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ΕΚΘΕΣΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (8.3. έως 14.3.) 

 

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 Μαρτίου εκδόθηκαν 9 υπουργικές αποφάσεις,          

ψηφίσθηκαν 2 σχετικά νομοσχέδια, ενώ δεν καταγράφηκε κάποια Πράξη         

Υπουργικού Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα κατάθεση πρακτικών Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά        

με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συνταγογράφηση και αποζημίωση από         

ΕΟΠΥΥ, των διαγνωστικών τεστ covid_19 που διεξάγονται σε ιδιωτικά         

εργαστήρια, στέρηση του επιδόματος παιδιού για ανάπηρα παιδιά εν μέσω          

πανδημίας, «χορός» απευθείας αναθέσεων από την Περιφέρεια Αττικής,        

ελέω covid, κορυφώνεται, τι σημαίνει παραχώρηση ιδιωτικών κλινικών για τη          

νοσηλεία covid περιστατικών, ερωτήματα για τον εμβολιασμό κατά του         

COVID_19. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως το νομοσχέδιο «εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και        

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,       

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και           

 

 

54Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

ΜΑΡΤΙΟΣ Εβδομάδα 2η 



 

 

 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», προσδιορισμός           

πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την        

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα          

Νοέμβριο 2020 και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ενίσχυση επιχειρήσεων που          

παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των          

Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων, παρατείνεται, έως την         

31η Μαρτίου 2021, ο χρόνος ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,         

διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας         

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, κατ’ εξαίρεση,        

δύνανται να υποβάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την           

24η Φεβρουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα         

Έσοδά μου”, καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων ΚΑΔ για την          

υπαγωγή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που είτε έχουν        

αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί από την πανδημία του           

κορωνοϊού και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, μέτρα στήριξης των         

εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά       

για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, 

παράταση ισχύος της ΚΥΑ δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και         

τροφίμων, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο          

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. 

Εργασία: 

Περιλαμβάνει μέτρα όπως παρατείνεται, έως την 30η.9.2021, η προθεσμία         

μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε εποχικές αγροτικές         

εργασίες, παρατείνεται, έως την 31η Μαρτίου 2021, ο χρόνος ισχύος του           

Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 36 9.3.2021 | Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του          

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις       

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις           

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 222 προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και         

ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της         

συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση        

υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την         

ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», για      

το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου          

διασποράς του κορωνοϊού, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021. 
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Με το άρθρο 240 παρατείνεται, από τη λήξη της μέχρι τις 31-5-2021, η             

δυνατότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων        

φορέων αυτού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού, να           

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (προμηθειών και παροχής υπηρεσιών),       

με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων        

[ενδεικτικά, για τη συντήρηση κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του        

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την ανάπτυξη νέων μέσων          

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και        

συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και        

απολύμανσης του κτιρίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των         

κτιρίων των εποπτευόμενων φορέων, την προμήθεια των σχετικών υλικών         

(φορητών υπολογιστών, λογισμικού κ.λπ.)], με σκοπό τη διασφάλιση της         

λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης       

συνεδριάσεων οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση         

εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη         

παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Με το άρθρο 241 παρέχεται η δυνατότητα στα Ερευνητικά Κέντρα και τα            

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που συμμετέχουν στην Εμβληματική Δράση για        

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, να προμηθεύονται για τον περιορισμό της          

διάδοσης του ιού και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-6-2021,            

εργαστηριακά αντιδραστήρια διάγνωσης του κορωνοϊού, συνοδά      

εργαστηριακά υλικά και συνοδό εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας, κατά         

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 

Με την τροπολογία των άρθρων 248-249 προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό          

πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή          

Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού       

(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) μπορεί, μέσω της ειδικότερα αναφερόμενης ηλεκτρονικής       

υπηρεσίας (emvolio.gov.gr), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.,        

αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού        

κατά του κορωνοϊού και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Παρέχεται,         

επίσης, η δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού, για         

το οριζόμενο χρονικό διάστημα και στους πολίτες που διαμένουν σε          

δομές και θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου        

Υγείας και ιδίως στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) των άρθρων 4 και 11 του              

v.2716/1999. 

 

2. ΦΕΚ Α’ 38 12.3.2021 | Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)          

2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα          

των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της           

απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Με το άρθρο 9 χορηγείται έκτακτη παράταση 6 μηνών του χρόνου περάτωσης            

των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 που θα έληγαν έως τις            

30/6/2021 ή όσων εξέπνευσαν ήδη εντός της περιόδου επιβολής των          
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περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας         

COVID-19. 

Με το άρθρο 16 παρατείνεται, έως την 30η.9.2021, η προθεσμία          

μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε εποχικές αγροτικές         

εργασίες. Υποβάλλεται, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής         

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), η αίτηση, στην οποία           

αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης           

χώρας. Μέχρι να λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία ελέγχου και          

πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της         

Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των        

μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική         

οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του Σώματος         

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι για την         

τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την            

τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού. 

 

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’ 898 απόφαση 1 8.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία           

Α.1251/20.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών     

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική      

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού         

μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

αντικαθίσταται η παρ. 1 της από 20.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού          

Οικονομικών (Β’ 5204).  

Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο μισθωτής οικήματος που στεγάζει επαγγελματική         

επιχείρηση (σ.σ. ορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης) και για την οποία           

έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για          

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση          

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο          

2020.  
 

 

2. ΦΕΚ Β’ 898 απόφαση 2 8.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία           

Α.1274/14.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών     

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική      
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απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού         

μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

αντικαθίσταται η παρ. 1 της από 14.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού          

Οικονομικών (Β’ 5577). 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο μισθωτής οικήματος που στεγάζει επαγγελματική         

επιχείρηση (σ.σ. ορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης) και για την οποία           

έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για          

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση          

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο          

2020. 
 

 

3. ΦΕΚ Β’ 900 8.3.2021 | Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’          

εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων         

2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της           

νόσου Covid 19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την           

οποία εγκρίνεται και δημοσιεύεται η πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση         

επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας        

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων          

για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19». 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ και           

θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων        

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ορίζονται αναλυτικά οι λήπτες της ενίσχυσης στους οποίους επιβλήθηκαν         

περιοριστικά μέτρα, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2020,         

λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου συγκεκριμένων περιοχών. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο       

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων     

(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η          

23.4.2021 ώρα 15:00. 

Ορίζονται, τέλος αναλυτικά, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των         

αιτήσεων, η διαδικασία ενστάσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των ληπτών          

ενίσχυσης. 

 

4. ΦΕΚ Β’ 926 9.3.2021 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020          

(Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής         

των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από                 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει. 
 

 

 

54Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/12a5a7fe-7944-4edb-87b9-1c0af28d1821.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/12a5a7fe-7944-4edb-87b9-1c0af28d1821.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/ca303f03-71fe-4afe-a310-aa1f752d6925.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/ca303f03-71fe-4afe-a310-aa1f752d6925.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/ca303f03-71fe-4afe-a310-aa1f752d6925.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/ca303f03-71fe-4afe-a310-aa1f752d6925.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/67075624-9582-47ab-b9ce-fd1ca8b1892c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/67075624-9582-47ab-b9ce-fd1ca8b1892c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/67075624-9582-47ab-b9ce-fd1ca8b1892c.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2021/3/16/67075624-9582-47ab-b9ce-fd1ca8b1892c.pdf


 

 

 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία παρατείνεται, έως την 31η Μαρτίου 2021, ο           

χρόνος ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σύμφωνα με τον οποίο οι          

επιχειρήσεις-εργοδότες µπορούν να κάνουν χρήση των ρυθµίσεών του για το          

σύνολο ή µέρος του προσωπικού τους. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 946 10.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/           

1.3.2021 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 το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης &          

Επενδύσεων με την οποία, στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της                

από 1.3.2021 κοινής υπουργικής 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 το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804),           

προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν          

αίτηση και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την 24η Φεβρουαρίου 2021           

στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί          

για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρμα        

“myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.  

Ορίζεται, επίσης, η 18η Μαρτίου 2021, ως η καταληκτική ημερομηνία          

υποβολής των αιτήσεων. 
Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν αίτηση, αλλά ωστόσο αυτή απορρίφθηκε, εκ           

του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα           

με την από 10.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 540), δύνανται να           

υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 24η Φεβρουαρίου 2021 δήλωσαν           

στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου». 

 

 

6. ΦΕΚ Β’ 959 11.3.2021 | Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών         

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’          

της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία            

Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση      

θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας       

και άλλες διατάξεις» (Α’ 31). 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού & του Υφυπουργού          

Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας         
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(ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου              

480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), για την υπαγωγή, από την 1η.3.2021 και             

μέχρι την 31η.3.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που είτε         

έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί από την πανδημία του            

κορωνοϊού και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40%         

για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την           

αντίστοιχη περίοδο έτους 2019 και καταγράφονται στα Παραρτήματα 1 & 2,           

που βρίσκονται συνημμένα στην απόφαση.  

Περιλαμβάνει, ακόμη, τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με          

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2           

της απόφασης. 

Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες          

λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την          

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από τις        

ανωτέρω επιχειρήσεις. 

 

7. ΦΕΚ Β’ 992 12.3.2021 | Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020           

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 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. 46553/13.05.2020 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 και τις 12 Μαΐου 2021, 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), όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με άλλες όμοιες κοινές υπουργικές          

αποφάσεις. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 994 12.3.2021 | Τροποποίηση της υπό στοιχεία          

Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή      

των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα             

μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’          

επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού         

COVID-19» (Β’ 3505). 
 

Περιγραφή 
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Πρόκειται για την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία          

τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1193/ 24.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού         

Οικονομικών, κατά βάση, στα εξής σημεία.  

- ο εκμισθωτής, που δεν εισπράττει τουλάχιστον το 40% των μισθωμάτων          

λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης μισθωμάτων ή τουλάχιστον         

το 30% των μισθωμάτων, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και         

μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού          

μισθώματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού,        

δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος          

και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην        

αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας         

δήλωσης φόρου εισοδήματος. 
- οι εκμισθωτές, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τα ανωτέρω         

ποσά, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί          

του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών, από οφειλές προς τη           

φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από       

31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από       

ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ     

αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

- Ο δικαιούχος της έκπτωσης, εκμισθωτής, προκειμένου να τύχει των         

ανωτέρω ρυθμίσεων, υποβάλλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου        

επικοινωνίας δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (“Δήλωση       

Covid”). 
 

9. ΦΕΚ Β’ 996 13.3.2021 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας            

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο         

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021            

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 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, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υφυπουργού στον         

Πρωθυπουργό. 

Με το άρθρο 1 θεσπίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας           

υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής       

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου).  

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: α) η Περιφέρεια Αττικής,          

β) οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας, γ) οι Περιφερειακές          

Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας εξαιρουμένου        

του Δήμου Σκύρου, δ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και          

Κορινθίας, ε) οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής, στ) οι          
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Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Θεσπρωτίας, ζ) η Περιφερειακή Ενότητα         

Ηρακλείου, η) οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου & Λέσβου, θ) η Περιφερειακή           

Ενότητα Λευκάδας, εξαιρουμένου του Δήμου Μεγανησίου, ι) ο Δήμος Καλυμνίων          

της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και ο Δήμος Ρόδου της Περιφερειακής          

Ενότητας Ρόδου, ια) ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, ιβ) ο Δήμος             

Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ιγ) οι Δήμοι Ιωαννιτών και          

Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιδ) ο Δήμος Κατερίνης της          

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αιε) ο Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής          

Ενότητας Σποράδων. 

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της         

Επικράτειας.  

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 47 δραστηριοτήτων (βάσει Κωδικών        

Αριθμών Δραστηριότητας. Επιπλέον, ορίζονται οι κανόνες λειτουργίες για τις         

επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν αναστέλλεται. 

Τέλος, ορίζονται η αναστολή λειτουργίας 28 δραστηριοτήτων βάσει Κωδικών         

Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην απόφαση), ειδικά         

για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. 
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. 
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Με τα άρθρα 8-13 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,            

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

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

για την ενημέρωση του κοινού. 

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

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021              

και ώρα 6.00. 
 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου (Α.Κ.Ε.) με αριθμό πρωτοκόλλου 515 -         

08.03.2021 | Κατάθεση πρακτικών Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά       

με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 

2. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4962 - 10.03.2021 | Συνταγογράφηση         

και αποζημίωση από ΕΟΠΥΥ, των διαγνωστικών τεστ covid_19 που         

διεξάγονται σε ιδιωτικά εργαστήρια. 

 

3. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5023 - 12.03.2021 | Στερούν το          

επίδομα παιδιού για ανάπηρα παιδιά εν μέσω πανδημίας. 

 

4. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5035 - 12.03.2021 | Ο «χορός» των           

απευθείας αναθέσεων από την Περιφέρεια Αττικής, ελέω covid,        

κορυφώνεται για πολλοστή φορά! 

 

5. Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5056 - 12.03.2021 | Τι σημαίνει          

παραχώρηση ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία covid περιστατικών. 

 

6. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 559 - 12.03.2021 | Κρίσιμα          

ερωτήματα για τον εμβολιασμό κατά του COVID_19. 

 

 

Ευχαριστούμε! 
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