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ΕΚΘΕΣΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (30.11. έως 6.12.) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ρόζα           

Λούξεμπουργκ και της αστικής μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch με         

σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος και την έγκαιρη ενημέρωσή του            

σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις που          

αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η έκθεση έχει εβδομαδιαίο χαρακτήρα και θα καλύπτει από την πρώτη έως την             

τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, τις σχετικές με την πανδημία νομοθετικές          

πράξεις της Κυβέρνησης και της Βουλής (Νόμοι, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,          

ΠΝΠ, ΚΥΑ και Αποφάσεις) καθώς και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο - όπως            

αυτός ασκείται από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου εκδόθηκαν 8 υπουργικές         

αποφάσεις, ψηφίστηκε 1 σχετικό νομοσχέδια, ενώ δεν καταγράφηκε        

κάποια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ή Πράξη Νομοθετικού       

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).  

 

Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα πιο κρίσιμα μέσα κοινοβουλευτικού         

ελέγχου, με θέματα οι απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων χωρίς         

διαφάνεια και έλεγχο, η λειτουργία παράλληλου συστήματος καταγραφής        

κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ, τα Πρακτικά και Γνώμες της Εθνικής Επιτροπής           

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID_19. 

 

Οικονομία: 

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως το νομοσχέδιο για την περιστολή του         

λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του         

παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και        

σχολαζουσών κληρονομιών, η επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων       
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1η 



 

 

 

ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί         

παράταση προθεσμίας καταβολής, επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την        

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου         

μετάδοσης του COVID-19. 

 

Υγεία:  

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας λαϊκής        

υπαίθριας αγοράς της για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς         

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έκτακτα μέτρα προστασίας         

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊό όπως η            

υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και          

εξωτερικούς χώρους. 

 

Εργασία:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η αναβολή συνεδριάσεων των       

υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. και παράταση καταβολής των        

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με           

αναπηρία, η διαδικασία/τρόπος διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για      

την κάλυψη ημερών της άδειας ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ,           

ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για δαπάνες και δημόσιες         

συμβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας         

Υγείας, διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του        

Υπουργείου Υγείας, μέχρι του ποσού των 350.000 Ευρώ. 

 

Παιδεία:  

Δημόσια Τάξη:  

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής         

Αστυνομίας με την οποία απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες        

συναθροίσεις στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν.           

4703/2020, Α΄131), στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα.  

 

 

2.1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ  

 

1. ΦΕΚ Α’ 242 4.12.2020 | Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του           

Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις         

περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για        

τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την          

προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις. 
 

Περιγραφή 

Με τα άρθρα 53-69 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

1. Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα            

Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο         

καθεστώς ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα          
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αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα         

κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί         

Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα. 

2. Ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ημίσεως της μείωσης των            

μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης         

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 , είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και          

ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν           

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα          

δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα          

ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

3. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων         

που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης         

για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. 

4. Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30η.6.2021,             

η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του v. 4646/2019 με              

εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β' του άρθρου 48, που αφορούν θέματα i)             

Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ίί) Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,       

Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και iii) Υποβολής Δήλωσης           

Στοιχείων Ακινήτων. 

5. Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που           

αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι         

είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με          

ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. 

6.α. Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου         

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις        

καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων,         

κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική         

αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας. 

β. Η εν λόγω προκαταβολή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με           

βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους            

δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

7.α Παρέχεται, έναντι εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πίστωση στους         

εγκεκριμένους αποθηκευτές, (ήτοι στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια να          

παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν          

προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του            

φόρου σε φορολογική αποθήκη), για τις Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών           

που υποβάλλονται μέχρι και τη δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μηνός, για            

την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε            

άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά        
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προϊόντα, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία           

βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

β. Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση μη            

εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής. 

8. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως            

αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών          

επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και          

που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο            

ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να            

είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ. 

9.α. Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος        

κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών        

τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ. 

β. Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης του Τελωνειακού Κώδικα περί          

καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης          

(Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στα υγρά αναπλήρωσης         

ηλεκτρονικού τσιγάρου και στα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και            

καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής τους. 

γ. Διευρύνονται, με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών         

τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που          

απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς         

προβλεπόμενα, προορίζονται για ίδια χρήση. 

δ. Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις πρoϊόντων καφέ η έννοια του           

υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται         

για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής            

των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις: 

- βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του          

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

- επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε            

ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε           

άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω             

φόρου. 

ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής         

της προαναφερθείσας διαδικασίας επιστροφής του φόρου κατανάλωσης. 

10. Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση          

χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που           

προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. 
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11. Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των           

υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή         

μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε           

περίπτωση παραβίασής τους. 

12. Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και           

άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, (ii) παρασκευάσματα        

διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα          

συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται (iii) σύνθετα        

αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις          

ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών. 

13. Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε           

περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην          

κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή           

αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. 

14. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, αναφορικά με           

τη θέση σε ακινησία επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών.  

Ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

- Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της          

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα            

μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της             

ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας 

- Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου            

μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,            

εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει            

πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση          

υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το             

δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. 

- Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων          

οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr - Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό             

κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες          

πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για           

τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση           

ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες           

πληροφορίες. 

15. Επαναπροσδιορίζεται το όργανο της εποπτείας, καθοδήγησης και του         

συντονισμού των ενεργειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ερευνών        

Οικονομικού Εγκλήματος σε σχέση με τις υποθέσεις, που έχουν επιληφθεί ως           

ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. 
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16. Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, αναφορικά με τη διαδικασία            

απόδοσης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Λ.Κ.Ε.)         

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.1.), ποσών (ποσοστό 7%) από τα          

εισοδήματα των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους        

απασχόλησης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ορίζονται τα       

ακόλουθα: 

α. Οι οφειλές των υπόχρεων διακρίνονται σε οφειλές από την άσκηση           

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά σε ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε         

τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων και σε οφειλές από           

επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών       

κ.λπ.). 

β. Η υποχρέωση απόδοσης ποσών από τους υπόχρεους, για τα εισοδήματα από            

επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας αφορά σε οφειλές που γεννήθηκαν         

από το έτος 2016 και εφεξής. 

γ. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης           

προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς          

τον υπόχρεο. 

δ. Επιτρέπεται η εξόφληση των υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. αποδόσεων είτε εφάπαξ, είτε σε            

έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ( το αr,γ6τερο έως το τέλος του             

επόμενου ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση         

των στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά. η είσπραξη των οφειλών για το έτος             

2018, πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.12.2021. Το ποσό που καταβάλλεται          

από κάθε υπόχρεο για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη             

φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος. 

Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι οφειλές από την ιiσκηση επιχειρηματικής         

δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα έτη 2016 και 2017 καταβάλλονται είτε           

εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις [έως είκοσι τέσσερις (24)]. Αντίστοιχα,           

καταργείται η ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε περαίωση           

οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν στην άσκηση         

επιχειρηματικ11ς δραστηριότητας μέσω εταιρείας. 

ε. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της            

προτεινόμενης ρύθμισης (όπως ιδίως η διαδικασία είσπραξης οφειλών        

παρελθόντων ετών και συμψηφισμού με τυχόν καταβληθέντα ποσά κ.λπ.). 

στ. Οι διοικήσεις Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.ΕΙ. απαλλάσσονται από κάθε            

είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και           

υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. απ6 την άσκηση         

επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς για το φορολογικό έτος 1998. 
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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’ 5258 30.11.2020 | Αναβολή συνεδριάσεων των υγειονομικών         

επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. και παράταση καταβολής των συντάξεων        

αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Εργασίας &           

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις όλων των           

υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την         

εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας, αναβάλλονται μέχρι την       

18.12.2020.  
Επίσης παρατείνεται, έως την 31.1.2021, η καταβολή των συντάξεων         

αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία           

που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής        

Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται          

λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις         

υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

 

2. ΦΕΚ Β’ 5284 1.12.2020 | 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 2.12.2020 έως             

και 8.12.2020, 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 απαγορεύεται η λειτουργία της υπαίθριας λαϊκής αγοράς που         

πραγματοποιείται την ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας στον Δήμο Αθηναίων επί          

της οδού Μ. Βόδα, για το χρονικό διάστημα από 2.12.2020 έως και            

8.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού. 

 

 

3. ΦΕΚ Β’ 5287 1.12.2020 | Διαδικασία/τρόπος      

διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για την κάλυψη ημερών της       

άδειας ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ. 
 

Περιγραφή 

 

 

40Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ VOULIWATCH ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020   
_______________6___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/a8ba027e-1b57-4ddc-befd-a7f85f72ccce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/a8ba027e-1b57-4ddc-befd-a7f85f72ccce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/a8ba027e-1b57-4ddc-befd-a7f85f72ccce.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/9bc4858a-5e2f-4ed7-8e77-c2ff81cbedd4.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/9bc4858a-5e2f-4ed7-8e77-c2ff81cbedd4.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/9bc4858a-5e2f-4ed7-8e77-c2ff81cbedd4.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/9bc4858a-5e2f-4ed7-8e77-c2ff81cbedd4.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/9bc4858a-5e2f-4ed7-8e77-c2ff81cbedd4.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/d8348563-e0d4-4802-b06c-cb3bc0c3928f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/d8348563-e0d4-4802-b06c-cb3bc0c3928f.pdf
https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/12/8/d8348563-e0d4-4802-b06c-cb3bc0c3928f.pdf


 

 

 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών          

Υποθέσεων και Εσωτερικών με την οποία ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του           

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού για τους           

εργαζόμενους - δικαιούχους. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους         

εργαζομένους το σύνολο των ημερομισθίων δηλαδή τόσο αυτών που καλύπτονται          

από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό             

προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια,         

ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.  

Ορίζεται, επίσης, η διαδικασία πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού με το ποσό            

που καταβάλλεται στον εργοδότη να αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών           

του ημερομισθίου του εργαζομένου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού που           

βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός πλέον των εργοδοτικών εισφορών.        

Προϋπόθεση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι για κάθε μία ημέρα            

αδείας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός να αντιστοιχούν          

τρεις ημέρες αδείας για τις οποίες βαρύνεται ο εργοδότης (δύο ημέρες αδείας            

ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονικής αδείας).  

 

4. ΦΕΚ Β’ 5298 2.12.2020 | Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων         

ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί         

παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την         

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας &          

Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία           

καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη           

δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων           

δόσεων της κάθε ρύθμισης, για επιχειρήσεις ή εργοδότες με τις εξής           

προϋποθέσεις: 

α. απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση           

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη           

ή εκ περιτροπής απασχόληση,  

β. έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων           

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας         

δραστηριότητας, έναν από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που         

επισυνάπτονται στην απόφαση. 

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων ή εργοδοτών τίθενται          

σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης           

καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του           

μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό           

θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές          

επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις. 

 

5. ΦΕΚ Β’ 5299 2.12.2020 | Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26-06-2020          

υπουργικής απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την       
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προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του        

κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), όπως ισχύει. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με την           

οποία αντικαθίσταται ο πίνακας (σ.σ. βρίσκεται συνημμένος στην απόφαση) των          

τουριστικών καταλυμάτων της υπ’ αρ. 9800/2020 απόφασης του Υπουργού         

Τουρισμού με τίτλο «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή         

διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου        

μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), όπως έχει τροποποιηθεί με όμοιες          

αποφάσεις, λόγω παράτασης της χρονικής διάρκειας μίσθωσης η οποία άρχεται          

από τη λήξη της αρχικής μίσθωσης, κύριων και μη κύριων τουριστικών           

καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων -         

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των συνοδών τους προκειμένου να        

αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού. 

 

6. ΦΕΚ Β’ 5335 3.12.2020 | Ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου          

για δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της          

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 
 

Περιγραφή 

Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ο Γενικός            

Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως αποφαινόμενο όργανο και διατάκτης,         

στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων         

συμβάσεων του Υπουργείου Υγείας, μέχρι του ποσού των 350.000 € πλέον           

ΦΠΑ, που αφορούν έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης αναγκών δημόσιας        

υγείας από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού.  

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για          

τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: 

α. διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών,  

β. συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών        

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,  

γ. επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων,  

δ. κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων,  

ε. ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης         

συμβάσεων, και  

στ. των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.  

 

7. ΦΕΚ Β’ 5344 4.12.2020 | Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις. 
 

Περιγραφή 

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

απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της Επικράτειας         

(άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α΄131), στις οποίες συμμετέχουν           

4 ή περισσότερα άτομα.  
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Επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης, ως        

ακολούθως: 

- Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις        

επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000,00 ευρώ.  

- Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις        

επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ.  

- Στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις        

επιβάλλεται με πρόστιμο ύψους 300,00 ευρώ.  

 Η απόφαση ισχύει έως την 6η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 24:00. 

 

8. ΦΕΚ Β’ 5350 5.12.2020 | Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας          

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19           

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου            

2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 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, Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και          

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Με το άρθρο 1 ορίζονται αναλυτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας           

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

κορωνοϊού. Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία 76 δραστηριοτήτων βάσει        

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ορίζονται αναλυτικά οι Κ.Α.Δ. στην        

απόφαση). 

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. 
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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 τη               

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14            

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00. Καταργείται, τέλος, η από 27.11.2020 κοινή           

υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον          

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της           

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη             

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255). 

 

 

2.5. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Επίκαιρη Επερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8/8 - 1.12.2020 | Απευθείας          

αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων χωρίς διαφάνεια και έλεγχο. 

 

2. Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 206 - 30.11.2020 |         

Λειτουργούσε παράλληλο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων από τον       

ΕΟΔΥ; 

 

3. Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 389 - 1.12.2020 |          

Πρακτικά και Γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας         

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID_19 

 

Ευχαριστούμε! 
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