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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων- Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4797/2021
Στον ν. 4797/2021 (Α’όό), προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Αρθρο 12Α
Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροψής και στην περίπτωση που οι
πληγείσες από θεομηνίες περιοχές περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν δύναται να
σριοθετηθούν, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, σύμψωνα με το άρθρο 10 του
ν. 2576/1998 (Α25), δύναται, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής του άρθρου 13, να ρυθμίζονται τα Θέματα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και
διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Το παρόν ισχύει από την

1η

Γουνίου 2020».
Άρθρο2

Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 5 άρθρου 24 ν. 4797/2021
-

Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 τροποποιείται
ως προς τον χρονικό προσδιορισμό των θεομηνιών που έχουν πλήξει τη χώρα, β) στην παρ. 3
προστίθενται δεύτερο, τρίτο καιτέταρτο εδάψια, γ) στην παρ. 5 τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο ως
προς την προσθήκη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και
οι παρ. 1, 3 και 5 διαμσρψώνονται ως εξής:
«1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 19, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, διαβιβάζονται σε αυτήν από υπηρεσίες και ψορείς οι υποθέσεις για επιχορήγηση
επιχειρήσεων, καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της ανωτέρω διεύθυνσης, που αψορούν
θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την Ιη Ιουνίου 2020 και μετά.
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3. Μέχρι την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής
Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παράντα, σχετικά με την επιχορήγηση και την
προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόψασης της
παρ. Ι και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 οι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν θεομηνίες που
έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Ιη Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ
Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την
έκδοση της απόψασης της παρ. 1, οι αρμοδιότητες του παρόντος που αψορούν θεομηνίες που έχουν
πλήξει περιοχές της χώρας από την Ιη Ιουνίου 2020 και μετά, ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής. Μετά τις 30 Ιουνίου 2022, οι αρμοδιότητες του παρόντος ασκούνται από τη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής ουστήνονται ομάδες έργου
αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σύμφωνα μετην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α133), με αντικείμενο την
εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής
αλληλογραψίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α 17)
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στη Διεύθυνση
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά περίπτωση. Αποστολή των
ομάδων έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραψή των
υποθέσεων του πρώτου εδαψίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδομών και
Μεταφορών και της εισερχόμενης αλληλογραψίας με απσδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.))

Άρθρο 3
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής νια επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που εκλήγησαν από
ψυσικές καταστροφές
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού οΟνιο-ι9,
υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροψές που
εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν
από τις εν λόγω Φυσικές καταστροφές, δύναται να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 και την υπό στοιχεία 2020/ς 91 1/01 της 2Οης
Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιιΓίροσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
Κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η Οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου ςΟνιο-ι9)), και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από
εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α 66) και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία
προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής
σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της
ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η

διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και. ειδικής διάταξης μη εψαρμοζομένης της παρ. Ι του άρθρου 47
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιοτωτικά ιδρύματα.
Άρθρο4
Επιστροφή ποσών από το προσωρινό μέτρο Κρατικής ενίσχυσης με τη μορψή επιστρεπτέας
προκαταβολής —Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
Στο άρθρο τρίτο της από 303.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η παρ. 3 τροποποιείται ως προς την προσθήκη ατην
εξουσιοδοτική διάταξη των διαδικασιών, των οργάνων ελέγχου, της διαδικασίας και των οργάνων
ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων ποσών
και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι
δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία
υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροψής της
ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και
τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των
επιστρεπτέων ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος»

Άρθρο 5
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων
ίππων
1. Χορηγείται εψάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους
αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιτττιοδρομιών και του ιπποδρομιακού
στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του κανονισμού (18 ιυπΓπ5 1407/2013. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης ανά
δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης του προβλεπόμενου από τον ως άνω κανονισμό ανώτατου
ορίου, η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί

των απολεσθέντων επάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020 κατά τις οποίες δεν
διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της εψαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο19.
2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες
δρομώνων ίππων, σι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική

3

ενίσχυση νια λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού ςονιο-ι9 και συνδέονται, υπό Τις
παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, με ίππους που α) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων
του ν.π.δ.δ. μετην επωνυμία «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.), που συστάθηκε μετον αν.
858/1937 και σύμψωνα μετον Κώδικα πποδρομιών, που εγκρίθηκε μετην υπ’ αρ. 1175/17.1.1997
απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 66) και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική ιπποδρομιακή
δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την
15η.6.2020 έως καιτην όη11.2020.
3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη
εψαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α 167) σε περίπτωση διανομής ή
κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’
167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και ιο
Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασψαλιοτικά ταμεία ή τα πιοτωτικά ιδρύματα.
4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2021 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από
τον λΑΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται μετην υλοποίηση μέτρων Προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες»,
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
καθορίζονται το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ο τρόπος διανομής του ανά δρόμωνα
ίππο, ο τρόπος και τα ποσοστά περαιτέρω επιμερισμού, σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες
αντιστοίχως, του αναλογούντος σε κάθε δρόμωνα ίππο ποσού, ο τρόπος υπολογισμού του ακριβούς
διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο ψορέας, οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και σ τρόπος καταβολής, ο
χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς
και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΙΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΞΡυΚ1ζΗ 0Ε01(11Α0Ι9

(ΗΚΙΞΤΟ$ Ξ·ΓΑικουκΑ8
24- 1 2021 19:02

(11ΤΟ $ΤΑ1ΚΟΤΞΑ5

ΡΥ01Ο0Ν-Α0ΟΝ11 420010011Α011
411 21121 20117
-

Κ0Ν&1ΑΝ11Νυ% ι·ιιτο1κ:ο

Κ0Ν5ΤΑ04Τ1Ν03 0ΗΑτΖιΟΑκιΟ
14 111021 1150

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

—

ΜΑνι<ουυι5 νοιιυι

ινοιι
Κ1)Ν% Ι

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

‘411.202120:06

Κ1)Ν1ΑΝΤ1ΝΟ5 Ι
2442021 -36

1Ν()0 1

κο2·ι\ιΝ.οΜ.ι4Νι:,

ΚΟ%ΟΤΟΝΤ1ΝΟΟ ΚΑΟΑΜΑΝΙΙ0
11112071 1310

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΗΡ1Τ(Ν ΤΥΕ1λΝ1ΌΝ

£Ι1118ΤΟ 4ΤΥ1.1ΑΝιΌ15
11-202 18-36
Κ\ΙΝΑΚΟ1 Ρ1ξ1(Κ.4Κ-%Κ1·

4111001 1011

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

—

ΚΥ1ΛΚΟ ΡΙΕΚΟΑΚΑΚΙ3
‘4112921 1838

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΈΟ13Ό106 Κ’1

43116

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΗΕΟΟΟΟΟΞ 5ΚΥΙ4κΑΚ16
‘4 112021 19:43

Τ·½ΤΙΑΝΟ5 ΡΕΤΞΑ5

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΙίΑΚΗΣ

ΑριΡμ,

Γή

<οτατθηΚί

ΞΓΥΙΙΑΝΟ5 ΡΕΓΑ
24.11.2021 19:50

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

1142

σήμιρα

Ε,γυ
ο Δ)ντή5 Νο

Ο’?Ι

4(1

Χ
ιυλινιδ115

‘4
Μ

Ο

αΕ
-

Ρ?ο1Ι

νι

νι5·

ό1

νι

2 πέι’

ς

ιτυΜα4οό#ι ΧυΙΠ€ΛΤυ ΙΤΤ110ΝΝ 1θήΝΛτ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
με τίτλο
<ιΜέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης Και λειτουργίας κτηνοτροψικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροψίμων»

2
Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210
3332621, 2103332441 (Δήμητρα Καββαδά), ηλ. ταχ.: ιτιπΊ51&ο1ίΊεε@πιΊπ1π.ι’;
Ετυλέξατε από Τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους τομείς νομοΰέτησης
στους οποίους αφορούν οι Βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύδμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χ

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

Ιδ

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτοτητα»τηςαξιολοσυμενηςρυθμισης
—

1.

—

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξισλογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται άρθρο 12Α στο κε4άλαιο Γ’ του μέρους Α’ του ν.
4797/2021 (Α’ 66), ώστε να ρυθμιστούν Θέματα οριοθέτησης περιοχών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
μετά από θεομηνίες. Μετά την εττέλευση Θεομηνίας, οι πληγείσες περιοχές ορισθετούνται με Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών,
καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο και καταγραφή πληγέντων κτιρίων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, σύμψωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’25). Σε περιπτώσεις όπου
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
ή σε μέγεθος καταοτροψής, για περιοχές που έχουν πληγεί από θεομηνία αλλά δεν δύναται να
οριοθετηθούν μετην ως άνω κοινή απόφαση, λόγω έλλειψης πληγέντων κτιρίων, μετην προτεινόμενη
διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να οριοθετούνται με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη στο πλαίσιο της Κρατικής αρωγής και περιπτώσεων
περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν δύναται να οριοθετηθούν με τις
προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της
νεοσύστατης Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε αυτή καιτη διεκπεραίωση εκκρεμών και νέων υποθέσεων επιχορήγησης.
Άρθρο 3
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω οικονομική στήριξη και προστασία των
επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την εμψάνιση και διάδοση του κορωνοϊού ΟΙ0-19 και
υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροψές που
εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από
τις εν λόγω φυσικές καταστροφές. Προκειμένου να αντιμετωττιστούν οι δυσμενείς οικονομικές
συνέπειες των ανωτέρω γεγονότων στις επιχειρήσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα ενίοχυσής τους
μέσω του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης με τη μορψή επιχορήγησης.
Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Ν 75), ώστε στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα εκδοθεί να δύνανται να συμπεριληφθούν και ρυθμίσεις σχετικά
με τη διαδικασία της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, του ελέγχου και βεβαίωσης
των προς επιστροφή ποσών, καθώς και της βεβαίωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης με
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η χορήγηση εψάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους
ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, στο πλαίσιο του κανονισμού θ
τππίπι5 1407/2013, προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών που επέψερε η αναστολή των

ιπποδρομιών και Του ιπποδρομιακσύ στοιχηματισμού εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊσύ εονιο
19.
Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση προσδιορίζεται με βάση τα απολεσθέντα έπαθλα των χρονικών
διαστημάτων εντός του έτους 2020, κατά τα οποία δεν διεξήχθη αγωνιστική ιπποδρομιακή
δραστηριότητα λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και ανέρχεται σε
ποσοστό έως 50% των επάθλων αυτών.

2.

Γιάτί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο Ι
Κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση της αξιολογούμενης ρύθμισης, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις
περιοχών στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημ[ες σε αριθμό πληγεισών
αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μετά από θεομηνία, αλλά δεν δύναται να
οριοθετηθούν με την Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταψορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, λόγω έλλειψης πληγέντων
κτιρίων.
Άρθρο 2
Κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση ζητημάτων σχετικών μετην έναρξη λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη
διεκπεραίωση νέων και εκκρεμών υποθέσεων επιχορήγησης.
Άρθρο 3
Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοΙού ΟνΙ0-19 και υπέστησαν μεγάλες
οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάϋηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του
έτους 2021. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση των άμεσων αρνητικών
οικονομικών συνεπειών στις επιχειρήσεις αυτές και την ευρύτερη οικονομία.
Άρθρο4
Είναι απαραίτητος ο καθορισμός της διαδικασίας της βεβαίωσης Των επιστρεπτέων ποσών και της
τυχόν ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της ενίσχυσης της επιστρεπτέας
προκαταβολής, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της
συμμόρψωσης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 5
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε αφενός να καλυφθεί το κόστος συντήρησης των
ίππων σε χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες λόγω αναστολής της ιπττοδρομιακής δραστηριότητας
υπήρχε καθολική έλλειψη εσόδων, αφετέρου να εξασψαλιστεί η εξακολούθηση της άσκησης της
ιπποδρομιακής δραστηριότητας και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού επ’ωψελεία όλων των
ιπποδρομιακώντάξεων, αλλά καιτου Ελληνικού Δημοσίου.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρα Ικαι2
Οι ρυθμίσεις αφορούν τους δικαιούχους επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, αλλά
και το σύνολο της κοινωνίας, διότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο διοικητικός μηχανισμός, ως προς
την ικανότητα άμεσης και ταχείας απόκρισής του για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών σε
έκτακτες συνθήκες και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
Άρθρο 3

ς

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοίσύ ςονιο-ι9 συνδυαστικά με τις επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές που
εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021.

Άρθρο 4
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο του
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορψή επιστρεπτέας προκαταβσλής.
Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη διάταξη επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο των ιπτιοδρομιακών τάξεων
(ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές, αναβάτες, ιπποπαραγωγσί, κτηνίατροι, παραγωγοί και προμηθευτές
ζωστροψών Και λοιπών ιπποδρομιακών προϊόντων, το προσωπικό που απασχολείται στη διοργάνωση
των ιπποδρομιών και του στοιχηματισμού κ.λπ.), αλλά και το σύνολο των πολιτών που συμμετέχουν
στην εν λέγω ιπποδρομιακή δραστηριότητα μέσω του στοιχηματισμού.

Η αναγκαιστητατης αξιολογουμενης ρυθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΕΙ
Οχι
Εάν ΝΑΙ, ποιο Είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο Ι
ν. 4797/2021 (Α’όό)
Άρθρο 2
Άρθρο 24 ν. 4797/2021 (Α66)
Άρθρο 3

Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86)
Άρθρο 29 του ν. 4772/2021 (Α’ 17)
Άρθρο 4

-

5.

παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α75) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α 86)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

Άρθραίκαι2
Κρίνεται απαραίτητη η ρητή καταγραφή της δυνατότητας οριοθέτησης
περιοχών, μετά από θεομηνία, όπου υπάρχουν αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από σχετική εισήγηση του
ΕΛΓΑ και της Κυβερνητικής
Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής,
συμπληρωματικά του ισχύοντος πλαισίου οριοθέτησης περιοχών με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδομών και Μεταψορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση
(άρθρο 10 του ν. 2576/1998, Α’25). Επίσης τροποποιούνται σι
προβλεπόμενες μεταβατικές διαδικασίες που Είχαν ρυθμιστεί με
αντίστοιχες διατάξεις, νια τον χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων από
την αρμόδια υπηρεσία. Κατόπιν τούτου, σι αξιολογούμενες ρυθμίσεις
απαιτούν ρυθμιστική παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης,
δίχως να αρκεί προς τούτο η έκδοση προεδρικού διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης ή η τροποποίηση
αυτών.
Άρθρο 3
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται νέο καθεστώς ενίσχυσης, στο
πλαίσιο των οριζομένων στην υπό στοιχεία £(2020) 1863 από 19
ι) με αλλαγη προεδρικου

διαταγματος,
υπουργικης αποψασης
η αλλης κανονιστικης
πραξης,
,

Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό
Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου ςΟνιυ
19)> και ειδικότερα στο πλαίσιο του τμήματος 3.1 αυτής, με σκοπό να

ενισχυθούν οικονομικά επιχειρήσεις που υπέστησαν επιπλέον
οικονομικές απώλειες λόγω ψυσικών καταστροψών εντός του έτους
2021. Δεν υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη στην κείμενη νομοθεσία, η
οποία να επιτρέπει με έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης την ενίσχυση των επιχειρήσεων
αυτών με τη μορψή επιχορήγησης. Κατόπιν αυτού, απαιτείται
ρυθμιστική παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης.

Άρθρο 4
Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει τροποποίηση του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, η οποία είναι εψικτή μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.
Επιπλέον, δεν υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη στην κείμενη
νομοθεσία, η οποία να επιτρέπει με έκδοση προεδρικού διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιοτικής πράξης τον καθορισμό των
διαδικασιών βεβαίωσης και ανάκτησης των προς επιστροψή ποσών και
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενίσχυσης με τη μορψή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Άρθρο 5
Δεν υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη ατην κείμενη νομοθεσία, η οποία
να επιτρέπει με έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιοτικής πράξης τη χορήγηση εψάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων) τους προπονητές και
τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών

και του ιπποδρομιακού οτοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊσύ ςονιυ-ι9. Κατόπιν αυτού, απαιτείται ρυθμιστική παρέμβαση
σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΗΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Άρθρα Ι έως και 5
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας, καΘώς
απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρα Ι έως και 5
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να
θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των Θεμάτων των προτεινόμενων
άρθρων με νομοθετική πρόβλεψη.

Συναψείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ 11

Οχι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

·

ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την
Σημειώστε
αξιολογούμενη ρύθμιση

π

ιι&ιπ

Π

1π

Γ&1Ιχ

[ΟΙ

Π

ΙΙΙ

1χ

8.

12

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο Ι
Η οριοθέτηση, μετά από θεομηνίες, περιοχών με αγροτικές
εκμεταλλεύσεις και περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, νια τις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα
οριοθέτησης, με τις προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο κοινές υπουργικές αποψάσεις.
Άρθρο 2
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την έναρξη λειτουργίας της
νεοσύστατης Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Οικονομικών, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτή και τη
διεκπεραίωση εκκρεμών και νέων υποθέσεων επιχορήγησης.

Άρθρο 3

) βραχυπρόθεσμοι:

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών
συνεπειών σε επιχειρήσεις, οι οποίες πλήπονται από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού ςονιυ-ι9 και υπέστησαν
μεγάλες οικονομικές απώλειες από ψυσικές καταστροφές που
εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021.
Άρθρο4
Ο καθορισμός της διαδικασίας επιστροφής, βεβαίωσης και
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που
χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του καθεστώτος της
ενίσχυσης μετην μορψή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Άρθρο 5
Εισάγεται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να επιτευχθεί η εν
μέρει αποκατάσταση των οικονομικών ζημιών, που υπέστησαν
οι ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων από
την αναστολή των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού
στοιχηματισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιΒ-ιθ.

Άρθρο Ι
Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική
δραστηριότητα επιχειρήσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που
έχουν πληγεί από θεομηνίες και, μέσω αυτής, η στήριξη της
εθνικής οικονομίας.
Άρθρο 3

ιι) μακροπροθεσμοι:

Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική
δραστηριότητα των πληττάμενων επιχειρήσεων, λόγω των
έκτακτων συνθηκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοΙού ςονιο-ι9 και, μέσω αυτής η στήριξη της εθνικής
οικονομίας και η ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής. Η στήριξη
των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη θεσμοθέτηση περαιτέρω
μέτρων ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Άρθρο 4
Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της
συμμόρψωσης με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 5
Εισάγεται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αναχαιτισθεί η
πορεία συρρίκνωσης του ιππικού πληθυσμού και να
διασψαλισθεί η εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των
ιπποδρομιών καιτου ιπποδρομιακού οτοιχηματισμού.

\)

___________
___________
________________
____
____
____

Κατ’ αρθροαναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
Ι

2

3

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ρυθμίζονται Θέματα οριοθέτησης
περιοχών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μετά από θεομηνίες.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και
εκτεταμένες ζημίες σε
αριθμό πληγεισών
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροψής, νια περιοχές που
έχουν πληγεί από θεομηνία αλλά δεν δύναται να οριοθετηθούν με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταψορών, καθώς και
Εσωτερικών κατά περίπτωση, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις
(ν. 867/1979, ν. 1133/1981, ν. 1190/1981, άρθρο 10 του ν.
2576/1998), λόγω έλλειψης πληγέντων κτηρίων, προβλέπεται η
δυνατότητα να οριοθετούνται με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από
σχετική εισήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη στο πλαίσιο της
κρατικής αρωγής και περιπτώσεων περιοχών που περιλαμβάνουν
αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν δύναται να οριοθετηθούν με τις
προβλεπόμενες από ιο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποψάσεις.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, τροποποιούνται οι μεταβατικές
διατάξεις που αψορούν τον χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων και
την έναρξη λειτουργίας της νεοσύστατης Διεύθυνσης Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να διεκπεραιωθούν
παράλληλα οι πιο παλαιές υποθέσεις από την υψιστάμενη
οργανική μονάδα στο Υπουργείο Οικονομικών που κατέχει την
απαιτούμενη εμπειρία και στη συνέχεια η νέα Διεύθυνση να
αναλάβει τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων ταχύτερα
και πιο αποτελεσματικά. Ειδικότερα, προβλέπεται η σταδιακή
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αφορούν θεομηνίες από την
υψιστάμενη οργανική μονάδα (Γ Τμήμα της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών)
προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ως την 30062022. Λόγω του
αυξημένου αριθμού περιπτώσεων ψυσικών καταστροψών και της
έκτασης αυτών, κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη λειτουργία δύο
δομών διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η
εξέταση του συνόλου των υποθέσεων με ταχύτερους ρυθμούς.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω
οικονομική στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων, που
επλήγησαν από την εμψάνιση Και διάδοση του κορωνοϊού ςονιο
19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες
επιτάθηκαν από ψυσικές καταστροψές που εκδηλώθηκαν εντός
του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που
επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροψές. Προκειμένου να
αντιμετωπιοτούν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες των
ανωτέρω γεγονότων στις επιχειρήσεις αυτές, παρέχεται η

1*

______________

δυνατότητα ενίσχυσής τους μέσω του προσωρινού
κρατικής ενίσχυσης με τη μορψή επιχορήγησης.
4

5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του
άρθρου τρίτου της από 303.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), ώστε στην κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών Και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα εκδοθεί να
δύνανται να συμπεριληφθούν και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαδικασία της επιστροψής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
του ελέγχου και βεβαίωσης των Προς επιστροψή ποσών, καθώς και
της βεβαίωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενίσχυσης με την μομψή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται εψάπαξ οικονομική
ενίσχυση στους ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων
ίππων, στο πλαίσιο του κανονισμού Ι& πιππι 1407/2013,
προκειμένου να μετριασθούν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες
της Κατά το έτος 2020 απώλειας επάθλων λόγω της αναστολής της
ιπποδρομιακής δραστηριότητας και του
αγωνιστικής
ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της εψαρμογής των
ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του
κορωνοΙού ςσνΙο-19.

‘3

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙ-ΙΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜο

κΟΙΝΙΙΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΤΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤ
ΙΚΟΤΗ
Λ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΆΜΕΣΑ

:ϊ4

-

,!η

Εξοικονομηση
χρονου
Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

οφ
ΕΛ
Η

Άλλο

8ΜΙ
ΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ
-

:.

-Ξ-

Χ

χ

χ

Χ.

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια Θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα Ι έως και 3
Η πρόβλεψη της οριοθέτησης περιοχών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, η
θέσπιση μεταβατικών διαδικασιών για την ταχύτερη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων επιχορήγησης,
καθώς και η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορψή Κρατικής επιχορήγησης, σε επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από τον κορωνοΙό ςονιυ-ι9 και έχουν υποστεί επιπλέον οικονομικές απώλειες από φυσικές
καταστροφές εντός του έτους 2021, συμβάλλουν στην ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας των θεσμών
και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης ιων πολιτών προς τη διοίκηση.

Άρθρο 4
ο καθορισμός της διαδικασίας της βεβαίωσης των επιστρεπτέων ποσών και της τυχόν ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής συμβάλλει στη
διασψάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης καιτης συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και στην ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας των θεσμών.

Άρθρο 5

Αποτρέπεται η συρρίκνωση του ιππικού πληθυσμού και η ενδεχόμενη διακοπή των ιπποδρομιών στο
διηνεκές με προψανείς δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στο ιδιωτικό και δημόσιο συμφέρον.

19.

Κόστος αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΛΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣ[ΩΙΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις

/

κιν”τικότητο

Ενη μ έριιτ η
εκπαίδευση
εμπλεκομένιιν

1.,
ΚΟΣ·Ι·ΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΙΙΣ

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΠΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΙΙΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χ

Χ

Διαχείριση
α)λαγών Κατά
Την εκτέλεστ’
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 5
Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών δρομώνων ίππων, η οποία
θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού οικονομικού
έτους 2021 και η οποία κρίνεται επιβεβλημένη για τον μετριασμό των δυσμενών οικονομικών συνεπειών,
που επήλθαν στις ιπποδρομιακές τάξεις, εξαιτίας της εψαρμογής των ειδικών περιοριστικών μέτρων νια την
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού ςονιυ-ι9.

20.

Κίνδυνοι αξιολαγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝ ΒΜ Ίλ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
[ΙΟΛΙΤΙΣΤ] ΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΔΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

-

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αυτιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥ8ΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
Ίτρακτικών Κατά
ην υλοποίηση
ης ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ειτισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και
της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

4\ζ

24

Συναψεις συνταγματικες διαταξεις
Άρθρα Ι έως και 3
Άρθρα 4, 5, 17, 28, 106 του Συντάγματος

Άρθρο 5
Άρθρα 5 παρ. 1, 16 παρ. 9, 106 του Συντάγματος

25.

Ενωσιςχκό δίκαιο
Άρθρα 1 έως και 3

ΙΙρωτογενεςενωσιακο
δικαιο

(συμπεριλαμόανομένσυ
ταν Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ

Ά 8ρ 4
Αρθρα 107 και 108 Συνθηκης για τη Λειτουργια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Διεθνείς συμβάσεις

\Ρ)

27
.

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& Βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.
Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Π

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων
29.

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διαταξεις

ρυθμισης

30.

—

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύΟμισης που προΒλέπουν
κατάργηση
Άρθρο 1.

Καταργούμενες διατάξεις

Οριοθέτηση

ανροτικών

εκμεταλλεύσεων

Προσθήκη

-

άρθρου 12Α στον ν. 4797/2021 (Ν
661

Στον

(Α’όό),

4797/2021

ν.

προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Αρθρο 12Α
αγροτικών

Οριοθέτηση
εκμεταλλεύσεων

1. Στην περίπτωση Κατά την οποία
σημαντικές

παρατηρούνται

αριθμό

σε

ζημίες

εκτεταμένες

και

αγροτικών

πληγεισών

ή

εκμεταλλεύσεων

μέγεθος

σε

καταστροψής και στην περίπτωση
που οι πληγείσες από θεομηνίες
περιοχές περιλαμβάνουν αγροτικές
και

εκμεταλλεύσεις

δεν

οριοθετούνται με κοινή απόψαση
των

Οικονομικών,

Υπουργών

Επενδύσεων

Και

Ανάπτυξης

και

Υποδομών και Μεταψορών, καθώς
και Εσωτερικών Κατά περίπτωση,
σύμψωνα με το άρθρο 10 του ν.

κοινή

δύναται,

(Α25),

2576/1998

των

απόψαση

Οικονομικών,

Υπουργών

Εσωτερικών

και
και

Ανάπτυξης

Αγροτικής

με

Τροφίμων, μετά από εισήγηση του
του

Συμβουλίου

Διοικητικού

Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων

Και

εισήγηση

της

Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής

του

άρθρου

13,

να

ρυθμίζονται

τα

Θέματα

οριοθέτησης

των

πληγεισών

περιοχών

και

διαπίστωσης

της

έκτασης των ζημιών, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2.

Οι διατάξεις του

ισχύουν από την

1η

παρόντος

Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2
Εκκρεμείς

υποθέσεις

επιχορήγησης Τροποποίηση παρ.
-

1, 3 και 5 άρθρου 24 ν. 4797/2021
Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’
66),

επέρχονται

τροποποιήσεις:

οι

εξής
Ι

Τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου

τροποποιείται ως προς τον χρονικό

24 του ν, 4797/2021 (Α’ 66), οι οποίες έχουν ως

προσδιορισμό των θεομηνιών που

εξής;

α)η

παρ.

έχουν πλήξει τη χώρα, β) στην παρ.
3 προστίθενται δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο εδάψια, γ) στην παρ. 5
τροποποιείται το πρώτο εδάψιο ως
προς την προσθήκη της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών και οι
παρ. 1, 3 και 5 διαμορψώνονται ως
εξής:

«1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη
λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 19,
η οποία διαπιστώνεται με απόψαση του
Υπουργού

Οικονομικών)

διαβιβάζεται

σε

αυτήν από υπηρεσίες και ψορείς το σύνολο
των υποθέσεων που εκ- κρεμούν κατά την

«1. Εντός δύο (2) μηνών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος για επιχορήγηση

έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης

επιχειρήσεων μετά από θεομηνία, καθώς και

Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου

για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της

Οικονομικών του άρθρου 19, η

ανωτέρω διεύθυνσης.

οποία διαπιστώνεται με απόψαση
του

Οικονομικών,

Υπουργού

διαβιβάζονται

σε

αυτήν

από

υπηρεσίες και φορείς οι υποθέσεις
για

επιχορήγηση

επιχειρήσεων,

καθώς και για τα λοιπά Θέματα
αρμοδιότητας
διεύθυνσης,
θεομηνίες

που

της

ανωτέρω

που

αψορούν

έχουν

πλήξει

3. Μέχρι την έκδοση της απόψασης της παρ. 1
για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης
Κρατικής

Αρωγής,

οι

αρμοδιότητες

που

μνημονεύονται στον παρόντα, σχετικά με την
επιχορήγηση

και

την

προκαταβολή

των

άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ
Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

περιοχές της χώρας από την Ιη

5. Με απόψαση του Γενικού Γραμματέα

Ιουνίου 2020 και μετά.

Οικονομικής Πολιτικής συστήνονται ομάδες
έργου αποτελούμενες από υπαλλήλους του

3. Μέχριτην έκδοση τηςαπόψασης
της

Ι

παρ.

Διεύθυνσης

της

λειτουργίας

έναρξη

την

για

Κρατικής Αρωγής, σι αρμοδιότητες
που μνημονεύονται στον παρόντα,
σχετικά μετην επιχορήγηση καιτην
προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8,
ΙΙ και 12 ασκούνται από το Γ
Διεύθυνσης

της

Τμήμα

Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του
Μετά

Οικονομικών.

Υπουργείου

απόψασης της

την έκδοση της

παρ.Ι και μέχρι τις 30 Ιουνίου2022
οι αρμοδιότητες του παρόντος που
θεομηνίες

αψορούν

έχουν

που

πλήξει περιοχές της χώρας πριν την
Ιη Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να
ασκούνται από το Γ

Τμήμα της

Διεύθυνσης

Χρηματοοικονομικής

Πολιτικής

του

Υπουργείου

Οικονομικών. Μετά την έκδοση της
της

απόψασης

οι

παρ.Ι,

αρμοδιότητες του παρόντος που
θεομηνίες

αψορούν

έχουν

που

πλήξει περιοχές της χώρας από την
Ιη

2020

Ιουνίου

ασκούνται

τη

από

Κρατικής Αρωγής.

μετά,

και

Διεύθυνση

Μετά τις 30

Ιουνίου 2022, οι αρμοδιότητες του
παρόντος

ασκούνται

από

τη

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
5.

Με

απόψαση

του

Γενικού

Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
ομάδες

ουστήνονται

έργου

αποτελούμενες από υπαλλήλους
του Υπουργείου Οικονομικών και
του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων, σύμφωνα μετην παρ.
3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019
(Α

133),

με

αντικείμενο

την

εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α’
133), με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών
για την ομαλή και ασψαλή μεταφορά των
υποθέσεων,

εκκρεμών

σχετικής

της

αλληλογραψίας και του λοιπού αρχείου για
την

εψαρμογή

του

άρθρου

36

του

ν.

2459/1997 (Α’ 17) στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής

του

Υπουργείου

Οικονομικών.

Αποστολή των ομάδων έργου είναι η εκτέλεση
ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση
και καταγραψή των υποθέσεων του πρώτου
εδαψίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε
υπηρεσίες

Των

Υπουργείων

Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά
περίπτωση και Υποδομών και Μεταφορών και
της

εισερχόμενης

αλληλογραψίας

με

αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα για την εψαρμογή του
παρόντος.>).

και

αήαλή

μεταφορά

των

εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής
αλληλογραψίας και του λοιττού
αρχείου για την εψαρμογή του
άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Ν 17)
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονομικών και
Διεύθυνση

στη

Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου

Οικονομικών,

κατά

περίπτωση. Αποστολή των ομάδων
έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών
για την ομαδοττοίηση, ταξινόμηση
και καταγραφή των υποθέσεων του
πρώτου εδαψίου και ενεργειών
που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των
Υπουργείων
Ανάπτυξης

Οικονομικών,
και

Επενδύσεων,

Εσωτερικών, κατά περίπτωση και
Υποδομών και Μεταψορών και της
εισερχόμενης αλληλογραψίας με
αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα
γιατην εψαρμογή του παρόντος»
Αρθρο3
Προσωρινό

μέτρο

κρατικής

ενίσχυσης βάσει ταν Προσωρινού
Πλαισίου

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για επιχειρήσεις με
μεγάλες οικονομικές απώλειες σε
περιοχές

που

εττλήγησαν από

φυσικές καταστροψές

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
λόγω της εμψάνισης και διάδοσης
του

κορωνοϊού

ςΟνΙΟ-19

και

υπέστησαν μεγάλες οικονομικές
απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν
από ψυσικές καταστροψές που

εκδηλώθηκαν εντόςτου έτους 2021

ή

και έχουν έδρα

υποκατάστημα σε

περιοχές που επλήγησαν από τις εν
καταστροψές,

ψυσικές

λόγω

δύναται να χορηγείται ενίσχυση με
τη μορψή επιχορήγησης.
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμψωνα
με την παρ. 3 και την υπό στοιχεία
2020/ς 91 1/Οίτης 2Οης Μαρτίου
2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για
τη

κρατικής

μέτρων

λήψη

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της
έξαρσης

τρέχουσας

νόσου

της

ςονιι3-ι9)), και κατόπιν έγκρισης
καθεστώτος

σχετικού

του

ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3.

Με

των

απόψαση

κοινή

Οικονομικών

Υπουργών

και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά
από εισήγηση της Κυβερνητικής
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του
άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Δημοσίων

Αρχής

καθορίζονται

οι

Εσόδων,

δικαιούχοι,

η

μεθοδολογία προσδιορισμού του
ύψους

της

προϋποθέσεις
διαδικασία

ενίσχυσης,

οι

χορήγησης,

η

υποβολής

σχετικής

αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία
και δικαιολογητικά, η διαδικασία
χορήγησης της ενίσχυσης και ο
τρόπος

καταβολής

της,

οι

υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι
διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία
ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν
αχρεωστήτως
ποσών,

καθώς

καταβληθέντων
και

κάθε

άλλη

λεπτομέρεια νια την εψαρμογή του
παρόντος.
4. Η ενίσχυση είναι αψορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου
παρέκκλιση

ή τρίτων,

κατά

γενικής

και

κάθε

ειδικής

διάταξης,

μη

εψαρμοζομένης της παρ. Ι του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’
167) σε περίπτωση διανομής ή
κεψαλαιοποίησής

της,

υπόκειται

σε

οποιαδήποτε

κράτηση,

τέλος

δεν

ήεισψορά

συμπεριλαμβανομένης

και

της

ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43 Α του ν, 4172/2013 (Α’
167)

δεν

δεσμεύεται

και δεν

συμψηψίζεται με βεβαιωμέναχρέη

στη Φορολογική Διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
οργανισμούς

τοπικής

αυτοδιοίκησης

τα

και

νομικά

πρόσωπά τους, τα ασψαλιστικά
Ταμεία

ή τα πιοτωτικά ιδρύματα.

Άρθρο4
Επιστροψή

ποσών

προσωρινό

μέτρο

ενίσχυσης

με

από

το

κρατικής
μορφή

τη

επιστρειττέας

προκαταβολής

Τροποποίηση

παρ.

3

—

άρθρου

τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Στο άρθρο Τρίτο της από 30.3.2020
Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’

86),

η

τροποποιείται

ως

προς

παρ.

3
την

Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου τρίτου της
30.3.2020
από
Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1. του ν. 4684/2020 (Κ 86), η οποία έχει
ως εξής;
«3.

Με

κοινή

απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της
ενίσχυσης) οι προϋποθέσεις χορήγησης και

προσθήκη
διάταξη

στην εξουσιοδοτική
των διαδικασιών των

οργάνων ελέγχου, της διαδικασίας
και των οργάνων ανάκτησης και
αχρεωστήτως

τυχόν

βεβαίωσης

καταβληθέντων ποσών αλλά και
των επιστρεπτέων ποσών και
διαμορψώνεται ως εξής:
«3.

απόψαση

κοινή

Με

Υπουργών

Οικονομικών

Ανάπτυξης

και

δικαιούχοι,

επιστροψής

το

ενίσχυσης,

οι

χορήγησης

και

της

προϋποθέσεις

και

Επενδύσεων

καθορίζονται οι
ύψος

των

της,

η

διαδικασία

υποβολής σχετικής αίτησης, τα
απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος
καταβολής και επιστροψής της
ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων) οι διαδικασίες και τα
όργανα ελέγχου, η διαδικασία και
και
ανάκτησης
όργανα
τα
βεβαίωσης

τυχόν

αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών αλλά και
των επιστρεπτέων ποσών, καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 5
Χορήγηση
ενίσχυσης

έκτακτης
σε

προπονητές

και

οικονομικής
ιδιοκτήτες,
αναβάτες

δρομώνων ίππων
Ι. Χορηγείται εψάπαξ οικονομική

ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων,
τους
και
προπονητές
τους
αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω
της αναστολής των ιπποδρομιών
ιπποδρομιακού
του
και

επιστροφής της,

η διαδικασία

υποβολής

σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο
τρόπος καταβολής και επιστροφής Της
ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.»

οτοιχηματισμού,

εξαιτίας

πανδημίας του κορωνοϊσύ

της

ςονιο

19, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του κανονισμού Ιθ
ιτιΊηιη15

1407/2013.

Με

την

επιψύλαξη της μη υπέρβασης ανά
δικαιούχο

σε

επίπεδο

ενιαίας

επιχείρησης του προβλεπόμενου
τον

από

ως

κανονισμό

άνω

ανώτατου ορίου, η χορηγούμενη
οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
επί των απολεσθέντων επάθλων
για τις χρονικές περιόδους του
έτους 2020 κατά τις οποίες δεν
διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της
εψαρμογής

έκτακτων

μέτρων

προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο της περαιτέρω
διασποράς του κορωνοΙού

ςονια

19.

2.

Δικαιούχοι

οικονομικής

της

ενίσχυσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι
προπονητές

και

οι

αναβάτες

δρομώνων ίππων, οι οποίοι δεν
λάβει

έχουν

οποιαδήποτε

προηγούμενη έκτακτη οικονομική
ενίοχυση νια λόγους αναγόμενους
στην πανδημία του

ςανιο-ι9

κορωνοϊού

και συνδέονται, υπό τις

παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως,
με

ίππους

εγγεγραμμένοι

που
στο

α)

ήταν
μητρώο

ενεργών ίππων του ν.π.δ.δ. με την
επωνυμία «Φίλιππος Ενωση της
Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.), σύμψωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών
και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική
ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά
τα χρονικά διαστήματα από την
1η.Ι.2020 έως και την 13η.3.2020

και από τςν 15η.6.2020 έως και την
όη.11.2020.
3. Η Οικονομική ενίσχυση της παρ.
1 είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη

στα χέρια του

και ακατάσχετη

Ελληνικού Δημοσίου

ή τρίτων,

Κατά

γενικής

και

κάθε

παρέκκλιση

μη

διάταξης,

ειδικής

εψαρμοζομένης της παρ.

1 του

άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’

ή

167) σε περίπτωση διανομής

υπόκειται

σε

κράτηση,

τέλος

δεν

της,

κεψαλαιοποίησής

οποιαδήποτε

ή

εισψορά,

συμπεριλαμβανομένης

και

της

ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 (Α’
167),

δεσμεύεται

δεν

και

δεν

συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη
στη Φορολογική Διοίκηση και το
Δημόσιο

γένει,

εν

τα

νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
τοπικής

οργανισμούς
αυτοδιοίκησης

τα

και

νομικά

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά
ταμεία

ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ.
Ι

βαρύνει

πιστώσεις

τις

του

προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού

Αθλητισμού

και

οικονομικού έτους 2021 και θα
καλυφθεί με μεταψορά πιστώσεων
από

τον

2910601058

ΑΛΕ

«Πιστώσεις

για

σχετίζονται

με

δράσεις
την

που

υλοποίηση

μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του
Ειδικού

Φορέα

23-711-0000000

«Γενικές Κρατικές Δαπάνες».

Με

5.

Κοινή

απόψαση

του

Υπουργού Οικονομικών Και του
αρμόδιου

για

Υπουργού

αθλητισμό

τον

καθορίζονται

το

συνολικό ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης, ο τρόπος διανομής του
ανά δρόμωνα ίππο, ο τρόπος Και τα
ποσοστά Περαιτέρω επιμερισμού,
ιδιοκτήτες,

σε

αναβάτες

προπονητές

και
του

αντιστοίχως,

αναλογούντος σε κάθε δρόμωνα
ίππο

ποσού,

υπολογισμού

τρόπος

ο

ακριβούς

του

διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία
δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο
ψορέας,

οι

υπηρεσίες

και

εμπλεκόμενες
οι

επιμέρους

αρμοδιότητέςτους, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο
χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των
κριτηρίων γιατη χορήγησή του ανά
κατηγορία δικαιούχων, καθώς και

ή

κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού
λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογουμενης
ρύθμισης
Άρθρο Ι

Ι

Συναρμοδια Υττουργεια—
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις
.

Αντικειμενο συναρμοδιοτητας

Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής ‘Εκδοση ΚΥΛ για τη ρύθμιση
Ανάπτυξης και Τροψίμων, Οργανισμός Ελληνικών θεμάτων οριοθέτησης των
Γεωργικών Ασψαλίσεων, Κυβερνητική Επιτροπή πληγεισών περιοχών
Κρατικής Αρωγής
αγροτικών εκμεταλλεύσεων

‘30

____
___
__________
__________

____________

____________

____

Γενική

Γραμματεία

Άρθρο Ζ

Οικονομικών,
Υπουργείο
Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 3

και
Ανάπτυξης
Οικονομικών,
Υπουργεία
Επενδύσεων, Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής
Αρωγής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ)

Ι

Άρθρο 4

Υπουργεία Οικονομικών
Επενδύσεων

και

Ανάπτυξης

και

και διωτίστωσης της έκτασης
των ζημιών
Συγκρότηση ομάδων έργου
αποτελούμενων από
υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονομικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σύμψωνα μετην
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.
4622/2019 (Α 133), με
αντικείμενο την εκτέλεση
ενεργειών για την ομαλή και
ασψαλή μετα4ορά των
εκκρεμών υποθέσεων, της
σχετικής αλληλογραψίας και
του λοιπού αρχείου γιατην
εψαρμογή του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997 (Α 17) στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονομικών
και στη Διεύθυνση
Χρηματοοικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών) κατά
περίπτωση.
Έκδοση ΚΥλγιατον
καθορισμό των δικαιούχων,
της μεθοδολογίας
προσδιορισμού του ύψους της
ενίσχυσης, των
προϋποθέσεων χορήγησης,
της διαδικασίας υποβολής
σχετικής αίτησης, των
απαιτούμενων στοιχείων και
δικαιολογητικών, της
διαδικασίας χορήγησης της
ενίσχυσης και του τρόπου
καταβολής της, των
υποχρεώσεων των
δικαιούχων, των διαδικασιών
ελέγχων και της διαδικασίας
ανάκτησης και βεβαίωσης
τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εψαρμογή του
παρόντος
Έκδοση κοινής ατιόψασης για
τον καθορισμό των
δικαιούχων, του ύψους της
ενίσχυσης, των
προϋποθέσεων χορήγησης και
επιστροφής της, της
διαδικασίας υποβολής
σχετικής αίτησης, των

Άρθρο 5

32.

απαιτούμενων στοιχείων, του
τρόπου καταβολής και
επιστροψής Της ενίσχυσης,
των υποχρεώσεων Των
δικαιούχων, Των διαδικασιών
και των οργάνων ελέγχων, Της
διαδικασίας καιτων οργάνων
ανάκτησης και βεβαίωσης
τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών αλλά
και των επιστρεπτέων ποσών,
καθώς και κάθε άλλης
λεπτομέρειας νια την
εψαρμογή Του παρόντος.
Υπουργείο Οικονομικών —Υπουργείο Γίολτισμού & Έκδοση Κοινής απόψασης του
Αθλητισμού (Υψυπουργός Αθλητισμού)
Υπουργού Οικονομικών και
του
αρμόδιου
τον
για
αθλητισμό Υπουργού για τον
καθορισμό του συνολικού
ποσού
της
οικονομικής
ενίσχυσης
του
τρόπου
διανομής του ανά δρόμωνα
ίππο, του τρόπου και των
ποσοστών
περαιτέρω
επιμερισμού, σε ιδιοκτήτες,
προπονητές και αναβάτες
αντιστοίχως,
του
αναλογούντος
σε
κάθε
δρόμωνα ίππο ποσού, του
τρόπου
υπολογισμού του
ακριβούς διανεμητέου ποσού
ανά κατηγορία δικαιούχων,
των
προϋποθέσεων,
του
ψορέα, των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών Και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων
τους,
της
διαδικασίας, του χρόνου και
του τρόπου καταβολής, του
χρόνου και του τρόπου
ελέγχου των κριτηρίων για τη
χορήγησή του ανά κατηγορία
δικαιούχων, καθώς και κάθε
άλλου ζητήματος τεχνικού ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα.
‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη
Άρθρο Ι

Είδος πράξης
Κοινή απόψαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Οικονομικών

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προ&σμία)

θεμάτων
Ρύθμιση
οριοθέτησης
των
πληγεισών περιοχών
αγροτικών

3%

_____
___
__________
__________

Άρθρο 2

Άρθρο 3

_____
______
__________
__________

του
Απάψαση
Γενικού Γραμματέα
Οικονομικής
Πολιτικής

Κοινή απόψαοη

____
____

Υπουργείο
Οικονομικών

Υπουργείο
Οικονομικών

εκμεταλλεύσεων και
της
διατιίοτωσης
έκτασης των ζημιών
Συγκρότηση ομάδων
έργου
αποτελούμενων από
του
υπαλλήλους
Υπουργείου
Οικονομικών και του
Υπουργείου
και
Ανάπτυξης
,
Επενδύσεων
σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου
44 του ν. 4622/2019
με
133),
(Α
την
αντικείμενο
εκτέλεση ενεργειών
για την ομαλή και
ασφαλή μεταφορά
εκκρεμών
των
της
υποθέσεων,
σχετικής
αλληλογραψίας και
του λοιπού αρχείου
για την εφαρμογή
του άρθρου 3ότου ν.
2459/1997 (Α’ 17)
στη
Διεύθυνση
Αρωγής
Κρατικής
Υπουργείου
του
Οικονομικών και στη
Διεύθυνση
Χρηματοοικονσμικής
του
Πολιτικής
Υπουργείου
Οικονομικών, κατά
περίπτωση.
των
Καθορισμός
της
δικαιούχων,
μεθοδολογίας
προσδιορισμού του
της
ύψους
των
ενίσχυσης,
προϋποθέσεων
της
χορήγησης,
διαδικασίας
υποβολής σχετικής
των
αίτησης,
απαιτούμενων
και
στοιχείων
δικαιολογητικών,
διαδικασίας
της
της
χορήγησης
ενίσχυσης και του

_______

________________

_________________

Άρθρο 4

Κοινή απόψαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 5

Κοινή απόψαση

Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Πολτισμού
Αθλητισμού

—

&

τρόπου καταβολής
της,
των
υποχρεώσεων των
δικαιούχων,
των
διαδικασιών
ελέγχων και της
διαδικασίας
ανάκτησης
και
βεβαίωσης
τυχόν
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών, καθώς και
κάθε
άλλης
λεπτομέρειας
για
την εψαρμογή του
παρόντος
Έκδοση κοινής
απόψασης νια τον
καθορισμό
δικαιούχων, του
ύψους της
ενίσχυσης, των
προϋποθέσεων
χορήγησης και
επιστροψής της, της
διαδικασίας
υποβολής σχετικής
αίτησης, των
απαιτούμενων
στοιχείων, του
τρόπου καταβολής
και επιστροψής της
ενίσχυσης, των
υποχρεώσεων των
δικαιούχων, των
διαδικασιών και των
οργάνων ελέγχων,
της διαδικασίας και
των οργάνων
ανάκτησης και
βεβαίωσης τυχόν
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών αλλά και των
επιοτρεπτέων
ποσών, καθώς και
κάθε άλλης
λεπτομέρειας για
την εψαρμογή του
παρόντος.
Έκδοση κοινής
απόψασης του
Υπουργού
Οικονομικών και του
αρμόδιου για τον

______

(Υ4υπουργός
Αθλητισμού)

αθλητισμό
Υπουργού γιατον
καθορισμό του
συνολικού ποσού
της οικονομικής
ενίσχυσης, του
τρόπου διανομής
του ανά δρόμωνα
ίππο, του τρόπου
και των ποσοστών
περαιτέρω
επιμερισμού, σε
ιδιοκτήτες,
προπονητές και
αναβάτες
αντιστοίχως, του
αναλογούντος σε
κάθε δρόμωνα ίππο
ποσού, του τρόπου
υπολογισμού του
ακριβούς
διανεμητέου ποσού
ανά κατηγορία
δικαιούχων, των
προϋποθέσεων, του
ψορέα, των
εμπλεκόμενων
υπηρεσιών και των
επιμέρους
αρμοδιοτήτων Τους)
της διαδικασίας, του
χρόνου καιτου
Τρόπου καταβολής,
του χρόνου καιτου
τρόπου ελέγχου των
κριτηρίωνγιατη
χορήγησή του ανά
κατηγορία
δικαιούχων, καθώς
και κάθε άλλου
ζητήματος τεχνικού
ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
υπηρεσίας
33
.

ή δημόσιας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης Εταιρίας δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν Οι
υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί σ στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη ανα4ορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ ί
Οχι η
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή

ή δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία

3&

χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

ονομασία και νομική μορψή

3’

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθ. 342 / 50/2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Α.
Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών και κατά βάση τα εξής:
1.α. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την οριοθέτηση, με κ.υ.α., πληγεισών από
θεομηνίες περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν
εντάσσονται σε ήδη οριοθετημένες, μέσω σχετικών κ.υ.α., καθώς και για τη
διαπίστωση της έκτασης των ζημιών και τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας.
β.
Τροποποιούνται διατάξεις (ν.4797/202Ι) αναφορικά με τη διαδικασία
διαχείρισης από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Οικονομικών εκκρεμών υποθέσεων για την επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω
θεομηνιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Θεσπίζεται:
γ.
Προσωρινό μέτρο για τη δυνατότητα ενίσχυσης με τη μορφή
ί.
επιχορήγησης, επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού ίΞΟνΙΠ-19, οι οποίες
επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021,
κατά τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και βάσει διαδικασίας που
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (καθορισμός
δικαιούχων, προϋποθέσεων χορήγησης και καταβολής της ενίσχυσης,
διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών κ.λπ.)
ΙΙ.
Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων,
τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής
των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, Εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοΙού ίΞΟΥΙΟ-19, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του μνημονευόμενου κανονισμού ΕΕ και τα τιθέμενα ανώτατα
όρια της ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
Ι
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Εξειδικεύονται σι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης και προβλέπεται η
έκδοση κ.υ.α. για τον καθορισμό Θεμάτων εφαρμογής του παρόντος (συνολικό
ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, τρόπος διανομής μεταξύ δικαιούχων,
προϋποθέσεις χορήγησης κ.λπ.).
Τα ποσά των ανωτέρω επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κ.λπ. δρομώνων ίππων, αντίστοιχα, διέπονται από
τα οριζόμενα φορολογικά προνόμια έναντι του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των
ο.τ.α. και των νομικών τους προσώπων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων.
Συμπληρώνεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η εξουσιοδοτική
δ.
διάταξη για την έκδοση κ.υ.α. που ρυθμίζει Θέματα επιστροφής ποσών που
χορηγήθηκαν με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
Β.
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι
19:

Δαπάνη από τη θέσπιση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊσύ

ονιο

επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές
απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν
εντός του έτους 2021,
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και
αναβάτες δρομώνων ίππων.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών
κ.υ.α. καθώς και από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).

-

-

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την οριοθέτηση, με κ.υ.α., πληγεισών, από
2.
Θεομηνίες, περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
προκειμένου να καθίστανται επιλέξιμες για τη χορήγηση ενίσχυσης πρώτης
αρωγής (ν. 4797/21).
Ενδεχόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων από την τυχόν επιστροφή
3.
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση επιχορήγησης
επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες κ.λπ.
Π.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φοσέων της Γενικής Κυβέρνησηι
Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη θέστιιση φορολογικών προνομίων
για τα χορηγούμενα ποσά επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων σε
Επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κ.λπ. δρομώνων ίππων, αντίστοιχα, οι οποίοι
επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού ιονιπ-ι9, το ύφος της οποίας
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εξαρτάται

από

πραγματικά
περιστατικά
(ύψος
επιχορηγήσεων/ενισχύσεων, βεβαιωμένων οφειλών κ.λπ.).

χορηγούμενων
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρΟρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχεδίου νόμου «Μέτρα
διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και
την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από τη Θέσπιση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ςονιυ-ι9:
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές
απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν
εντός του έτους 2021,
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και
αναβάτες δρομώνων ίππων.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών
κ.υ.α. καθώς και από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).
Ι.

-

-

2.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την οριοθέτηση, με κ.υ.α., πληγεισών, από
Θεομηνίες, περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
προκειμένου να καθίστανται επιλέξιμες για την χορήγηση ενίσχυσης πρώτης
αρωγής (ν. 4797/21).
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
ΙΙ.
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη Θέσπιση φορολογικών προνομίων για
τα χορηγούμενα ποσά επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κ.λπ. δρομώνων ίππων, αντίστοιχα, οι οποίοι
επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού ΟΟνΙΟ-19, το ύψος της οποίας
εξαρτάται
από
πραγματικά
περιστατικά
(ύψος
χορηγούμενων
επιχορηγήσεων/ενισχύσεων, βεβαιωμένων οφειλών κ.λπ).
Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
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