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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2991/428/30-12-2020 Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν οι ως
άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με θέμα «Ειδική μέριμνα για την ενίσχυση και την ελάφρυνση
επιχειρήσεων, επαγγελματιών και επιστημόνων της Δυτικής Αττικής μετά το καθολικό lockdown.
Μόλις το 3% των επιχειρήσεων της περιοχής έχουν ενισχυθεί από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το
ΤΕΠΙΧ 2 μέχρι σήμερα», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει οι
επιχειρήσεις - καταστήματα εξαιτίας των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έγιναν οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις προς την
κατεύθυνση της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της στήριξης της
επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ισονομία των πολιτών και την οικονομική βιωσιμότητα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Ειδικότερα, στην παράγραφο 8 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το ν.4683/2020 (Α' 83) ορίζεται ότι:
«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν
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υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13
του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α΄ 171) μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για
το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και
θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί
ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής».
Παράλληλα με την παράγραφο 9 του ανωτέρω άρθρου δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά
συμβούλια να απαλλάξουν από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι
περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του
διαστήματος απαλλαγής.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π (Α’ 55), που κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), προβλέπεται ρητά ότι για επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού δύναται να παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, να αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και
να παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας
καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών ή των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή
προσαυξήσεις. Οι κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών που ισχύουν και με τις οποίες ενεργοποιούνται και εξειδικεύονται οι ανωτέρω
προβλέψεις, εφαρμόζονται αναλογικά, κατά το άρθρο 167 του ν.3463/2006 (Α’ 114) και για τις
οφειλές των εν λόγω επιχειρήσεων προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.
Τέλος, με τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 173 του ν.4764/2020 «Ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη
ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) δίνεται, εκτάκτως, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών φυσικών
και νομικών προσώπων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και απαλλαγής
από πρόσθετα βάρη (τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα, κ.λ.π.), σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
των οφειλομένων. Η εν λόγω ρύθμιση, αφορά σε οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν
κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, ήτοι από τις 15 Φεβρουαρίου του 2020 μέχρι και τις 28
Φεβρουαρίου του 2021, και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η
πανδημία.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε άμεσα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην ενεργοποίηση ειδικών θεσμικών προβλέψεων, με τις οποίες
επιχειρείται κατά τρόπο συστηματικό και στοχευμένο η αποτελεσματική στήριξη της τοπικής
οικονομικής ζωής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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