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική       

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

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

Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση           

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

υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. 

Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από           

οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό        

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

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

άφιξή τους και υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για          

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

παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω          

ελέγχου.  

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

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

 

5. ΦΕΚ Β’ 183 22.1.2021 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο           

Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής          

και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 

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

χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του       

Υπουργείου Υγείας, μέχρι του ποσού των 40.000.000,00 € από τον κρατικό           

προϋπολογισμό.  

Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης,         

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την Η            

χορήγηση αυτού του ποσού αιτιολογείται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και           

ειδικά για την κάλυψη της προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού,          

πάσης φύσεως φαρμάκων, εμβολίων, μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας,         
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, των αποζημιώσεων      

για αναγκαστική ή μη διάθεση χώρων και προσωπικού, δράσεων ενημέρωσης,          

υπηρεσιών και λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από τον          

κορωνοϊό. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 186 23.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας           

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο         

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου           

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα             

6:00. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας &        

Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος &        

Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης       

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

Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας            

υγείας, ανά πεδίο δραστηριότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του           

κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 44 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       

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              

 

 

47Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/0c933e51-0d04-4889-a6a1-0191c25fea32.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/0c933e51-0d04-4889-a6a1-0191c25fea32.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/0c933e51-0d04-4889-a6a1-0191c25fea32.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/0c933e51-0d04-4889-a6a1-0191c25fea32.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/0c933e51-0d04-4889-a6a1-0191c25fea32.pdf


 

 

 

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 τη               

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1            

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 
 

7. ΦΕΚ Β’ 187 απόφαση 1 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία            

Δ1α/Γ.Π.οικ. 3068/16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου          

Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο          

Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής        

Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»        

(Β’ 94). 
 

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 τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα           

προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης,          

στην Κοινότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και στον Δήμο Εορδαίας της           

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς        

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 94). 

 

8. ΦΕΚ Β’ 187 απόφαση 2 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία             

Δ1α/Γ.Π.οικ. 3066/16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Ασπροπύργου της         

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς        

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 92). 
 

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 τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα           
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/1/25/44be9457-fbe2-42fa-b371-c2e952dc128f.pdf


 

 

 

06:00, η ισχύς της από 16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα           

προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας         

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς         

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 92). 

 

9. ΦΕΚ Β’ 188 απόφαση 1 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία             

Δ1α/ΓΠ.οικ. 3076/16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου         

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του         

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 98). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και        

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως και τη           

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00, η ισχύς της από 16.1.2021            

κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας         

στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς         

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 98). 

 

10. ΦΕΚ Β’ 188 απόφαση 2 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία             

Δ1α/ΓΠ.οικ. 3058/15.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Αχαρνών της         

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς        

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 88). 
 

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 τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 15.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα           

προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας          

Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς         

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 88). 

 

11. ΦΕΚ Β’ 189 απόφαση 1 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία             

Δ1α/ΓΠ.οικ. 3074/16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα        

Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 95). 
 

Περιγραφή 
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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 τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα           

προστασίας της δημόσιας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας         

Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»         

(Β’ 95). 

 

12. ΦΕΚ Β’ 189 απόφαση 2 23.1.2021 | Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία             

Δ1α/ΓΠ.οικ. 3062/16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα      

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της         

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς       

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 90). 
 

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 τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα           

06:00, η ισχύς της από 16.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα           

προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής         

Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της        

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’  90). 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3406 - 20.01.2021 | Κλείνει η ΜΕΘ           

Covid στο Λασίθι λόγω έλλειψης προσωπικού τη στιγμή που υπάρχει          

έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3436 - 21.01.2021 | Δημόσιο         

νοσοκομείο ζητά από τους πολίτες να κάνουν με δικά τους έξοδα rapid test             

προκειμένου να τους δεχθεί για εξετάσεις.  

 

3. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με αριθμό          

πρωτοκόλλου 453/3447 - 21.01.2021 | Πρακτικά Επιτροπής       

Λοιμωξιολόγων. 

 

4. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 333 - 22.01.2021 | Σωρεία          

προσλήψεων με επίκληση την πανδημία και με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ          

στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11495383.pdf
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