ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH
Covid-19
«Οι εβδομαδιαίες εξελίξεις στη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εβδομάδα 4η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
2.1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
2.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2.3. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (25.1. έως 31.1.)
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 τέταρτη εβδομάδα του Ιανουαρίου εκδόθηκαν 11 υπουργικές
αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 σχετικό νομοσχέδιo, 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 ότι το υπουργείο Παιδείας αποτυγχάνει να
εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, άμεση μέριμνα για τον εμβολιασμό των ατόμων με κινητική
αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς και σχετικά με το γεγονός ότι πάνω από 150 σχολεία
έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων.
Οικονομία:
Περιλαμβάνει θέματα όπως η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο, οι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των
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συμβάσεων εργασίας, η διαδικασία και οι 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 ως και Δεκέμβριο 2020 και η
υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν έως την 31η Μαρτίου 2021
τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
τροποποίηση της ΚΥΑ για τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης
Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, παράταση της ισχύος των
επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση
των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, διαδικασία και
προϋποθέσεις
χορήγησης
ενίσχυσης
με
τη
μορφή
επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, 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, 30 Ιανουαρίου 2021 με επίπεδα αυξημένου κινδύνου, αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021, οι Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου,
Ζακύνθου και Χαλκιδικής μπαίνουν στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου
κινδύνου.
Προστασία του Πολίτη:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
με την οποία απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο
σύνολο της Επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 100
άτομα, από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2021,
Υγεία:
Περιλαμβάνει θέματα όπως παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την
Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του τόπου εργασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου,
Ζακύνθου και Χαλκιδικής μπαίνουν στο επιδημιολογικό επίπεδο
αυξημένου κινδύνου.
Ναυτιλία:
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις το νομοσχέδιο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις
διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μέτρα στήριξης της
ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού,
ρυθμίσεις
για
την
παροχή
εξ
αποστάσεως
ναυτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
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Εργασία:
Περιλαμβάνει θέματα όπως η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο, οι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας, τροποποίηση της ΚΥΑ για τον μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του τόπου εργασίας, αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Φεβρουάριο 2021.
2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
1.

ΦΕΚ Α’ 15 29.1.2021 | Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον
νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς
ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την
ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
ναυτιλίας στη μετάCOVID εποχή.

Περιγραφή
Στα άρθρα 16 & 18 περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω
των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και προβλέπονται τα
ακόλουθα:
1. Εξειδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα:
α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που πλήττονται
σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε
αναστολή, συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου
του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων,
εφόσον αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιούνται.
β. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτολογημένοι ναυτικοί, το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
δικαιούνται:
- αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των
συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού, το ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για κάθε
μήνα,
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- πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για το σύνολο των ημερών αναστολής, με βάση τις
αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες
συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (η υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται
από τον Οίκο Ναύτου).
γ. Προβλέπεται η αναλογική μείωση του επιδόματος εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων 2021 και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του, για το
χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης.
δ. Η δαπάνη για τις κατά τα ανωτέρω παροχές (αποζημίωση ειδικού σκοπού,
επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και ασφαλιστική ικανότητα)
καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
[Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω επιχορήγηση δεν υπόκειται σε κράτηση ή τέλη,
είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή].
Ομοίως, το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο,
ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
ε. Παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2021, η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από
τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα
και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ.894/1981, για όσους δικαιούχους
έληξε μετά τις 31-5-2020 και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
στ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράταση το αργότερο
μέχρι τις 31-5-2021, του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών επιμέρους ζητημάτων.
2. Τροποποιείται το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (άρθρο 1
του ν.4684/2020) σχετικά με την παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID - 19 και ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
Επεκτείνεται, για την ολοκλήρωση και του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021
(προβλεπόταν για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020), η
προβλεπόμενη δυνατότητα, με την οποία επιτρέπεται:
i) η διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων των Κανονισμών Σπουδών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των λοιπών Δημόσιων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
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ii) η αποδοχή κάθε δωρεάς κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους,
φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για τη
διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και
την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του
συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των λοιπών
φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό,
iii) η σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, για την προμήθεια του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(υπολογιστές, λογισμικά κ.λπ.), την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και
των υπαλλήλων καθώς και των υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

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’ 234 25.1.2021 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα
Ιανουάριο 2021 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Α’ & Β’ της απόφασης).
Περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο Παράρτημα Γ’ της
απόφασης οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν για το χρονικό διάστημα από
18.01-25.01, σε όλη την Επικράτεια.
Αναστέλλονται, επίσης, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα
Ιανουάριο 2021 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Δ’ της απόφασης).
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.
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Ορίζεται, επιπλέον, αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τα σχετικά με
την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη διαδικασία λήψης της. Η αποζημίωση
ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.
2. ΦΕΚ Β’ 236 25.1.2021 | 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 ως και Δεκέμβριο
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 έως και Δεκέμβριο 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 ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής της
ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν
επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η
Ιουνίου 2021. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου
2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η
Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Με το άρθρο 11 ορίζεται η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν
έως την 31η Μαρτίου 2021 τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούσε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Με τα άρθρα 12-14 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. Τέλος, ορίζονται ειδικότερα θέματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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3. ΦΕΚ Β’ 240 25.1.2021 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/
13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”»
(Β΄ 2274), όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η
από 13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου
εφαρμογής
του
Μηχανισμού
ενίσχυσης
της
απασχόλησης
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), ως προς τα εξής:
- Στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι,
που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την
10η Αυγούστου 2020,.
- Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της
οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
(Α΄ 104).
- Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι
επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις: α.
Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης
ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου
εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον
κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων και β.
οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά
20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3),
σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα
ένταξης.
Επίσης, αντικαθίσταται το άρθρο 6 του Κεφ. Α΄ κι ορίζει ότι ως διάρκεια ισχύος
του Μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020
έως 28/2/2021 και οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων
τους.
4. ΦΕΚ Β’ 242 25.1.2021 | 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 περισσότερα από 100 άτομα. Σε
περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης, επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα που
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διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ,
ενώ στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται, για τον ίδιο λόγο, πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.
Η απόφαση ισχύει από 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τη
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 6.00 μ.μ..
5. ΦΕΚ Β’ 286 27.1.2021 | 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 Ιανουαρίου 2021
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται
στον πίνακα της απόφασης και ορίζονται βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.). Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της
υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
6. ΦΕΚ Β’ 289 27.1.2021 | 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 διάδοσης του», (Α’ 55), όπως ισχύει.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας με την οποία παρατείνεται και για το χρονικό διάστημα
από την 1η Φεβρουαρίου 2021 και έπειτα η δυνατότητα του εργοδότη να
καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
7. ΦΕΚ Β’ 292 27.1.2021 | Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη
την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του
τόπου εργασίας.
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Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με την οποία
παρατείνεται, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η
Φεβρουαρίου 2021, η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων μέτρων ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την
Επικράτεια, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα
της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες
περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε
ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών και μάλιστα
οφείλουν να προαναγγείλουν την εξ αποστάσεως εργασία στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση,
επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον
μήνα Φεβρουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και
εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την
έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.
Αναστέλλεται, τέλος, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.
8. ΦΕΚ
Β’
338
29.1.2021
|
Τροποποίηση
της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «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 ως και Δεκέμβριο
2020» (Β΄ 236).
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία τροποποιείται η από 25.01.2021 κοινή υπουργική
απόφασης «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 ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄
236).
Ειδικότερα,:
- στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο που
ορίζει, κατ’ εξαίρεση, ότι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την
«επιστρεπτέα προκαταβολή» και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την
19η Ιανουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή
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“Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.
- στο τέλος της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο που
ορίζει ότι ειδικά οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την
1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 και ορίζονται στο
Παράρτημα
V της απόφασης, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του
κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.
- Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 και ορίζεται ότι οι αιτήσεις για την
επιστρεπτέα προκαταβολή υποβάλλονται έως 8 Φεβρουαρίου 2021.
Τέλος, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, αίτηση που απορρίφθηκε για το λόγο ότι δεν είχαν υποβάλει
τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντο, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση,
εφόσον έως την 19η Ιανουαρίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην
ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.
9.

ΦΕΚ Β’ 341 29.1.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 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, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Με το άρθρο 1 θεσπίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας
ανά
πεδίο
δραστηριότητας
και επίπεδο επιδημιολογικής
επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου).
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής
Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στ) ο Δήμος Εορδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο
Δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θ) ο Δήμος
Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και ι) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας. 1B. Τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και
επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής
Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 45 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
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 το
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00.
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10. ΦΕΚ Β’ 345 31.1.2021 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Φεβρουάριο 2021.
Περιγραφή
Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα
Φεβρουάριο 2021 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Α’ της απόφασης).
Αναστέλλονται, επίσης, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα
Φεβρουάριο 2021 (περιγράφονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο
Παράρτημα Β’ της απόφασης).
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.
Ορίζεται, επιπλέον, αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τα σχετικά με
την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τη διαδικασία λήψης της. Η αποζημίωση
ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.
11.

ΦΕΚ Β’ 346 31.1.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29-1-2021 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, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341).

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 την οποία
προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ζακύνθου και
Χαλκιδικής στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με
την παρ. 1Α του άρθρου 1 της 29-1-2021 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
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από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341).
2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3580 - 26.01.2021 | Σχεδόν ένα χρόνο
από τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας
αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των μαθητών στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και δεν έχει εκπονήσει μελέτη για τα μαθησιακά
αποτελέσματα.
2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3610 - 27.01.2021 | Άμεση μέριμνα για
τον εμβολιασμό των ατόμων με κινητική αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3633 - 27.01.2021 | Πάνω από 150
σχολεία έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων.

Ευχαριστούμε!
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