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Άρθρο Ι
Πληρωμές δαπανών συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΕΑ(Τ Ευ

1. Οι πληρωμές δαπανών που βαρύνουν πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΠΕΑΤ Ευ δύναται να
εκτελούνται και εκτός των ορίων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, εψόσον οι εν λόγω πληρωμές διενεργούνται εντός του τρέχοντος
οικονομικού έτους και η λογιστική τακτοποίησή τους, όπως και των ισόποσων με αυτές
εισπράξεων εσόδων, πραγματοποιείται μέχρι την 31η12,2022
2. Το ανώτατο όριο πληρωμών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της
παρ. Ι καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Του αρμόδιου γιατο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργού.
Άρθρο 2
Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της
διοικητικής δομής της χώρας ή της κυβέρνησης Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν.
—

4635/2019

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4635/2019 (Α 167) προστίθεται εδάψιο κατά το
οποίο δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέσω
του διαδικτυακού τόπου ν
.ορπον.Γ, όταν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής διοικητικών δομών και το άρθρο διαμορψώνεται
ως εξής:
«Αρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ

Ι

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύμψωνα με Τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην απόψαση της παραγράψου Γ Του άρθρου 129 Του
παρόντος, η Δι.ΔιΕ.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάμεση
έκθεση προόδου για την εψαρμογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, με βάση τα στοιχεία των
εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΓΙΓΙΑ
σύμψωνα με την παράγραψο Ι του άρθρου 128 του παρόντος, καθώς και τα δεδομένα
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό
σύστημα του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην
επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου

ανάπτυξης της χώρας και

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς
Και οιχρσνικές ή άλλες αποκλίοεις Που διαπιστώνονται κατάτην υλοποίηση.
2. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται,
αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, προκειμένου να ληψθούν υπόψη
σημαντικές μεταβολές εθνικών ή περιψερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του
προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της
υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρμογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών

ή

άλλων συνθηκών.

Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο νν*ι.ορθπονΓ για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με στόχο τη διατύπωση
απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης & και β’ βαθμού και
τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το αναθεωρημένο [ΓΙΑ εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετην επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαψίου
της παραγράψου Ι του άρθρου 122 του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού
προϋπολογισμού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Σε
περίπτωση που το [ΓΙΑ αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής της διοικητικής δομής της
χώρας

ή

ή

τη μεταψορά

του

σχεδίου του

της κυβέρνησης που επιβάλλει τη διάσπαση, τη συνένωση

προγραμμάτων

ή

τμημάτων τους,

δεν

απαιτείται

αναθεωρημένου ΕΠΑ μέσω του διαδικτυακού τόπου

διαβούλευση
».

Άρθρο 3
‘Εκτακτη διαδικασία τιληρωμών νου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον μήνα
Ιανουάριο 2022
Ι. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν 1882/1990 (Α’ 43), της παρ. 7 του άρθρου 39 του
ν. 2065/1992 (Α’ 113) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τυχόν αντίθετου
συμβατικού όρου, επιτρέπεται από την Ιη.Ι.2022 μέχρι την 31η.Ι.2022 η πληρωμή
αναδόχων δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, χωρίς ισχύον κατά τον χρόνο πληρωμής αποδεικτικό φορολογικής ή/και
ασψαλιστικής ενημερότητας

ή

βεβαίωσης οψειλής, εφόσον μέχρι την 31η.12.2021 έχει
υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο,

όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ’ αρ. 134453/2015 (Β 2857) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, συνοδευόμενη από το
σύνολο των απαιτούμενων και ισχυόντων Κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών
πληρωμής.
2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται αναλόγως και για τις πληρωμές δικαιούχων πράξεων κρατικών
ενισχύσεων που διενεργούνται από φορέα διαχείρισης, εφόσον μέχρι τις 31.12.2021 έχει
υποβληθεί από τους δικαιούχους το σύνολο των απαιτούμενων εν ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής

δικαιολογητικών πληρωμής,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες

προσκλήσεις.

Άρθρο 4
Άμεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο,
νότιο και δυτικό τομέα Αθηνών
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα άρθρα 41 και 61 ν. 4399/2016 (Α 117), οι αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων>) του ν. 4399/2016 έως τη δημοσίευση του παρόντος,
αξιολογούνται κατ άρθρο 14 του ν. 4399/2016 με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης,
εφόσον υλοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του κεντρικού, βόρειου, νότιου και
δυτικού τομέα Αθηνών και κατά χρονική προτεραιότητα σύμφωνα με την ημερομην[α
υποβολής του αιτήματος υπαγωγής.
Τα άνω σχέδια Εξετάζονται από την Περιφέρεια Αττικής κατά απόλυτη προτεραιότητα
έναντι των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις λοιπές
Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
Τροποποίηση του άρθρου ότου ν. 3190/1955

—

Στο άρθρο & του ν. 3190/1955 (Α 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1
διαγράφεται η φράση <ικαιτην υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Β’ 928)», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. στ’, περί
ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας, γ) η παρ. 3 αναμορψώνεται και προσαρμόζεται

στη δημοτική γλώσσα, δ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, και
το άρθρο & διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο £
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση.
1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
καταστατικό, σύμψωνα με το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227).

ή

με πρότυπο

2, Η εταιρική σύμβαση πρέπειναπεριέχει:
α) το όνομα, το επώνυμο, ιο πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την
ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) καιτον αριθμό δελτίου
ταυτότητας (ΛΑΤ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,
β) την εταιρική Επωνυμία,

γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης,
δ) την έδρα της εταφείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας,
ε) το σκοπό της εταιρείας,
στ) τη διάρκεια της εταιρείας,
ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε
εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,
η) ιο αντικείμενο των εισψορών σε είδος, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του
εισφέροντος, καθώς καιτο σύνολο της αξίας των εισψορών σε είδος,
8) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας)).
3. Συμψωνίες μεταξύ των εταίρων: α) περί συμπληρωματικών εισψορών, β) Περί άλλων
παρεπόμενων παροχών αυτών, που δεν αποτελούν εισψορά σε χρήμα ή σε είδος, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην Παρ. 1 του άρθρου 5, γ) περί απαγόρευσης του ανταγωνισμού
στους εταίρους, δ) περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες
προϋποθέσεις του εταιρικού μεριδίου και δ) περί λύσης της εταιρίας για λόγο που δεν
προβλέπεται από τον νόμο, είναι ισχυρές εψόσον περιλήφθηκαν στο έγγραφο ούοτασης της
εταιρίας. Στο καταστατικό μπορούν επίσης να περιληφθούν διατάξεις περί ελέγχου της
διαχείρισης της εταιρίας.
4. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα μετην εγγραψή της στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4635/2019 (Α’ 167))).

Άρθρο ό
Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

—

Προσθήκη άρθρου δα στον ν. 3190/1955

Στον ν. 3190/1955 (Α 91) προστίθεται άρθρο δα, ως εξής:
«Αρθρο δα
Διάρκεια εταιρίας
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου

ή αόριοτη.

2. Αν η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και

αποδίδεται σε έτη.
3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη, εφόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή
β) έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και Οι εταίροι δεν
αποψασίσουν τη λύση της εταιρίας.».
Άρθρο 7
Λόνοι λύσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

-

Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.

3190/1955

Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) οι περ. α’, γ’ και
δ’ της παρ. 1 αναμορψώνονται και προσαρμόζονται στη δημοτική γλώσσα, β) η περ. ε’ της
παρ. Ι για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας καταργείται, γ) στην παρ.
2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από τη δικαστική συμπαράσταση, δ) η παρ. 2
αναμορψώνεται και προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα, και το άρθρο 44 διαμορψώνεται
ως εξής:
«Αρθρο 44
Λόγοι λύσεως
1. Η εταιρία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο

ή το καταστατικό,

β) με απόψαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηψία των δύο
τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)
ται> εταιρικού κεψαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαψορετικά στο Καταστατικό.
γ) με δικαστική απόψαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων
εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο του εταιρικού κεψαλαίου,
δ) μετην κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
ε) [Καταργείται]
2. Η εταιρία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου
ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαψορετικά στο καταστατικό.
3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.
4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο
διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες
εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 8.».

5

Άρθρο 8
Διάρκεια της ιδιωτικής κεψαλαιουχικής Εταιρίας
4072/2012

—

Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν.

Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Ν 86) προστίθεται πρόβλεψη και νια αόριστη διάρκεια της

ιδιωτικής κεψαλαιουχικής εταιρίας καιτο άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 46
Διάρκεια Εταιρίας
1. Η διάρκεια της εταιρείας Είναι ορισμένου χρόνου

ή αόριστη.

2. Αν η διάρκεια της εταφίας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και
αποδίδεται σε έτη.
3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη, εψόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη

ή

β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και σι εταίροι δεν
αποψασίσουν τη λύση της εταιρίας.».
Άρθρο 9
Λόνοι λύσης της ιδιωτικής κεψαλαιουχικής Εταιρίας
ν. 4072/2012

—

Τροποποίηση του άρθρου 103 του

Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η Περ. β’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας ως λόγο λύσης της
ιδιωτικής κεψαλαιουχικής εταιρίας διαγράψεται,
β) στην παρ. 2 διαγράψεται η ψράση <ιαν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας)>,
και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 103
Λόγοι λύσης
1. Η ιδιωτική κεψαλαιουχική εταιρεία λύεται:
α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,
β) [καταργείται]
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και
δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος

ή το καταστατικό.

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.».

Άρθρο 10
Ημερομηνία λήξης Των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Κατάργηση άρθρου 12 ν.
-

4541/2018
Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93) περ[ ημερομηνίας λήξης Των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης, καταργείται.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

£ΗΊ]Ι½ΙΟ

‘ΓΜΚΟΙΤ-\%

ΑΝΑΠΠΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΙΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ςΙ-ιιΝΞΓι55ίΛΙΚ1)ι]ΒΑ5
Υ’Υ0ΙΓς-\Β0Ν130ΞΟΡ0ΙΑΠ1±

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

1ργιαυαΝ-ΑυοΝιουιΞοκαιΑιΗ;

ΙΚΙ ΚΕΛ\ΙΞΕΤΞ5

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΝΙΚ] ΚΕΚΑΜΕΙ3Ξ
06.Ι__021 Ί32

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠ ΟΘΕΣΕΩ Ν
Κ41Ν%ΙΙ\1ΙΜ» 151Α11Λ3
Ι 0- Ι :5

Κ0Ν7Α\ίΝ11 Τ½14
1

Τ-\’ΙΙΝΟ$ (Η-\7Ζ04Κ

ΊΊ11’0 1ΚλΚ16

1ι&

-

-

ΚΙΙΝ4ΙΑΝ11Ν16 1114] 7[Ι).-%Κ10

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1-\\ϊ5Οΐ9Ν \{ΞΠΚ

\ιΑνοιι)ι\οιιι)ι

νΑΜΙΕΙΟ’

ΚΚ11Α
( ][Ι{ίΝ1Θ? Ι ‘ι Ί-\\)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ςΊΙ1ΞΊΟ5ΞΥ11ΑΝΙ[)Ν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΚίΑΚΟΞ ΡΙΕΡΙΜΑΚ1

ΚΥΚΙΑΚΟ5Ι’ΙΕ1{14ΑΚΑΚ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

τΙ ζη)ρ)

ΉΓ1Ύ)ΟΚΟ%614Κ4Ι%

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

\1ΚΟΙ4Ο μΛΓΙΙΛΝΑΜς
0Ι
ι

\‘)½ Ι’-\[·Φ \

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

\Ι\1

-ϊ\1Ί

0ήμραΤΙ
<ιστέθ
-

4
6

%

ΙΥ[ 14ΝΟ °ΓΤ

(Ι

122(1’Ι

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΕΤΣΑΣ

/

»ΙΙΡ.1

Ώ

ς(ή&ΙΑ4!)&

ς

_____
_____

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΠΡΟΣΘΗΚΗΤΡΟΠΟΛΟΓ1Α
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο
ιιΔίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
απολιγνιτοποίησης»»

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραψείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 210 3332227 και
Γραψείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κα Δάψνη Ελένη Νικολάου, τηλ. επικ. 210 3332180, ηΗιοΙ3ου@Γηπεε.ι’

Ειτελέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοδέτησης
στους οποίους αφορούν σι όασικές δεατάξεις της αξιολογούμενης ρύδμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

Ι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Π0ΛΙΤΙΚΗΖ

/ ΔΗΜ0ΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙ0ΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ5

Χ

‚7,
Τομέας νομοΘέτησης επί θε.ιάτων Υπουργείου Γαώείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Γολπισμού &Αθλητ&.ισύ.
Τομέας νσμοθέτησης επίθεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουσγεί-συ Εξωτεο.κών.
Τομέας νσμσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Α

Τομέας ν0μοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας καί Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαι0ούνης.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπ0υργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ς4ρθρο Ι
Ψην ανάγκη ευελιξίας για τις πληρωμές που συνδέονται με δράσεις του Ευρωπαϊκού
τρογράμματος ΠΕΑςτ-Ευ.

Άρθρο 2
Γην ανάγκη ταχείας αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) οτην
τερίπτωση αλλαγών στη διοικητική δομή της χώρας ή της κυβέρνησης.

ρθρο 3

Τη μη επάρκεια πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 γιο
ιη διενέργεια πληρωμών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

Γον αυτόματο αποκλεισμό επενδυτικών σχεδίων μόνο λόγω της έναρξης ισχύος του
έου Χάρτη Περιψερειακών Ενισχύσεων, δίχως να παρέχεται η δυνατότητα νο
Ίξιολογηθεί η ένταξή τους στον ν. 4399/201& (Α’117) και επομένως η λήψη της
σχετικής κρατικής ενίσχυσης.

Άρθρα 5- 10
Γο ζήτημα της διάρκειας Των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
διωτικών Κεψαλαιουχικών Εταιρειών ([Κ.Ε.).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι
Γιατί το ΚΕΑΤ-Ευ, μέρος του προγράμματος Ν&κΙ 6θη&Γ3Ίοπ ΕΙ) που παρέχε
ρηματοδότηση οτα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά τη διετία 2021 και 2022
με μέτρα που εοτιάζουν ο-τη στήριξη της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, της

απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οικογενειών με χαμηλό εισόδημσ

και θέτουν γερές βάσεις για την πράσινη και ψηψιακή μετάβαση και τη βιώσιμη
κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, χρηματοδοτεί δαπάνες που καλύπτουν σε μεγάλο
βαθμό ανάγκες που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα (όπως η πανδημία και
οι θεομηνίες) και δεν μπορούσαν να προβλεψθούν επακριβώς κατά την κατάρτιση του
ροϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
.4ρθρο 2
Γιατί στην περίπτωση που πραγματοποιείται αλλαγή στη διοικητική δομή τη
κυβέρνησης) όπως σύσταση, συγχώνευση ή διάσπαση υπουργείων, ή ακόμα καιτων
διοικητικών δομών της χώρας, πρέπει να γίνεται αναθεώρηση του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης ώστε κάθε Υπουργείο και Περιψέρεια να έχουν πρόγραμμα
ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή διαβούλευσης
αΦού πρόκειται για προσαρμογή σε ειλημμένη απόψαση.
Αρθρο 3
\όγω της απρόβλεπτης διάρκειας της πανδημίας του κορωνοΙού ΟονΙΒ-19 και των
μεταλλάξεων αυτού, και των συνεπειών της, καθώς και των πρωτοψανούς έκτασης
φυσικών καταοτροψών, απαιτήθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του έτους 2021 έργων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
και για την ανακούψιση των πληγέντων, τα οποία δεν είχαν, ούτε μπορούσαν να έχουν
τροβλεψθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του. Αποτέλεσμα της
απρόβλεπτης ανάγκης άμεσης χρηματοδότησης των σχετικών με τις ως άνω1
περιστάσεις έργων είναι η μη επάρκεια πόρων, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, γιο
ην πληρωμή άλλων έργων ενταγμένων στο ΠΔΕ, παρότι έχουν παραληψθεί τα σχετικό
αραδοτέα, έχουν υλοποιηθεί τα έργα και έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους το
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8,ρθρο 4
ιότι λόγω της αλλαγής του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ενδέχεται να προκύψει
κίνδυνος μη ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον ν. 4399/2016 (Α’ 117) που έχουν ήδη
υποβάλει αίτηση υπαγωγής σ αυτόν.
‘ρθρα 5 -10
Η υποχρέωση τροποποίησης καταστατικού μιας ΕΠΕ ή ΙΚΕ, λόγω λήξης διάρκειας τηι
εταιρείας, ενώ η βούληση των εταίρων είναι η συνέχιση της λειτουργίας της, αποτελε
5ιοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό οι διατάξεις νια τη διάρκεια
Γων ΕΠΕ και ΙΚΕ αποκτούν μια ευελιξία και δίνεται πλέον η δυνατότητα να συνεχίσουν
:η λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση καταστατικού κάθε ψορά.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ρθρο Ι
Τους δικαιούχους των χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα ΠΕΑΤ Ευ έργων και
εις υπηρεσίες που εμπλέκονται ατην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων.
%ρθρο 2
Τα Υπουργεία καιτις Περιψέρειες.
ι4ρθρο 3
Τους δικαιούχους έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αναδόχους κα
δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων) και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην πληρωμή
ιων σχετικών δαπανών.
ρθρο 4
Η προτεινόμενη ρύθμιοη αψορά στους ψορείς επενδυτικών σχεδίων που έχου
υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους και υλοποιούνται στον κεντρικά, βόρειο, νότιο
και δυτικό τομέα Αθηνών της Περιψέρειας Αττικής.
Άρθρα 5

-

10

Ολες τις εταιρείες που έχουν

ή

επιθυμούν να αποκτήσουν τη νομική μορφή της ΕΠΕ

καιτης ΚΕ.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

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

Ία ζητήματα των άρθρων 5 έως και 10 για τη διάρκεια των ΕΠΕ και των ΙΚΕ έχου
1αντιμετωπιστεί μετα άρθρα ότου ν. 3190/1955 (Α’ 91) και 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

Ιι

____________________________________________

) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
Η επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
υπουργικής απόφασης τυπικού νόμσυ.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης εν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας τηι
της δυνατότητας νέας
ισχυουσας νομοθεσίας.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Γα ζητήματα, τα οποία επιδιώκουν να επιλύσουν οι
Ι) με διάθεση
διατάξεις δεν οψείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων και
περισσότερων
υλικών πόρων.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΧΠ

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Τα άρθρα 5-10 γιατη διάρκεια των ΕΠΕ καιτων ΙΚΕ ρυθμίζουν
λόγω ζήτημα με τρόπο αντίστοιχο με το άρθρο 8 του ν.
4548/2018 (Α 104), το οποίο αψορά στη διάρκεια τω’
Εσ εν

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

νωνύμων Εταιρειών και αποτελεί ενσωμάτωση της περ. σ
ιου άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Ι4ης Ιουνίου 2017)
σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (Κείμενο
του παρουσιάζει ενδιαψέρον για τον ΕΟΧ).

)

σε όργανα της Ε.Ε.:

ί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

·

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

ΠΙΊ!6ΓΊΓ
π

Ι!

ώ

$έΙ
Η

π

ΗΗ
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Ποιοι είναι οι στόχοιτης αξιολσγούμενης ρύθμισης;

ρθρο Ι

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η πληρωμή των δικαιούχων έργων του
Όυγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΓΕΑςΊ
Ευ.

Αρθρο 3
Η ολοκλήρωση των πληρωμών δικαιούχων έργω

κρατικών ενισχύσεων και αναδόχων έργω
ρηματοδοτούμενων
από το
Πρόγραμμα
ημοσίων Επενδύσεων που πληρούν τις νόμιμες
Ίροϋποθέσεις.
ρθρα 5- 10
Η απαλλαγή Των επιχειρήσεων από το διοικητικό
βάρος της τρσποποίησης καταστατικού.

ρθρο 1
Η

επίτευξη

του

σκοπού

των

έργων

του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΕΑΤ
Ευ και η απορρόφηση των σχετικών πόρων.

Η) μακροπρόθεσμοι:

ρθρο 3
Η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΓΙΑ 2014-2020,
η υλοπο[ηση του Εθνικού Προγράμματο
%νάπτυξης και η επίτευξη του σκοπού τω
ρηματοδοτούμενων έργων.
ρθρο 4
Η αξιολόγηση και υπαγωγή στον ν. 4399/201
Και επομένως η λήψη της σχετικής κρατικήι
ενίσχυσης για όσες Επιχειρήσεις πληρούν τις
ιόμιμες προϋποθέσεις πριν την έναρξη ισχύοι
:ου νέου Χάρτη ΠεριΦερειακών Ενισχύσεων από
ην

1η12022

ρθρα 5

-

οπότε και Θα αποκλε[ονταν.
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Η απλούστευση διαδικασιών για την εύρυθμη
λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ι

_________

Ειδικότεροι όχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

> Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ετιιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι Ισσοστό αποφ Οίτων γ βαθμιας εκτταίδευσης που βρέακουν
εργαοίαστοντυμιατωνσπαο δώντου ςεντός ό μηνώναπ Την
ένπριηπνοιχήττσητ
Αοθι,ός αιστοιιοιιειιινων Πανειτ.στι·ιιιακών σχολών ΝΩ κλπ

ΐ

Αριθυόε αυμ.ιετοχών σε προγράμματα Έρευνας Τε’ολονίσς
& Κα.νοτομίας διεθνή & εθνικά). ανά Πακ εττεστι μιοκέ Σχολή
Α ριλ.ιότ έογων/.ιτλ.τί υι ··ιτιι .π3ν ανατεθεί αΠότον.. διωτικ ό
Τομέα, ανα Π ατεηιοί ημιαη /1 εγυαλο γιιτή Σχυλή
Δαπάνη ανά φσιτηυι τμιτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων

Ιστυ

σύνολο Του ενοργού πληθυομ ού)ποο

συμμετέχουν οο προγράμματα δια βίου νιςοοαίέειιοης
Β. ΣτΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ ΑΘΜΙΑ /

ΕΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστά αναλφάβηεων/αύνπλυ πληθυσμού
ήσιόμές ατόμων που ιγκαταλείινσυν το σχολείο πσ·.ν Την
αλοςλήρωαη Πις β’ βάθ.ι.ας ιο. ετ Βάλιοιπς εκπαίδευσης / έτος

Αα.θιιός δια’τ.ολιτιυμικώτ σχολείων· ανά ΙΙεο,φεσεια
(ποσοστό μαθητώνστσσύναλπτωνμαθητών)πο-υφσιτούναε
διαπολιτιαμικά σχολεία
Ποσοστά αλλυθαπών μαθητών σΤο αύνυλο των μαθητών)
Κατοεο.ιη ανά περιφέρεια

—

Αριθλότ ολοέ.ιοτων /αιτανευ ματ.νών σχυλειν κα. ατ:θμόι
θτό·Ιτών·_Που_ιρο.τσυε 01 αυΤά
Μέσυςάροςκ αθηγηιών/ σύνολο μαθητών

Μέαοςιιρος Η/Υ

/ συνολο

ιιαθητών

Αριθμός μαθητών πυυ επωφολ ιιύνται ποτό πραγράίιματα
ενισχυτικής οκπαίδειισης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα ΑΒμια, Βθμια)

τκπαίδεοαης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ανασκσςιέτ
ίραγματατο ιι·έο σετ
Κατά
αποτελέσματα. Και αριθμός ευρημάτων

Εξέλιξη την Τελευταία ΕΤ1
είδος

Πρόσφατα

Επιδιωιιόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

κο

Ι

Ι

Χρηιττα5 οτι’σε ςανιισκαφών. Κατά φορέα, επι ποσά Του
.

διπτέέρκσν

·

Πιστώσεις για αναοκαιρέτ, παε διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων. μνημείων. παραδοσιακών Και
ιστορικών οικισμών
Πμαγ ματοππιηθείαες απαλλοτ ριώαοις και καταβληθοίσες
ασοζι1 μιώσει ς, γι αακίυητα αρχα ιολογικοά ενδιαιμύροντυς
Δασάνεςέργωιποοέχαυνεκτελεαθοί αε μνημεία Και
αρχαιυλογικού ς χώρους, Και δαπάνες έργων πυυ βρίσκονται

σε_εξέλιξη
Δπιιανε ς έ ρνων ποο ιχσιιν ει.ιελεσ&ει οε ιιοιισοία ται )ο.ττά
ΙτίΟ.α ςαι δαπ ανες έρνων “ου βρίοκπντα. σο εξέλιξη
Αριθι.ός β.βλιοθσκιλν <αΠό νοιική ,ιοροή Κα. είδος
β.βλιοθήκι·ς, ανάλογο μο ιο θένα. κστάγεωγυοφι’ισ
διαιιέριοεια

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών

αξισποιήθηκαν

υ) και της ΕΛΣΤΑΤ

1Ί

οι

βάσεις

δεδομένων

Του

ΟΟΣΑ

Εΰνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών Πολιτικής) ειταψίεται ατην κρίση του ειτισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με ιο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
,-

Οικονομική /Δημσσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

πρόσιρατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειαιδιωικόμενσς
στοχσς (3ετία)

Ιιροιτφατα

Ετιιδιωκόμενος

στοιχεια

οτοχος (3ετια)

Ακαθάριστο η·χυριο προίέ νου αγοροιε ς τιμες (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές
Ισετ(υγιοτρεχεπο ωνσεινιύ.εειγώι

1· ΑΞΠ)

Ιαοζιη·ιαγιν. κή; κτβέρνηοη; (χω ρίς τ,ςτ οάιτεζυ

ΑΕΠ)

Χρέος γινι νη ςκωέρνηαης (κατά Ιάαιττρ;χτ. Ύ ΑΕΠ:
Πρωτννεοέςπλεόιοσμαι.ς% ΑΕΠ)
ας·αοιανιαμ!ι·ιις ΔΣ,< αιτ τιιχ· Εεσταναλωτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογιιειί έσο δα οις ποσοστό Του

ΛΕΙ1

Αναλογία άμεσης Και έμμεαης φορολογίας
Ποσά Που εισπράΐςονται μέχρι οή μερα αα ό ται’
φάροιις σε οος οποι’ους αφορούν οι διατάξεις Του
νομοσχεδίου.

Τους

Ποσά σον τιστιρόχθ ηκαν αα ό φορολογικού ς ελέγχοεις
Πεααστά ‘Τρέξουν δ’.αικντιεού νρααδιρσισιιαύ φάεαι’ 4
επιβολής Προστ εειινιιαυ ακυ ρι & ηκαν·ιειίέριιέεκά)ωαπό
‘οο δικοε’-τίιτιια

,

Ρ

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΓΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός επιχειρςσιακών, ελαδιεώ ν Και αιιαιοεπαηγτλ ματικών
αυμβ ααιεον Και εγσσε. εάν συνήφθη Τρ συ γκεκρι μένα έτος)
Και αριθμός/ποσοσΤό εργαζο μένων Που κολ υρτονπαι αα ό αυτές,
Αριθμός/ποσοστά α.σ.ε. Που αυνήφθησαν χωρίς ττροαφογή σε
διαμεαολά (ηση
Αριθμός/ποσοστό α.σ.ε. Που αυνήφθησον χωρίς προσφυγή αε
διαιτησία
Μέσος ράνυςετ λοκλήρωσης διαδιεααίας μεσολάβησης

Μέσος χράνος ολοκλήρωσης διαδικααίας διαιτησίας
ΙΤΙΠ)δ ιψκεια

ικα, αρσ γμστιι·

α.σ.ε. (σρεβλτηόμενη σια αχιτικά ιεμενο αλλά

‚ε πν έννοια ‘της παράταση; μετά Τη ττιμβατεκέ

τους
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εθδοιιάδ ακαι ανα’ ιιλάδιι οικονομίας
Αε,Οιά α,ειβ,ιεαω νυπερωριόιι· (Που δηλώθηκαν ανά
ειναςάμνι σ Και κλαδιι οικονομίες
αΤωχημά πι,ιν
οιιιονο μίας
Αριθιιάς
ανά
αδά δο
και
αριθμός/ποσοστά ατυχημά των ιιοε’ ηροι< άλ εσαι· θάνατο
αναπηρία

Ι

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εέλιη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα

στσιχεα

Επιδιωκόμενση
στσχος (3ετια)

Ιτρόσφεετα
στοιχεια

Επιδιωκόμενση
στοχος (3ετίκο)

ΙΙ ιιοοοτέ, ονε ργίετς
Π εισοστο μακ ρογ ράεισανέργων
Ποσοστό ονεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ιίοσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
ΙΙ οσοστο ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείιιοις απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
σμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας οχ. μεταποίηση.
εατασκευέςκ -λπ
Ιιίισ.κή ειτασλέ>Ιση εις πο-σεπτε της σίιι?σλιιοιε κτσσγολησης
στ0 οιινς.λντ ου )ρίι·ο μού κτιιε .δ ικότεοο γιο εόο
-

Ποσοστό α-2σχολοκ,ιένωι- με μλειση ατσοτιου χρόνου (στο
σιτνολο επι’ ιτληυυσιιού κα εδ.κο:ερα ν.α τ·όοιις)
Ι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη

την

τελειιταίια 5ετίιτ

Πραγματικό ύψοςσυντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδει

( μισθωται τουι διωτικού τομέα, δημάσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και ανά έτη συνολικής
ααφάλιοης κειι αντιί τοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστιιεώνε ισφα ρών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί τ σιι ιδιωτικού τομέα. δη μόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) Και αντίο-εοιχο έσοδα του
ΕΦΙζΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότηση ςανά πληθυσμιοκή ομάδα
και έτη_συνολικής_αετφάλιοης
Μέσος χρόνοςαποεο μής σύνταξης
Ιίοοοοτάσιιιτο (ιαέο-ιικής δεπάνηκ επί τοκ ΛΕΓ
Ποσιισ-τό ηροοφυνώτ σγετ.ιεά με ηνατοι·ομ) σύνταςηςιιου
γίτιονταιει’ ιιέετ ή εν όλα δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία ιτίσ

Ιίοαοατό πέηθυσμ ου σε καθεστώς φτώχειας, οε εινδυνο
φτώχεια ς ή οο κιιιει,ινικύ αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέαοερα ή περιαοόιερα βασικά

αγαθά_ή_υπηρεσίες

Ποσοστά νοικοισιριών στο σύνολο του πληθυσμού ποο
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων εενογκών
Ποαοοτό πληθυσμού που λαμβάνει επιδό ματο Και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη_(συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιόιώι’ σε ορφανοτροφείο
Αριθμό ςασεέ γων (ειιειμηοη) που σιτίζονται από δημους Και
άλλες_υπηρεαίκς
Ποσοστό τληοκσμού που μένει στη οοσωρινή μορφή καταιιόος
λά νω_κρίσης_π.χσεισμάςττυοκσγιά)
Κάστο ςκατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροιιτίδος (μητράπταε,.
δυσκολίες ιιάθηαης_κλπ)

19

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

Εξέλιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιιύκόμενος
σ-τοχας (3ετία)

Εξέλιξηην τελευταία 5ετία

ΓΙρ&φστα
στοιχεία

Επιδιοεικόμινσς
στόχος (3ετία)

,

/ εξωτε ρικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδιιεής θνησιμάτητας

Συνολικές δαπάνες ιι γείας κατά κεφαλή
Δαπάν·εε ινσριάκνιιν Κατά εευολή
Ατιθιιάτ ατρων ανά Ο3θ κατοίκους
ΑμιθΔόςνςσοιο μειακών κλιυ·ώυ ανά ΙέΟΟ κστοςαυς
Μέση δ ιά;ικι .2

εττεν0ταεαα

Ι

ναη—1λεας

ιιδικήε νοσΙ]λν ατικές οηηρεσιες; κνιιιιτερικοί ασθενείς απόλυτος
αριθ μάς ται ανά διαθέσιμο κρεβάτι). μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ι ιατρεία ται επείγοντα
Π ερ ισ Τ α τ ικα)

Αριθμός ασθενών που ττεριιιένουν για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(για μ ηεοείγνειιαα νοσηλεία, ή για μοναμερή περίθαλψη ή για Την
πρώτη_εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κτιτσίκοιις

Αε.θεάτ Κλ.ε’εν’ ανά αα Ίηλτι’τ.κι)ΙηρετΤίσ

ΙΣΟΠ4ΤΛ ΦΥΛέΙΝ
ΙΙ νσνστά ατιοσχέλησης ανά φύλα
ου νολικά
ανά περιφέρεια
ανά ιελάδοαικσναμίας
ανά ς λικιακή ανάλα
Ιίσσαστό ονκρνίας ανά φύλο
νπ:νσλ·κά
ανά πεμιιφέονιο

ΊΓ

στό κλαδα υ ικονοείας
ανά ηλικισιεή ομάδα
Ποσοστά αντοαπασχαλ ούμενων ανά φύλα
Ιίασαστά εργσδ ατών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εται ρειών ανά φύλο
Ποσοστό ιιελιίν Είοινοβαυλίοο, περιφερει ατών και δη μειτικτίιν
συμβαιιλίω ναιιά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α.τύιιατα ααύλσν’
αυτ αα εναν

—

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πεσαστά αιιοδαχήτ—Μόσοςοάνε ς έτδασης

Μετοναν’τειιτικές ροές ανά τιύλη εισόδου/χώρα προόλεειτης/
ηλικιακή οθάδα/φύλα
Αριθμός
αιιελάαεων
ανά
αοελαυνσμένων/τιτία απέλααης

χώρα

πραέλεοσης

Των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση 5 αναμικάτητας ται
πραγ ματικοιλ αριθμού φιλοξεναιιμένων)
Περαποττα αα· είδος παε·αβ απιιό τητατ ανά ιννάδα ωιλαξκνίας
Πρνιφσνώς. στο ιΜΙα

οττο

Θα εινόρχοιιν κει σταιχείτ σον’ σφοροείντοοςιτλλοδσπούςοστ ιτροέρχοντσι εσύ άλλους δείκτες

(ατνσαγύλτση, εκπιτ/δεοση. πετρ;πίίεττικιί τητα

> Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Γίροσφειτα
στοιχεια

Επιδιωικόμενυς
στοχος (3ετία)

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχσς (3ετία)

Εξέλιξη την τελΕυταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκύμενος
στόχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπο λλήλων
Αριθμός/ποσοστά α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και
υπαλλήλων’
Αναλογία υπαλλήλων ανά

Τμήμα,

ηι)

μειακλητών

διεύθυνση, γενική διιύθιινση

Ποσοστό οχταλλήλιιε με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΒΝΕΤ
Αριθμός υπημενιν,ιι’ ιιι οσωτεριιή λνκτύωστ

(ιΠΙΓΠΠΡΖΙ

Ανολονα Η/Υ ανά θεση ερνααίας
Αρ.θμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και 4ορόων/ σύνολο
δημοσίων υπη μεσιών Και φορέων
λοιθιιός Κέντρων πλνσοφόρτ’αης πολ.:ών’. σε κεντρικά.
ιτεριιρεροακό. νομαεχακέ Και τοπικό επίπεδο καθως Και σε
επίπεδ σνομιεώνπ σοσώττων. ορ”αν-ισιιιυν αλτ
Αριθμέ; ατομων οο υεξυηρ.τ:σύνττσ αού τ.ς δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτο ςκαι ανό υιτημεσισ
Κόστος Προσ ωοιικού Ι δαπάνες μισθσδοσίας Και πρόσθετες
δαπόνεςωςποσσστ ό ενί της σ’ιιναλικήςδαπόνης νιι’αυοουργείο)
Κόστος διαχείρισης θε μότων πμσσωπνκσιί: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό πις αττνσλικής δαπάνης ανάυπσυμγείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήμαεα, δρόοτες αδικημάτων Και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και κακό
γεωγραφική περιοχή
Δινοπμαχθέντα αδικήματα Κα. θεωμού ιιτνσι ι.’ς δραστες αυτών
Κατά εθντκόητα._φύλο -ιο ι:όξειςιλιιιών
Ετήσ.α ο-τατιοτνκή απεικό ναχ ‘των· αδικημότνιιν· και αξόοοιτων’
σομπεριφα ρών ιτοιι προκαλ αόν τό κοινά οίαθηιια
(ανθ ρωπο κτονίες._ληοτείκς._κλοπές_—δ,αορέξε.ςΙ
Αδιή ματαποο αφοριο.”ν οπην’ παράνο.ιη εσο δ α.εαιπτιααμον’ή
αττ )ώοο
Συχνότητα τγιελη μοτων· ιινα τύπο εγκλήματος
Ποοοοτά εγκληματιεώνπεριττώσεων που εξιχν·ισα-ιηεαν στα
σύνολο Των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμό ςκατοίιεων ανά ασ-ευνοιιιιοό, ανά αστυνομικό Τμήμα καί
ανά Περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνο μικών ανά 1000 κατοίκους αναλογία
κατοίκων’ ανά αεπυνομικό τμή μα και περιοχή_αστυνόμευσης
—

Κιστά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή ατόμων για ην αι’τιμεεώπιση Της ααμαβαςιιεής
σιιμ··εμ.σογ ός ποά τοιιείτ π.ς νγινλήνιατα βίας. νιεστατιαικό
εγκλήματα. ναρκωτικά, ‘τροχαία. ι:ίιι’ Τοτιστμια;ια)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αρ.θι.άς εισερχά ιιενων αστικών, εργαεκεύν’ Και ειιπαε.ιεών’
διαφαεαλν
Αριθμός εισορχάρ ενω ε ι5ιοι κητικών οεριτττώαεων
Συνολικός χρό νοςτον’ απαιτείται για Την επίλιιση αεπ ιιιών,
εμπορικών. εργατικών. διαικιητι κών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αοσφάσεων (Ειρηναάικείο,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, ‘Αρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όροςτων υποθέοεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικοοτήμια)
Ποσοστό δικαστικών απο φάσεων που ακορώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέ οιων που επιλύονται με Το σύστημα Του
κξωδικαστικού_συμβιβαομαύ
ΑξιεΤπαίηαη ε’ι·σλλαιςτιιιώνί.εθάδωι. επίλοσης δαφονώττ, ιτχ.
διαι.εσ-αλάδι’.ση
Στήριξη των ατάιιων πσε χρήζουν ποο στασίας αλλά δεν
διαθέτουν- πάαους νειμιιντ’ προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστά ηλεκτρονικής οττορολιις δικσνράφωι,
Ποαοτιτά διεκπεααι ονιμένων κας’ ετος υποθεσινιιν’ έναντι
ιιικιεμιίιν (σο ε-τήσ.ο ικα, σ.τνολική βααη ειικρεοοτητων3
Ι ίοαοστό ποινικών’ υποθέσεων. σο ε-εήσια βάση. για νις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετστρέψιμες σο χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρ ατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης ( φυλάκων’) ανά κ ρατσυμενο

Ι

,-

Ανάπτυξη

—

Ετιενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτη ςπογκό σ μιας

Πρόσφιπα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Επιδιωιιόμενος
οτοχος (3ετία)

στοιχεία

ακτογωνιστιιάτητας

Επ ενδύσ εις ως % Α Ε ΕΙ
Άμεσες ξ χτες επετ δόσεις ως

ΑΕΠ

ΑριΕιες εΠχπρή αικν του ανανετιν ον κλαδα εεχι Περιφέρεια
Και αντ:α-α:χος αα.θυός ατεισχα) αυυντιιν τιχ είπες
Αριθμός ευχει σήσεωκ τιου κλενουν σινά κλαδετ Και νερυμέρε -α
Κα. αντίστεχας αι9ιιός εεΠατιγολσυιιέ’-·ων· σε αυτές

Ι

Λιοιιιητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Νίέιτες χ-Πάιν; σύσττιετιςεττχερήνεετι·

ΠΕΙ’ΙΒΑΛΑΟΝ

-

Ι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεία

οτοχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

ο·Τοχος (3ετια)

Μονάδες Ετ-ήσ ιες εκ τιομπες σερί ων αε μιταφαι ρικής ρύπανσης
Κατά Κεφαλή
-

Ποσοστό Του πληθ υετμού ιισυε ξυπηρτ-ε είται

ειτό βισλογιιεοός

ιεαϋαρισμούς
Ποσοστό των ακτών Που Κ ρίντι’ται κατάλληλες για κολυμβηση
με εσ σύνολο τω” δυτάμενωτ τετ χρηοιμσπατηθούν

συ σχέση
ακτών

Αριθμός ελέγχων· κστετλληλάτητας δτκτύ αιτ ύδρευση ςκατ έτος
Πειιτσπτυ 0Κιακωι· & βωρηχαν.νιώι- α-τακτ μμ ατι,1νν6
διατεύηκσισε άλλεςχρήσεις (τιχ ανα-εόκλωαε. εισσανυνή
ενέργειας λιτταουατοπο ίηση)
Ιίεσοστό θιοτιοθμενων απορριμμότων σε ΧτιΙΑ
Ίίοσσστό δ ασικών εκτάσεων Που ιαταστοάφηκτεν· σινέ ττυρΚεεν.ά
ασικών-εκιόσεων

Ι σύνολο

Ποσοστό ατ·ειδααωθ εισών (με φτσικε ή τεγνΤιΐό τρεπα)
δετσών από νν1ικαγιές

εκτάσεων /σύναλο κετεστρα ι,ιιόιιων

Ποσοστό π ροατειτευόμενων Ιπερισχών σε σχέση υε Την συνολική
έιετοση Της χώρας
Ποσοστό τετ πραυτ ολτιγισμού που διατίθεται για θέιιατα
προστασίας περιβά»σττσς
Κατανάλωση ενέρ γειος ιστό Κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά ιιορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ατανεώσιμες ττη γές ενέργειας Κατά
κεφαλή

Ποσοστά

μείωσης εκπομπών αερίων οερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΊΤΡ0ΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηψιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού ατην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και ΕΜΜΕΣΗ
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήοτε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
Οχι

Εξηγήστε:

12
·

ΔιασΦαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ (3
οι (3

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ ΓΙ
Οχι ΓΙ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρΰρο

Ι

Στόχος
Μετην αξιολογού μενη ρύθμιση παρέχεται ευελιξία στις πληρωμές που
συνδέονται με δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΑΤ-Ευ.
Το ΕΑςτ-Ευ αποτελεί μέρος του Προγράμματος
θπθΓ1οιι.
Ευ και παρέχει χρηματοδότηση στα Προγράμματα της πολιτικής
συνοχής κατά τη διετία 2021 και 2022. Τα μέτρα εστιάζουν στη στήριξη
ιης ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης, των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικογενειών με χαμηλό εισόδημο
και θέτουν γερές βάσεις για την πράσινη και ψηψιακή μετάβαση καιτη
βιώσιμη κοινωνικοσικονομική ανάκαμψη.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα καλύπτουν σε
μεγάλο βαθμό ανάγκες που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα
(όπως, ενδεικτικά, η πανδημία και οι θεομηνίες), δεν μπορούν να
τροβλεψθούν επακριβώς και κατά συνέπεια είναι πιθανόν να μην
έχουν προύπολογιοτεί στο σύνολό τους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άμεση πληρωμή εντόι
:ου τρέχοντος οικονομικού έτους των δαπανών που δεν ήταν δυνατόν
.‘α προβλεψθούν στο σύνολό τους κατά τη Φάση κατάρτισης του
κρατικού προϋπολογισμού 2021, με την προϋπόθεση ότι η λογιστική
[ακτοποίησή τους, όπως και των ισόποσων με τις πληρωμές αυτές
Ιεισπράξεων εσόδων, πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2022.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται, με την εξαίρεση από την1
υποχρεωτική διαβούλευση μέσω του διαδικτυακού τόπου ορθπον.Γ,
η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του Εθνικού Προγράμματο
Ανάπτυξης στην περίπτωση αλλαγών στη διοικητική δομή τηι
Κυβέρνησης, όπως είναι η σύσταση νέων υπουργείων, η διάσπαση ή
συγχώνευση υψιστάμενων και η μεταψορά Γενικών ή Ειδικώ
Γραμματειών, αλλά και της χώρας γενικότερα.

2

3

\όγω της απρόβλεπτης διάρκειας της πανδημίας και των συνεπειών
ιης, απαιτήθηκε η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίω’.
Επενδύσεων του έτους 2021 έργων απαραίτητων για την αντιμετώπισή
ιης και για την ανακούψιση των πληγέντων από τα ληψθέντα μέτρα,
του δεν είχαν, ούτε μπορούσαν να έχουν προβλεψθεί κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισμού του. Ομοίως δεν είχε και δεν

4

μπορούσε να έχει προβλεφθεί η πρωτοφανής έκταση των Φυσικώή
καταστροψών που έπληξαν τη χώρα εντός του ιδίου έτους, το βάρο
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οποίας επίσης επωμίστηκε σε
μεγάλο βαθμό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αποτέλεσμα τη<
ιπρόβλεπτης ανάγκης άμεσης χρηματοδότησης των σχετικών με τις ωι
άνω περιστάσεις έργων είναι η μη επάρκεια πόρων, Κατά Την παρούσα
ρονική στιγμή, για την πληρωμή λογαριασμών άλλων έργων
ενταγμένων στο ΠΔΕ, παρότι έχουν παραληψθείτα σχετικά παραδοτέα
και έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, με την αξισλογούμενη ρύθμιση,
τροβλέπεται ότι οι πληρωμές έργων, για τις οποίες μέχρι τις 31.12.2021
έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση τη9
υπηρεσίας που εκτελείτο έργο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ’
ιρ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών,ι
όικονομίας,
Ανάπτυξης
και Τουρισμού
και
συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων κατά τον χρόνο
υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων κα
αποδεικτικών φορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας ή/και
βεβαίωσης οφειλής εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ο<
οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021 παρά την πληρότητα
:ων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων,
όγω έλλειψης διαθεσίμων, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχριτην
31η.1.2022, ακόμα και αν η ισχύς των προσκσμισθέντων ως άνω
αποδεικτικών φορολογικής ή/και ασψαλιστικής ενημερότητας ή
βεβαιώσεων οψειλής έχουν λήξει κατά τον χρόνο της πληρωμής.
νάλογη ρύθμιση εισάγεται και για τους δικαιούχους πράξεων1
κρατικών ενισχύσεων νια τον ίδιο λόγο. Η ρύθμιση αναμένεται νο
‚συμβάλει στην εύρυθμη υλοποίηση των σχετικών έργων, στη
απορρόφηση των ενωσιακών πόρων και στην απρόσκοπτη εκτέλεση
ιων εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης.
Με δεδομένη την έναρξη ισχύος του νέου Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων από την 1η.1.2022, ο οποίος προβλέπει ότι ο Κεντρικός,
Βόρειος και Νότιος Τομέας Αθηνών της Περιψέρειας Απικής δεν θο
μπορούν να τύχουν πλέον ενισχύσεων περιψερειακού χαρακτήρα και ο
υτικός τομέας Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, θα τυγχάνει
σημαντικά μικρότερων ενισχύσεων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
της έγκαιρης, έως τις 31.12.2021, έκδοσης όλων των αποψάοεω
υπαγωγής για όσα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στιι
συγκεκριμένες γεωγραψικές περιοχές, εψόσον βεβαίως έχουν
υποβληθεί αιτήματα υπαγωγής και μπορούν να υπαχθούν στιι
5ιατάξεις του ν. 4399/2016. Η ειδική μεταχείριση των επενδυτικώ
αυτών σχεδίων, είναι αναγκαία, προκειμένου νε αποψευχθεί ο
κίνδυνος της μη ένταξής τους στον ν. 4399/2016, λόγω της αλλαγής του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Η διάταξη έρχεται να προλάβει τη διαμόρφωση για μια κατηγορίσ

5

ό

7

8

9

10

επενδυτικών σχεδίων μιας δυσμενούς κατάστασης, χωρίς υπαιτιότητ
ούτε του ψορέα της επένδυσης ούτε της διοίκησης, η δε εισαγωγή της
1ευνοΙκής μεταχείρισης αυτών των επενδυτικών σχεδίων κρίνετα
αναγκαία και ανάλογη, προκειμένου να αποτρέψειτη μελλοντική άδικη
υνθήκη, που συνεπάγεται ο αυτόματος αποκλεισμός επενδυτικώ
σχεδίων μόνο εξ αυτού του λόγου, της έναρξης δηλαδή ισχύος Του νέου
Χάρτη Γίεριψερειακών Ενισχύσεων, δίχως να δίνεται η δυνατότητα να
αξιολογηθεί η ένταξή τους στον ν. 4399/2016 και επομένως η λήψη της
σχετικής κρατικής ενίσχυσης.
Με το άρθρο 5 τροποποιείται η περ. οτ. της παρ. 1 του άρθρου ότου ν.
3190/1951 (Α 91), σχετικά με την υποχρέωση αναγραψής στο
καταστατικό μιας ΕΠΕ της διάρκειάς της, η οποία όφειλε να είνα
ορισμένου χρόνου. Στο εξής στο καταστατικό της εταιρείας μπορεί ν
ιτροβλέπεται διάρκεια ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
Με το άρθρο ό προστίθεται άρθρο δα στο ν. 3190/1955 το οποίο
ρυθμίζει το ζήτημα της διάρκειας μιας ΕΠΕ. Συγκεκριμένα στην Παρ. Ι
προβλέπεται ότι η διάρκεια μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου
κρόνου και στην παρ. 2 ορίζεται ότι στην περίπτωση που μια ΕΠΕ
επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, αυτή αποδίδεται πάντα σε έτη.
Στην παρ. 3 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες μια ΕΠΕ είναι ή
καθίσταται αορίστου χρόνου: α) όταν αυτό έχει οριστεί ρητά στο:
καταστατικό της και β) όταν λήξει η διάρκειά της και οι εταίροι δε)
αποψασίσουν τη λύση της. Με την προσθήκη της περ. β’ επιτυγχάνεται
μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις και
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις
που εκ παραδρομής δεν παρατε[νουν τη διάρκειά τους με αποτέλεσμα
α τίθενται σε λύση. Στο εξής η μη λήψη απόψασης για λύση της
εταιρείας κατά τη λήξη της διάρκειας, θα λογίζεται ως βούληση
εταίρων να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους επ’
αόρ ιστο.
Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 3190/1955 και
καταργείται ως λόγος λύσης η πάροδος του ορισμένου χρόνου
διάρκειας μιας ΕΠΕ, γεγονός που προκύπτει από την περ. β’ της παρ. 3
του άρθρου δα που προστίθεται στο ν. 3190/1955.
Μετα άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (4’ 86), το
οποίο αφορά στη διάρκεια της ΙΚΕ και οι διατάξεις ευθυγραμμίζονται
πλήρως με εκείνες που ισχύουν για την ΕΠΕ, όπως προβλέπονται στο
άρθρο δα του ν. 3190/1955.
Με το άρθρο 9 τροποποιείται το άρθρο 103 του ν. 4072/2012 κα
καταργείται ως λόγος λύσης η πάροδος του ορισμένου χρόνου
διάρκειας μιας ΙΚΕ, γεγονός που προκύπτει από την περ. β του άρθρου
16 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιείται ανωτέρω με το παρόν.
Με το άρθρο 10 καταργείται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 12 του

ν.

4541/2018 (Α

93),

σχετικά

με

την

υποχρέωση

ιων ΕΠΕ ναί

μρσπσποιήσουν Το καταστατικό τους και να ορίσουν συγκεκριμένη
&άρκεια, σε περίπτωση που είχαν επιλέξει αόριστη διάρκεια,

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:’Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:’Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

οφέλη αξιολσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣ Γλ
ΛΙο:ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΔ

ΑΓΟΡι
ΟΙΚΟΝ Ο ΜΙΑ.
Α ΝΤΑ [‘ΩΝ ΓΣ ΜΟΣ
Χ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΧΟΙΝΩΝίΚΕΣ
Ο ΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΙ:Κο ΚΑ]
[ΙΟΜΤΙΣΤΙΚΟ
[ΙΕΡΙΒΑ]ιΑΟΝ

Χ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Αλλο

ΟΦΕΑΗ
ΡΥΘ Μ Τ Σ Η Σ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιιι μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαιρόνεια Θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

ΗΣΙΩΤΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Επί του άρθρου Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση Θα επιτρέψειτην πληρωμή εντός του 2021 δικαιούχων δράσεων του προγράμματος ΒΕΑΠ
Ευ για την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος.
Επίτου άρθρου 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία ανακατανομής των πόρων του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης για τις περιπτώσεις που αυτή επιβάλλεται λόγω αλλαγής στη διοικητική δομή της χώρας
ή της κυβέρνησης.
Επί του άρθρου 3
Η αξιολογούμενη ρύθμιση Θα επιτρέψει την πληρωμή κατά την έναρξη του 2022 των δικαιούχων δράσεων του ΕΣΠΑ
και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που δεν δύνανται σήμερα να πληρωθούν ελλείψει διαθέσιμων πόρων,
αν και πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίτου άρθρου 4
Η αξιολογούμενη ρύθμιση Θα αποτρέψειτη μελλοντική άδικη συνθήκη, που συνεπάγεται ο αυτόματος αποκλεισμός
επενδυτικών σχεδίων μόνο εκ του λόγου της έναρξης ισχύος του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, δίχως να
δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηΘεί η ένταξή τους στον ν. 4399/2016 και επομένως η λήψη της σχετικής Κρατικής
ενίσχυσης.
Επί των άρθρων 5-ΙΟ
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις απαλλάσσουν τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεψαλαιουχικές
Εταιρείες (ΕΠΕ και ΚΕ) από το διοικητικό βάρος της υποχρέωσης τροποπσίησης του καταστατικού τους κατά τη λήξη
της διάρκειάς τους όταν είναι επιθυμητή η συνέχιση της επιχείρησης.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α Ν ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ ΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
κο; ΚΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡίΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑ ΡΞ Η
Ε ΦΑ Ρ 14Ό Γ ΗΙ
ΤΗΣ
ΡΥ&ΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
Εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟ ΣΤΟ Σ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΕ-!
ΤΗΣ
ΡΥΘΜίΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Για την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων δεν απαιτείται ανανέωση στην υλικοτεχνική υποδομή
εξοπλισμό ή πρόσληψη ή εκπαίδευση εργαζομένων, που να επιψέρουν διοικητικά κόστη.

ή

ή τον

______________________________________
_______________
______________

20.

________________
______________
_______________

_____________
___________

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΕΜΟΣΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΆ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
ιντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κ[ΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτκή
εφαομογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
ιτρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύΘμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός /

ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.
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ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολοούμενης ρύθμισης.

3ϊ

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογρα4ή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Άρθρο Ι
Π
Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Π

Συνεργασα με
κοινωνικούς φορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Γενική
Γραμματεία
με
τη
Δημοσιονομικής
Πολιτικής
Υπουργείου
του
Οικονομικών

/

Διεθνής διαούλευοη

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 5 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμτιεριλαμδανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Ί3

____________________________________________

Κανονισμός

Οδηγία

Π
26.

Απόψαση

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

Π

ή συμψωνιών

ΕυρωπαΙκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμ3άσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικά
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

33

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή

καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύΟμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 2

Άρθρο 124 ν. 4635/2019

Διαδικασία

αναθεώρησης

Εθνικού

του

Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της
διοικητικής δομής της χώρας
—

Τροποποίηση

του

Παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αναθεώρηση του ΕΠΑ

ή της κυβέρνησης

άρθρου

124

του

ν.

4635/2019

1.

Η

πρόοδος

της

υλοποίησης

παρακολουθείται περιοδικά.

του

Σύμψωνα

ΕΠΑ
με

τις

διαδικασίες που προβλέπονται στην απόψαση της
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν.

παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η

4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται εδάψιο Κατά το

Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και

οποίο δεν απαιτε[ται διαβούλευση του σχεδίου

Επενδύσεων ενδιάμεση έκθεση προόδου για την

του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέσω

εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, με βάση τα

του διαδικτυακού τόπου *.ορθπον., όταν

στοιχεία

το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αναθεωρείται

υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των

αποκλειστικά λόγω αλλαγής διοικητικών δομών

ΤΠΑ και ΠΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο Ι του

καιτο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

άρθρου 128 του παρόντος, καθώς και τα δεδομένα

των

εκθέσεων

προόδου

που

παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως
«Αρθρο 124

προκύπτουν από το πληροψοριακό σύστημα του

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση

άρθρου

του ΗΠΑ

περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη

του

135

παρόντος.

Στην

έκθεση

των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου
1.

Η

πρόοδος

της

υλοποίησης

του

ΕΠΑ

ανάπτυξης της χώρας και παρουσιάζονται στοιχεία

παρακολουθείται περιοδικά. Σύμφωνα με τις

που

διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση

προγραμμάτων, καθώς και οι χρονικές

της παραγράψου

129 του

αποκλίσεις

παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό

υλοποίηση.

Γ του

άρθρου

αφορούν

την

που

πρόοδο

των

διαπιστώνονται

επιμέρους

ή

κατά

άλλες
την

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάμεση έκθεση
προόδου για την εφαρμογή και υλοποίηση του

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

ΕΠΑ,

Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται, αν:

με

βάση τα στοιχεία των εκθέσεων

προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες
διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύμψωνα με την

α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας,

παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος,

προκειμένου

καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης της

μεταβολές

υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το

προτεραιοτήτων,

να

ληψθούν

εθνικών

υπόψη

ή

σημαντικές

περιφερειακών

πληροψοριακό σύστημα του άρθρου 135 του
παρόντος.

Στην

έκθεση

περιγράφεται

η

συμβολή του ΕΠΑ ατην επίτευξη των στόχων και

Ί3

β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα
λοιπά

δεδομένα

της

παρακολούθησης

του

προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της
χώρας Και παρουσιάζονται στοιχεία που
αψορούν την πρόοδο των επιμέρους
προγραμμάτων, καθώς και οι χρονικές ή άλλες
αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την
υλοποίηση,
2. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται)
αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της
χώρας, προκειμένου να ληψθούν υπόψη
σημαντικές
μεταβολές
εθνικών
ή
περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα
λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του
προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει
συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της
υλοποίησής του Και απαιτούνται προσαρμογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των
οικονομικών ή άλλων συνθηκών.
καταρτίζει
Η
Δι.Δι.Ε.Π.
σχέδιο
του
αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο ινι½’.ορθπον.Γ για
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με στόχο τη
διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και
βαθμού και τους κοινωνικούς και οικονομικούς
εταίρους. Το αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με
την επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου
εδαψίου της παραγράψου Ι του άρθρου 122
του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του
συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΑ κατά τη
διάρκεια της ίδιας προγραμματικής περιόδου.
Σε περίπτωση που το ΕΠΑ αναθεωρείται
αποκλειστικά λόγω αλλαγής της διοικητικής
δομής της χώρας ή της κυβέρνησης που
επιβάλλει τη διάσπαση, τη συνένωση ή τη
μεταψορά προγραμμάτων ή τμημάτων τους,
δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου του
αναθεωρημένου ΕΠΑ μέσω του διαδικτυακού
τόπου *‘Ν.ορεπον.Γ ».

προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί
η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του
και απαιτούνται προσαρμογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των
οικονομικών ή άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Γ1. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου
ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο ‘*ν.
ορθπον.Γ για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα
Υπουργεία,
τους
οργανισμούς
τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το
αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επιψύλαξη
εφαρμογής του τελευταίου
εδαψίου της
παραγράψου 1 του άρθρου 122 του παρόντος στην
περίπτωση
Του
αύξησης
συνολικού
προϋπολογισμού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της
ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και
σύσταση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
—Τροποποίηση του άρθρου ότου ν. 3190/1955

Άρθρο όν. 3190/1955 (Α’ 91)
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση.

1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με
συμβολαιογραψικό έγγραφο ή με πρότυπο
Στο άρθρο £ του ν. 3190/1955 (Α’ 91) καταστατικό, σύμψωνα με το άρθρο 9 του ν.
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4441/2016 (Α’ 227) και την υπ’ αριθμ. 31637/2017
Ι διαγράψεται η ψράση (<Και την υπ’ αριθμ. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υπουργού (Β’ 928).
31637/2017
απόΦαση
του
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 928)», β) στην 2. Η εταιρική σύμβαση πρέπει να περιέχει:
παρ. 2 διαγράψεταιτο δεύτερο εδάψιοτηςπερ. α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το
οτ’, περί ορισμένου χρόνου διάρκειας της επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την
εταιρίας, γ) η παρ. 3 αναμορψώνεται και ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού
προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα, δ) η παρ. Μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου
4 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη ταυτότητας (Α,Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,
διάταξη, και το άρθρο ό διαμορψώνεται ως β) την εταιρική επωνυμία,
εξής:
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης
«Αρθρο ό
ευθύνης,
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος
σύσταση.
της ελληνικής επικράτειας,
1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με ε) το σκοπό της εταιρείας,
συμβολαιογραψικό έγγραφο ή με πρότυπο οτ) τη διάρκεια της εταιρείας. Η διάρκεια της
καταστατικό, σύμψωνα με το άρθρο 9 του ν. εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε
4441/2016 (Α’ 227).
έτη,
ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα
2. Η εταιρική σύμβαση πρέπεινα περιέχει:
α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το συμμετοχής,ταπερισσότεραεταιρικά μερίδια κάθε
επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την
ηλεκτρονική
Αριθμό καταβολή του κεψαλαίου,
διεύθυνση,
τον
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) καιτον αριθμό η) το αντικείμενο των εισψορών σε είδος, την
δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισψέροντος,
εταίρων,
καθώς και το σύνολο της αξίας των εισψορών σε
β) την εταιρική επωνυμία,
είδος,
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της
ευθύνης,
εταιρείας.
δ) την έδρα της εταφείας. Ως έδρα ορίζεται 3.
εταίρων Περί
Συμψωνίαι
μεταξύ των
δήμος της ελληνικής επικράτειας,
συμπληρωματικών
εισψορών
περί
άλλων
ε) το σκοπό της εταιρείας,
παρεπομένων παροχών αυτών μη αποτελουσών
στ) τη διάρκεια της εταιρείας,
εισψοράς εις χρήμα ή εις είδος κατά το άρθρ. 5
ζ) το κεψάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα παρ. 1 του παρόντος νόμου περί απαγορεύσεως
συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια εις τους εταίρους του ανταγωνισμού περί
κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την απαγορεύσεως της
μεταβιβάσεως
ή της
καταβολή του κεψαλαίου,
μεταβιβάσεως υπό ωρισμένας προϋποθέσεις του
η) το αντικείμενο των εισψορών σε είδος, την εταιρικού μεριδίου περί εξόδου των εταίρων περί
αποτίμηση αυτών και το όνομα του λύσεως της εταιρείας διά
λόγον
μη
εισψέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας προβλεπόμενον υπό του νόμου είναι ισχυραί
των εισορών σε είδος,
εφόσον περιελήφθησαν εις το συστατικόν της

:31ς

8) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας.».
3. ΣυμΦωνίες μεταξύ των εταίρων: α) Περί
συμπληρωματικών εισψορών, β) Περί άλλων
παρεπόμενων παροχών αυτών, που δεν
αποτελούν εισψορά σε χρήμα ή σε είδος,
σύμψωνα με όσα προβλέπονται ατην παρ. Ι του
άρθρου 5, γ) Περί απαγόρευσης του
ανταγωνισμού στους εταίρους, 5)
περί
απαγόρευσης της μεταβίβασης
της
ή
μεταβίβασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις
του εταιρικού μεριδίου και δ) περί λύσης της
εταιρίας νια λόγο Που δεν προβλέπεται από τον
νόμο, είναι ισχυρές εψόσον περιλήφθηκαν στο
έγγραψο
σύστασης της
Στο
εταιρίας.
καταστατικό μπορούν επίσης να περιληψθούν
διατάξεις Περί ελέγχου της διαχείρισης της
εταιρίας.
4. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά
νομική προσωπικότητα μετην εγγραφή της οτα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμψωνα
μετα άρθρο 93 του ν. 4635/2019 (Α· 167).».

εταιρείας έγγραον. Δύναται επίσης
να
περιληφθώσιν εις το καταστατικόν διατάξεις περί
ελέγχου της διαχειρίσεως.

Άρθρο 7
Άρθρο 44 ν. 3 190/1955
Λόνοι λύσης της εταιρίας περιορισμένης
1. Η εταιρία λύεται:
ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.
α)
Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του
3190/1955
καταστατικού προβλεπομένου περίπτωσιν.
Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) β) με απόψαση της συνέλευοης των εταίρων η
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) σι περ. α’, οποία λαμβάνεται με πλειοψηψία των δύο τρίτων
γ’ και 6’ της παρ. 1 αναμορψώνονται και (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι
προσαρμόζονται στη δημοτική γλώσσα, β) η οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του
κεφαλαίου,
αν
εκτός
ορίζεται
περ. ε’ της παρ. Ι γιατην παρέλευση ορισμένου εταιρικού
διαφορετικά στο καταστατικό.
χρόνου διάρκειας της εταφίας καταργείται, γ)
γ) Διά δικαστικής αποψάσεως, ένεκα σπουδαίου
στην παρ. 2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από λόγου, αιτήσει
τινός ή τινών των εταίρων
τη δικαστική συμπαράσταση, 5) η παρ. 2 εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του
αναμορώνεται και προσαρμόζεται στη εταιρικού κεψαλαίου.
δημοτική γλώσσα, και το άρθρο 44 δ) Διά της κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν
πτωχεύσεως.
διαμορφώνεται ως εξής:
ε) ‘Οταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας,
«Αρθρο 44
εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με
Λόγοι λύσεως
απόψαση της συνέλευσης των εταίρων.
1. Η εταιρία λύεται:
2(3). Η εταιρία δεν λύεται διά της απαγορεύσεως
α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον της πτωχεύσεως ή του θανάτου τινός ή τινών των
εταίρων
εκτός
νόμο ή το καταστατικό,
αν άλλως ορίζεται εν τω
β) με απόψαση της συνέλευσης των εταίρων η καταστατικώ.
οποία λαμβάνεται με πλειοψηψία των δύο 3(4) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.
τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των
-

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα
(2/3) του εταιρικού κεψαλαίου, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.
γ) με δικαστική απόψαση, για σπουδαίο λόγο,
κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων
εταίρων σι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον
το ένα δέκατο του εταιρικού κεψαλαίου,
δ) με Την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση
πτώχευσης.
ε) [Καταργείται]
2. Η εταιρία δεν λύεται λόγω της δικαστικής
συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου
ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο καταστατικό.
3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο
8.
4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1)
μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής
υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές
καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες
εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και
υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
του άρθρου 8.».
Άρθρο 8
Διάρκεια της ιδιωτικής κεψαλαιουχικής
εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν.
4072/2012
Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
προστίθεται πρόβλεψη και για αόριστη
διάρκεια της
ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής
εταιρίας και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 46
Διάρκεια εταιρίας
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου
χρόνου ή αόριστη.
2. Αν η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου
χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και
αποδίδεται σε έτη.
3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη,
εψόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως
αόριστη ή
β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει
οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα
από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής
να
υποχρεούται
καταρτίσει
οικονομικές
καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται
από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

—

Άρθρο 46 ν. 4072/2012 (Α’Βό)
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου.
Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο
καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη
από τη σύσταση της. Η διάρκεια μπορεί να
παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που
λαμβάνεται σύμψωνα με το άρθρο 72 παράγραψος
5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση ισχύ ει για
δώδεκα (12) έτη.

αποψασίσουν τη λύση της εταιρίας.».
Άρθρο 9
Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεψαλαιουχικής
εταιρίας

—

Τροποποίηση Του άρθρου 103 του
ν. 4072/2012

Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι Άρθρο 103 ν. 4072/2012
εξής τροποποιήσεις:
Λόγοι λύσης
α) η περ. β’ της παρ. Ι για την παρέλευση
ορισμένου χρόνου διάρκειας ως λόγο λύσης της 1. Η ιδιωτική κεψαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α)
κεψαλαιο υχικής
ιδιωτική ς
εταιρίας οποτεδήποτε με απόψαση των εταίρων, (β) όταν
παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο
διαγράφεται,
χρόνος
αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόψαση
β) στην παρ. 2 διαγράΦεται η ψράση (ιαν δεν
οψείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας», των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε
πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που
καιτο άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:
προβλέπει ο Παρών νόμος ήτο καταστατικό.
«Αρθρο 103
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην
Λόγοι λύσης
πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο
Ι. Η ιδιωτική κεψαλαιουχική εταιρεία λύεται:
Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.
α) οποτεδήποτε με απόψαση των εταίρων,
β) [καταργείται]
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και
δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο
παρών νόμος ήτο καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο
ΓΕ.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.».

Κατάργηση διατάξεων

30.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύΟμισης που

προόλέπουν κατάργηση

‘Αρθρο 10
Ημερομηνία
περιορισμένης

Καταρμ’ούμενες διατάξεις

Άρθρο 12 ν. 4541/2018 (Λ93)
λήξης
ευθύνης

των
-

Εταιρειών
Κατάργηση

άρθρου 12 ν. 4541/2018

Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93) περί
ημερσμηνίας
λήξης
των
εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης, καταργείται.
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Μεταβατικές διατάξεις
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες
έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, τη διάρκεια της εταιρε[ας ως αόριστη
έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου
2021, εκτός αν, με τροποποίηση του
καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή
ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης
αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους Θα είναι
εκείνη που Θα ορίζεται στο καταστατικό.

Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Ι
αξιολογούμενης Ι
Ρ
ρύθμισης

ΣυναρμόδιαΥινουργεία—
Συναοοδιες υπηρεσίες/ψορείς

Αντικείενο
συναρμοδιότητας

Ι

Υπουργείο Οικονομκών

2

Υπουονείο Οι<ονομικών

3

Υπουργείο
Οικονομικών,
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

4

Υπουργείο Οικονομικών
Εσωτερικών

5-ΙΟ

32.

—

Αναπλ.

Υπ.

Υπουργείο Οικονομικών

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξου σοδοτιή
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργειο η
υππρεοία
,

Αντικειμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικπκή ή
αττοκλειστικη
προι9εσμία)
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Αριθμ. 362 / 28 / 2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ιιΔίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ΡύΟμιση Ειδικότερων
ζητημάτων ατιολιγνιτοτιοίησης».
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται, κατά βάση, τα Εξής
ζητήματα:
Ι.α. Προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δυνατότητα εκτέλεσης και
εκτός των ορίων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), των πληρωμών δαπανών που
βαρύνουν τις πιστώσεις αυτού και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ΚΕΑίΤ Ε. Με κ.υ.α. καθορίζεται το ανώτατο όριο πληρωμών κ.λπ.
Θεσπίζεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, εξαίρεση από την
β.
υποχρέωση ανάρτησης του σχεδίου του αναθεωρημένου Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) στον διαδικτυακό τόπο \%‘τ%ν.ορθπον.τ.
Καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, έκτακτη
γ.
διαδικασία πληρωμών του Π.Δ.Ε. για τον μήνα Ιανουάριο 2022, των αναδόχων
δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από αυτό, χωρίς την προσκόμιση,
κατά τον χρόνο πληρωμής, αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής
ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και
περιπτώσεις.
Προβλέπεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης ειδικά για τις αιτήσεις
6.
που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων στα μνημονευόμενα καθεστώτα, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες
προϋποθέσεις (φορείς υλοποίησης κ.λπ.).
2. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις των ν.3190/1955 και
ν.4072/2019 αναοορικά με τη λειτουργία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαισυχικών Εταιρειών (1.Κ.Ε.) και ορίζονται,
κατά βάση, ζητήματα διάρκειας αυτών (δυνατότητα καθορισμού ως ορισμένου
ή αορίστου χρόνου των Ε.Π.Ε., προϋποθέσεις ορισμού ως αορίστου χρόνου
των Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε, κατάργηση της παρόδου ορισμένου χρόνου ως αιτίας λύσης
των Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε κ.α.).
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Β.

Ι

1Ι1

Επί του Κρατικού
Ι.
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.ϊ]

προϋπολογισμού

ΓΠρόγραμμα

Δημοσίων

Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα εκτέλεσης, εκτός των ορίων
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.,
πληρωμών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΠΕΑίΣΤ Ευ, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.

Επί του Κρατικού ποοϋπολογισμού και ιων προϋπολογισμών
ΙΙ.
φορέων της Γενικήι Κυβέρνησηι (ασφαλιστικά ταμεία)
Απώλεια δημοσίων εσόδων, από την εφαρμογή έκτακτης διαδικασίας
γιο τις πληρωμές του Π.Δ.Ε. κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2022, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός ττληρωμών, ύψος
φορολογικών/ασφαλιστικών οφειλών).
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙουΕΙΑ ΑΜΑοου
8. 122021 15:46

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροττολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου ιιΔίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση και Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης».
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού [Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)1

Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα εκτέλεσης, Εκτός των ορίων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε., πληρωμών δαπανών που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΑΤ Ευ, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την
έκδοση κ.υ.α.
Η ανωτέρω δαπάνη
προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε.).

Θα

αντιμετωπιστεί

από τις

πιστώσεις του

κρατικού

11.
Επί του κρατικού ττροϋπολοισμού και των προϋπολογισμών όορέων της Γενικής
Κυβέρνησης (ασή,αλιστικά ταμεία)
Απώλεια δημοσίων εσόδων, από την εψαρμογή έκτακτης διαδικασίας για τις
πληρωμές του Π.Δ.Ε. κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2022, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός πληρωμών, ύψος ψορολογικών/ασψαλιστικών οψειλών).
Η ανωτέρω απώλεια Θα αντιμετωπιοτεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών 4ορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ςιικιτο·

‘Τ \ΙΚΘ1,Ί\

ς]Ιςιι)·ιλΙκι)Ι)κή

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

\ρ]3ς-[9\·.

ΕυΡ.01,\0μ

Μ·

Χ»..ΑΠ0ΝΙ.

Α.-Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

