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2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

 

2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

          2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (9.11. έως 15.11.) 

 

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 τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου εκδόθηκαν 14 υπουργικές         

αποφάσεις, ενώ δεν ψηφίστηκε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο ούτε        

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 έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού στις φυλακές, 
η προετοιμασία για τον εμβολιασμό κατά του COVID_19, η ένταξη των           

Επιστημόνων_ ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στα      

μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στους κλάδους της           

οικονομίας, η απουσία μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας για παροχή         

τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και φοιτητές τρίτεκνων και        

πολύτεκνων οικογενειών,η επιβολή προστίμου σε «πλανόδιο μουσικό του        

δρόμου, το θέμα των νοσηλευτών και οι νοσηλευτριών στο έλεος της           

πανδημίας και της κυβερνητικής πολιτικής, τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης των          

εργαζομένων και των επιχειρήσεων στον Τουρισμό και η ανάγκη εφοδιασμού          

μαθητών με εξοπλισμό και σύνδεση στο internet. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Εβδομάδα 2η 



 

 

 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η τροποποίηση «Δήλωσης Covid» ή και της          

«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»      

μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του          

Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των δαπανών για          

υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, παράταση για την εγγραφή          

των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους, παρατείνονται μέχρι και την         

20-11-2020, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις       

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ. 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του       

Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των δαπανών για          

υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, τροποποίηση ως προς την          

«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 προς όλα τα          

αεροδρόμια της Χώρας, 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 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των          

καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων, συνεργείων και επιβαλλόμενες      

κυρώσεις, οι οποίες αυστηροποιούνται, σχετικά με τη διοργάνωση        

συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από επιχειρήσεις, μέτρου της προσωρινής        

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς, παράταση της       

“Δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων”, προβλέπεται       

η αναστολή λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών),         

των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και η ρυθμίζεται η          

λειτουργία σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνων, κρεοπωλείων,       

ιχθυοπωλείων, φαρμακείων και συνεργείων αυτοκινήτων, απαγορεύεται ο       

κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών        

πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνει μέτρα όπως την υποχρέωση τη επιχείρηση να διατηρήσει έως          

την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε          

κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Δικαιοσύνη:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών        

υποθέσεων ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης. 

 

Παιδεία:  
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Περιλαμβάνει μέτρα όπως η αναστολή λειτουργίας σχολείων και πάσης         

φύσεως εκπαιδευτικών δομών), των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών        

σταθμών) και ρυθμίζεται η «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το          

σχολικό έτος 2020-21». 

 

Προστασία του Πολίτη:  

Απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της         

Επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα 15 Νοεμβρίου          

2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ.. 

 

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.           

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’ 4914 9.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.          

1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων        

Εσόδων (Β΄ 3579). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων          

Εσόδων με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 8, στο άρθρο 11 της υπό             

στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης. Ορίζεται ότι οι εκμισθωτές που λαμβάνουν          

ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή           

και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης       

Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να         

διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου          

2020. 

 

2. ΦΕΚ Β’ 4915 9.11.2020 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη           

δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των         

Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του          

κορωνοϊού. 
 

Περιγραφή 
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/10/b492d15f-ace4-48a4-b47a-cd9d9e81c6a2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/10/b492d15f-ace4-48a4-b47a-cd9d9e81c6a2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/10/b492d15f-ace4-48a4-b47a-cd9d9e81c6a2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/10/b492d15f-ace4-48a4-b47a-cd9d9e81c6a2.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/6f465611-3b6d-473e-ab42-463dcf30084f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/6f465611-3b6d-473e-ab42-463dcf30084f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/6f465611-3b6d-473e-ab42-463dcf30084f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/fe7578f9-115b-4998-9e95-8cefdd0366f1.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/fe7578f9-115b-4998-9e95-8cefdd0366f1.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/fe7578f9-115b-4998-9e95-8cefdd0366f1.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/fe7578f9-115b-4998-9e95-8cefdd0366f1.pdf


 

 

 

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

ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου        

Υγείας για την κάλυψη των δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό           

των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο         

αντιμετώπισης του κορωνοϊού, με το ποσό των 80.000.000,00€ από τον          

κρατικό προϋπολογισμό.  

 

3. ΦΕΚ Β’ 4916 9.11.2020 | Παράταση της περιόδου εφαρμογής των          

διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης        

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.            

4690/2020 (Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους          

καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων      

ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας         

(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά          

παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας &          

Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατείνεται, έως την 31.12.2020, η          

περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 40 της από              

1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)               

και αφορούν στα μέτρα στήριξης των ναυτικών. 
 

4. ΦΕΚ Β’ 4945 9.11.2020 | Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.          

71354/7.11.2020 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         

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, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911). 
 

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 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της από              

7.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «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, προς           

περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4911) και ορίζεται ότι οι            

αεροπορικές συνδέσεις από το εξωτερικό επιτρέπονται, υπό τις οριζόμενες στην          
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/9ececfd1-9b4b-4637-9bc2-ae641a1fa52d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/16/c83ab3b6-ff58-4b1d-9dbc-3bf6807e07a7.pdf


 

 

 

απόφαση προϋποθέσεις, προς όλα τα αεροδρόμια της Χώρας. Η         

προηγούμενη απόφαση όριζε ότι οι αεροπορικές συνδέσεις επιτρέπονται        

μόνο προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 

5. ΦΕΚ Β’ 4946 10.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.          

71342/6.11.2020 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 το           

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’            

4899). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

και Εσωτερικών με την οποία επέρχονται οι αλλαγές στην από 6.11.2020 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 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη              

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899). 

Ειδικότερα, αντικαθίσταται το σημείο 22 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1             

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων (π.χ.         

σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), φαρμακείων        

και συνεργείων αυτοκινήτων. 
Αντικαθίσταται, επίσης, το σημείο 24 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1              

σχετικά με το «Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή           

αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης,         

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή          

αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού        

εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού           

εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών        

(ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων       

αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού        

εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του         

λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων       

πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.». 

Ακόμη, αντικαθίσταται το σημείο 1 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 σχετικά              

με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, οι οποίες αυστηροποιούνται, σχετικά με         

τη διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από επιχειρήσεις. 
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό         

κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο         

τριακοσίων 300 ευρώ για κάθε παράβαση, ενώ η απόφαση έχει ισχύ από τις             

11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και              

ώρα 6.00 π.μ.. 
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6. ΦΕΚ Β’ 4980 11.11.2020 | Επιβολή του μέτρου της προσωρινής          

απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του         

άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από            

11.11.2020 έως και 17.11.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας         

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας          

του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την           

οποία ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από          

11.11.2020 έως και 17.11.2020, της υπαίθριας λαϊκής αγοράς του Δήμου          

Ηλιούπολης Αττικής, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας, για προληπτικούς λόγους         

δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού.  

 

7. ΦΕΚ Β’ 4984 11.11.2020 | Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής         

του άρθρου 1 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 αυτό 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          

παρατείνονται μέχρι και την 20-11-2020, οι προθεσμίες καταβολής των         

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ        

με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από           

01-10-2020 έως 30-10-2020.  

Παρατείνονται, επίσης, για το ίδιο διάστημα οι προθεσμίες καταβολής         

ΦΠΑ που βεβαιώθηκε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης        

υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020         

για τις επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς που          

έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους         

αναγραφόμενους στον πίνακα που επισυνάπτεται στην απόφαση ή ακαθάριστα         

έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (σ.σ.         

επισυνάπτονται στην απόφαση), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση          

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα           

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 

Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και την 20-11-2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και          

ληξιπροθέσμων κατά την 30-10-2020 οφειλών, από εμπρόθεσμη υποβολή        

δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020, με ποσό          

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που βεβαιώθηκε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά        

Κέντρα των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 4998 12.11.2020 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.          

63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και       
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Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020        

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας         

“Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β΄ 1481),        

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των          

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και        

παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απόφασης των Υπουργών         

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1481)” (Β΄ 1837)» (Β΄ 2454). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας           

με την οποία παρατείνεται, έως και τις 12 Ιανουαρίου 2021, η ισχύς της από              

19-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.        

39683/16-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων        

και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β΄         

1481). 

 

9. ΦΕΚ Β’ 4999 12.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.          

71342/6.11.2020 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 το           

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’            

4899). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία επέρχονται αλλαγές στην           

από 6.11.2020 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 το Σάββατο 7            

Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899), όπως αυτή             

τροποποιήθηκε με την από 10.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4946).  

Ειδικότερα, αντικαθίστανται τα σημεία 22 (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,         

φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φαρμακεία και συνεργεία      

αυτοκινήτων), 29 (Δραστηριότητες σχολών οδηγών αυτοκινήτων) και 30        

(Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών) του πίνακα        

της παρ. 1 του άρθρου 1 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των οριζόμενων στην              

απόφαση επιχειρήσεων.  

Ακόμα, αντικαθίσταται το άρθρο 3 και ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες            

επιτρέπονται οι μετακινήσεις πολιτών από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι            

μετακινήσεις των πολιτών. Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις: α. Μετακίνηση από           

και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β.               

μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή           

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από           
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σχετική επικοινωνία), γ. ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση           

των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5. 

Τέλος, ορίζεται ότι η απόφαση ισχύει από τις 13 Νοεμβρίου έως και τις 30              

Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00. 
 

10. ΦΕΚ Β’ 5043 14.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία          

Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 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 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30            

Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &         

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία επέρχονται αλλαγές          

στην από 6.11.2020 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 το           

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899),             

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 10.11.2020 (Β’ 4946) και 12.11.2020 (Β’            

4999) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα, αντικαθίστανται τα σημεία 8 (αναστέλλεται η λειτουργία σχολείων         

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών), 10 (αναστέλλεται η λειτουργία         

των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) και 22 (σούπερ         

μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φαρμακεία και        

συνεργεία αυτοκινήτων) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 σχετικά με τον             

τρόπο λειτουργίας των οριζόμενων στην απόφαση επιχειρήσεων.  

Τέλος, ορίζεται ότι η απόφαση ισχύει από τις 16 Νοεμβρίου έως και τις 30              

Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00. 
 

11. ΦΕΚ Β’ 5044 14.11.2020 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/           

12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας         

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το          

σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση της Υφυπουργού και της Υπουργού Παιδείας &           

Θρησκευμάτων με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 4 της από 12.09.2020           

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το         

σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882). Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι διευθυντές/τριες          

των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που        

παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθορίζουν το κατ’        

ελάχιστον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τις σχολικές μονάδες του.  
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/c970bd36-6ada-4627-a53d-8941276eb36f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/d037219b-05c4-471e-b940-be03e44320b9.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/d037219b-05c4-471e-b940-be03e44320b9.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/d037219b-05c4-471e-b940-be03e44320b9.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/d037219b-05c4-471e-b940-be03e44320b9.pdf


 

 

 

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 08:00 για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις 08:30 για               

τα Γυμνάσια και στις 14:10 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. 

Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα           

30 λεπτά και για την Δευτεροβάθμια Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στα           

40 λεπτά.  

 

12. ΦΕΚ Β’ 5045 14.11.2020 | Tροποποίηση της υπό στοιχεία          

Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/ 7.11.2020 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 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, προς περιορισμό της διασποράς του          

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής           

Πολιτικής με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 4 της από 7.11.2020 κοινής            

υπουργικής απόφασης «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, προς περιορισμό της          

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), όπως τροποποιήθηκε με την από           

9.11.2020 (Β’ 4945) κοινή υπουργική απόφαση.  

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι 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. Τα πλοία εφόσον           

δεν έχουν επιβάτες και δεν προέρχονται από χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά             

περιοριστικά μέτρα, δύνανται να διενεργούν, αποκλειστικά στον θαλάσσιο χώρο,         

εφοδιασμό με καύσιμα, νερό και εφόδια, παράδοση αποβλήτων, καθώς και          

αλλαγές των πληρωμάτων τους. 

 

13. ΦΕΚ Β’ 5046 14.11.2020 | Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία            

απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της         

Επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα. Σε         

περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης, επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα που         

διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ,        

ενώ στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται, για τον ίδιο λόγο, πρόστιμο 3.000 ευρώ.            
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/6db00ac2-b1b2-48c5-8352-0a1a99132a0d.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/3e7060a2-6ed8-4f0e-a5eb-4ce41e5f3600.pdf


 

 

 

Στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται         

διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.  

Η απόφαση ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18               

Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ.. 
 

14. ΦΕΚ Β’ 4047 14.11.2020 | Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης          

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που         

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του          

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων. 

Με τα άρθρα 1-2 θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας            

προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν        

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού για τους            

μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Η ενίσχυση με τη μορφή της            

επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν       

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Με τα άρθρα 3-5 ορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, καθώς και ο             

τρόπος που προσδιορίζεται το ύψος της για κάθε επιχείρηση. 

Με τα άρθρα 6-9 ορίζονται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής της αίτησης, η            

διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και οι προϋποθέσεις επιστροφής της. 

Με το άρθρο 10 ορίζεται η υποχρέωση τη επιχείρηση να διατηρήσει έως την             

31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε         

κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

Με τα άρθρα 11-12 ορίζεται η υποχρέωση ανάρτησης των ενισχύσεων στην           

εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός           

ενός έτους από την χορήγησή τους. Ορίζεται, επίσης, ότι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου             

Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης           

της δράσης, καθώς και την υποχρέωση για λεπτομερή τήρηση αρχείων για           

τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων         

ενισχύσεων. 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 130 - 09.11.2020 | Έξαρση          

κρουσμάτων κορωνοϊού στις φυλακές _ κρατούμενοι σε «διπλό lockdown»         

για 8 μήνες_ η υγεία κρατουμένων και υπαλλήλων σε άμεσο κίνδυνο. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1596 - 10.11.2020 | Προετοιμασία για          

τον εμβολιασμό κατά του COVID_19. 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1644 - 11.11.2020 | Ένταξη των          

Επιστημόνων_ ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στα      
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https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/95c24b98-5eda-4213-9f7b-0664c7989bc8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/95c24b98-5eda-4213-9f7b-0664c7989bc8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/95c24b98-5eda-4213-9f7b-0664c7989bc8.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/17/95c24b98-5eda-4213-9f7b-0664c7989bc8.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11428463.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11430214.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11431398.pdf


 

 

 

μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στους         

κλάδους της οικονομίας. 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1642 - 11.11.2020 | Απουσία μέριμνας          

του Υπουργείου Παιδείας για παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές         

και φοιτητές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. 

 

5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1660 - 11.11.2020 | Επιβολή προστίμου          

σε «πλανόδιο μουσικό του δρόμου. 

 

6. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1696 - 12.11.2020 | Οι νοσηλευτές και           

οι νοσηλεύτριες στο έλεος της πανδημίας και της κυβερνητικής πολιτικής. 

 

7. Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 362/1727 -          

13.11.2020 | Ένταξη των Επιστημόνων_ ελεύθερων επαγγελματιών και        

αυτοαπασχολούμενων στα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων        

του κορωνοϊού στους κλάδους της οικονομίας. 

 

8. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1739 - 13.11.2020 | Ανεπαρκή μέτρα          

στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στον Τουρισμό. 

 

9. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1746 - 13.11.2020 | Ανάγκη         

εφοδιασμού μαθητών με εξοπλισμό και σύνδεση στο internet. 

 

Ευχαριστούμε! 
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https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11431235.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11431968.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11432480.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11433547.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11434482.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11434271.pdf

