ΠΡΟΣΘΗΚΗ

—

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
με τίτλο
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοΙού ΟνΙο-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΛΙΟ Α’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο Ι
Αγορά ασθενοψόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του ΕΚΑΒ

—

Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού <(Είσπραξη δωρεών

προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ονιο 19»,
-

για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοΙού ςΟνΙο 19
-

—

Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021
Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 (Α’ 44), α) Το Πρώτο εδάψιο της παρ. Ι τροποποιείται
ως προς τα προς διάθεση χρηματικά Ποσά και τον αριθμό των προς αγορά ασθενοψόρων, β)
ΤΟ

πρώΤο, δεύτερο και Τέταρτο εδάψιο της παρ. 2 τροποποιούνται ως προς τον αριθμό των

ασθενοψόρων, την Προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από

ΤΟ

Υπουργείο Οικονομικών

από τη διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραψών των ασθενοψόρων, ως
προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την προθεσμία υποβολής προσψορών, τον
χρόνο παράδοσης των ασθενοψόρων και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και
βελτιώνονται νομοτεχνικά, γ) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 Τροποποιείται ως προς την
κατανομή των ασθενοψόρων ανά Υ.Π.Ε., δ) προστίθεται παρ. 4, για τη διάθεση μέρους του
χρηματικού ποσού του λογαριασμού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των
συνεπειών του

κορωνοϊού

ΟΙΟ-19

και το

άρθρο

δωδέκατο του

ν.

4787/2021

διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού
Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης
ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19», καθώς και χρηματικά
ποσά που έχουν συγκεντρωθεί μεταγενεστέρως, προς τον σκοπό της αγοράς δεκαεπτά (17)
ασθενοψόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραψή
των αναγκαίων προδιαγραψών των ασθενοψόρων και κοινοποιεί τις πρσδιαγραψές αυτές
στο Υπουργείο Οικονομικών ως ψορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοψόρων. Σκοπός
της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοψόρων

σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει την αύξηση της

δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της ώρας.
2. Η προμήθεια των δεκαεπτά (17) ασθενοψόρων διενεργείται από το Υπουργείο
Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμψωνα με τους ορισμούς και τις προϋποθέσεις της
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α 147), με τις τεχνικές προδιαγραψές
που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραψών των ασθενοψόρων. Για την
έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε τρείς (3) τουλάχιστον προμηθεύτριες
εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια ασθενοψόρων,
προκειμένου να υποβάλουν την προσψορά τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσψορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η
οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας των προσψορών αυτών και την αξιολόγησή
τους σύμψωνα με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραψές. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του
αναδόχου είναι η πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά βάσειτιμής.
3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοψόρων, αυτά

παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ. Οκτώ (8) ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας και Κρήτης και εννέα (9) ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Απικής,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.
4. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, μέρος του χρηματικού ποσού του ειδικού
λογαριασμού της παρ. Ι δύναται να διατίθεται για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των
συνεπειών του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19, όπως η προώθηση της αναγκαιότητας του
εμβολιασμού και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες και δυσπρόσιτες
περιοχές, καθώς και για την υλοποίηση συναψών δράσεων.

Άρθρο 2
Κεψάλαιο

-

Περιουσία

—

Έσοδα Διάθεση εσόδων
-

—

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 3986/2011
Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται τέταρτο εδάψιο ως εξής:
«Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετην επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», κυριότητας του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), που αντιστοιχεί σε τριάντα
εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (39.440.000) κοινές μετοχές, που
περιήλθαν στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., σύμψωνα με την υπ’ αρ. 249/2014 απόψαση της Διϋπσυργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 864), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως
καιχωρίς αντάλλαγμα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.)). Η ως άνω
μεταβίβαση απαλλάσσεται παντός ψόρου, τέλους και δικαιωμάτων τρίτων και δεν έχει
εψαρμογή επ’ αυτής ο ν. 3461/2006 (Α’ 106).

Άρθρο 3
Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαψημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του
Κ.Φ.Ε. και για το ψορολογικό έτος 2022
Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάψιο, ως
προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαψημιστικής δαπάνης και για το
ψορολογικό έτος 2022 κατά ποσοοτό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων
και το άρθρο 22Γ διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαψημιστικής δαπάνης κατά τα ψορολογικά έτη 2020, 2021 και
2022
Η διαψημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα ψορολογικά έτη 2020, 2021
και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αψορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαψήμιση,
διαψημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων
Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοψώνου, βγ) του κινηματογράψου,
βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηψιακών
μέσων και εργαλείων εψόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε)

β) στην αγορά χρόνου

ή

πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α 133) και βστ) των
εψημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον
χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για
το ψορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το ψορολογικό έτος 2021 και
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το ψορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(ϊ) η διαψημιοτική δαπάνη της επιχείρησης για το ψορολογικό έτος 2020 ανέρχεται
τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών
(τζίρου) διαψημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και
(ΙΙ) η διαψημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το ψορολογικό έτος 2021 και το ψορολογικό
έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ
εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαψημιστικής δαπάνης στα
οριζόμενα στις περ. α) και β) γιατο έτος 2019.

Εψόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει
τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμψάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, η ανωτέρω υπό στοιχείο (1) προϋπόθεση πληρούται εψόσον το ύψος της
διαψημιστικής δαπάνης γιατο έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις
εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου)
διαψημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αψαίρεση των ως
άνω ποσοστών, αυτές μεταψέρονται με βάση το άρθρο 27.

—-

Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο Θέμα για την εψαρμογή της
παρούσας.»
Άρθρο 4
Διαγραφή απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.
1. Διαγράψονται σι απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε. σι οποίες αψορούν
σε υποχρεώσεις τόκων και χρεολυσίων, δεδουλευμένων ή μελλοντικών, που προκύπτουν
από το ομολογιακό δάνειο με 151Ν: 1150002672, με συμβατική ημερομηνία λήξης την
12η.6.2037, σταθερού επιτοκίου 5,0660% και ονομαστικής αξίας ποσού οκτακοσίων
εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (800.490.000 €).
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, επέρχεται η πρόωρη και οριστική λήξη του
ομολογιακού δανείου της παρ. Ι και μετά την ημερομηνία αυτή δεν προκύπτει νια τον Ο.Σ.Ε.
κανένα περαιτέρω οικονομικό αποτέλεσμα

ή

υποχρεώσεις χρεολυσίων και τόκων εξαιτίας

αυτού. Το συνολικό ποσό του οψέλους που προκύπτει κατά τον χρόνο διαγραψής της
απαίτησης, απαλλάσσεται παντός άμεσου ή έμμεσου ψόρου, Φ.Π.Α., τέλους, εισψοράς και
λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ Δημοσίου

ή τρίτων.

Ι που διαγράψονται με το παρόν, αναγνωρίζονται οτα λογιστικά
βιβλία που τηρεί ο Ο.Σ.Ε., κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος, απευθείας στην
καθαρή Θέση ως ειδικό αποθεματικό, το οποίο μπορεί η Εταιρεία να συμψηψίοει με

3. Οι απαιτήσεις της

Παρ.

υπόλοιπο ζημιών σε νέο, χωρίς να συνιστά πράξη διανομής και δεν συνεπάγεται δικαίωμα
επιβολής οποιουδήποτε ψόρου.

Άρθρο 5
Επείγοντα ζητήματα Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
Στον αναλυτικό προϋπολογισμό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.),
του οικονομικού έτους 2022, το έσοδο από το πρόγραμμα των Επισκοπήσεων κατά
ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο από την Ιη.Ι.2022 έως και την
31η.12.2022, περιλαμβάνεται στην κατηγορία εσόδων «Επιχορηγήσεις από Τακτικό
Προϋπολογισμό για Επενδύσεις».

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
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ΚΟΝΟΤΑΝΙΙΝΟΟ (11ΑΤΖ11)ΑΚΙΟ

—

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΗΑ1Ο

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

—

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕιΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
-

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ιονιυ-ι9 και
την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5 7, Τ.Κ. 105 63,
-

τηλ. 210 3332621, 2103332441 Δήμητρα Καββαδά, ηλ. ταχ.:

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στονς οποίον ς αφορούνοι βασικές διατάξεις της αξισλογούμενης ρύθμισης.·
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΝΑΠΤΥΞΗ

-

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

-

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

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 Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα χρηματικά ποσά που έχουν
συγκεντρωθεί στου ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ίΟ\’ΙΟ1 9» μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4787/2021 (Α’ 44), διατίθενται για την προμήθεια
δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ, με φορέα
υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας το Υπουργείο Οικονομικών. Για την
ανάθεση και υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας και επειδή συντρέχουν λόγοι
κατεπείγοντος, ιος προς τιι διάθεση του ποσού και την παράδοση του
αντικειμένου της ούμβασης, Θα τηρηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης της
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατόπιν υποβολής
πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρίες, με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην προμήθεια ασθενοφόρων και την υποβολή από πλευράς τους
προσφοράς εντός δέκα (Ιι)) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι
υποβληθείσες προσφορές Θα διαβιβασθούν σε τριμελή επιτροπή που Θα
συγκροτηθεί από το ΕΚΑΒ, η οποία Θα διενεργήσει τον έλεγχο της συμβατότητας
των προσιρορών αυτών και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις τεΘείσες
τεχνικές προδιαγραιρές. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόιραση τιιυ Υπουργού
Οικονομικών, μέρος του χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού δύναται να
διατίθεται για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του
κορωνοΙού ί0\”Ιυ-19, όπως η προώθηση τις αναγκαιότητιις του εμβολιασμού
και η παροχή ιατρικών υπιρεσιών σε ευάλωτες ομάδες και δυσπρόσιτες
περιοχές, καθώς και για την υλοποίηση συναφών δράσεων.

Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ι αυτοδίκαιη και άνευ
ανταλλάγματος μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την
επωνυμία ΔΕΗ ΑΕ., κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ήτοι τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων
σαράντα χιλιάδων (39440000) κοινών μετοχών, στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. (ΕΕΣΥΠ), προκειμένου ένα μόνο νομικό
πρόσωπο με μέτοχο το Δημόσιο να κατέχει συνολικά ποσοστό 34,12% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ ΑΕ, που ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021.

Άρθρο 3
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2022 η
έκπτωση διαφημιστικών δαπανών των επιχειρήσεων, λόγω των συνθηκών που
έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοΙού ΟνΙΟ-19.

Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διαγραφή των απαιτήσεων του
ελληνικού Δημοσίου από την εταιρεία Ο.Σ.Ε. ΑΕ, σι οποίες αφορούν σε
υποχρεώσεις τόκων και χρεολυσίων, δεδουλευμένων ή μελλοντικών, που
προκύπτουν από το ομολογιακό δάνειο με ΙΞΙΝ: 6111150002672, αρχικής
ημερομηνίας λήξης 12.6.2037, σταθερού επιτοκίου 5,0660% και υφιστάμενης
ονομαστικής αξίας ποσού €800.490.000.
Επισημαίνεται ότι έχει ήδη κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [(2017) 3987
Ωιιεί] ότι η κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ο.Σ.Ε. ΑΕ έχει θεμιτό σκοπό την
αποκατάσταση μιας σοβαρής διαταραχής στην ελληνική οικονομία. Είναι μέτρο
κατάλληλο, απαραίτητο και αναλογικό και δεν προκαλεί αδικαιολόγητα
αρνητικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών
μελών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρατική ενίσχυση είναι συμβατή με την
εσωτερική αγορά βάσει του στοιχείου β) ης παρ. 3 του άρθρου 107 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Άρθρο 5
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επίλυση του ζητήματος ης
λογιστικής αποτύπωσης στον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (οικονομικού έτους 2022), του εσόδου του
Ινστιτούτου από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εκτέλεση των εργασιών του προγράμματος
των Επισκοπήσεων κατά την περίοδο από Ιης Ιανουαρίου 2022 έως και 31
Δεκεμβρίου 2022.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη, προκειμένου να προβλεφθεί ο
τρόπος διάθεσης των χρηματικών ποσών που έχουν συγκεντρωθεί στον ειδιιώ
λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού εΟνΙΣ)-19». Κρίθηκε ότι τα χρηματικά αυτά ποσά
που έχουν συγκεντρωθεί από δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων για την
αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών λόγω του κορωνοϊού £ΟΥΙΟ-19, σκόπιμο
είναι να διατεθούν αφενός για την προμήθεια δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων για
την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ, αφετέρου για την ενίσχυση δράσεων
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού ςονΙο-ι9, όπως η προώθηση της
αναγκαιότητας του εμβολιασμού και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε
ευάλωτες ομάδες και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς καιτην υλοποίηση συναφών
δράσεων. Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης ης σύμβασης προμήθειας των
ασθενοφόρων, λόγω των τρεχουσών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς όπου
παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης πρώτων υλών για την κατασκευή
οχημάτων παντός είδους της αυξημένης ζήτησης για την κατασκευή
ασθενοφόρων και της ύπαρξης συνεχών ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων
και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα η
διαδικασία προμήθειας αυτών, επιβάλλεται η πρόβλεψη μίας πιο ταχείας και
αποτελεσματικής διαδικασίας εντός του νομοθετικού πλαισίου του ν.

4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων. Προβλέπεται η τροποποίηση της
υπάρχουσας ρύθμισης του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021, διότι το ποσό
του ειδικού λογαριασμού δικαιολογεί την αγορά δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων,
αντί δέκα (10) που προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση κι επιπλέον, μέρος του
χρηματικού αυτού ποσού μπορεί να διατεθεί και γιο την ενίσχυση συναιρών
δράσεων αντιμετώπισης των πυνεπειιλ)ν του κορωνοϊού (ΟνΙΠ- 19.

Άρθρο 2
Η ΕΕΣΥΙΙ κατέχει ποσοστό 23,8% και το ΤΑΙΠΕΔ ποσοστό 10.32% επί του
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται
να αποκτήσει η ΕΕΣΥΠ, η οποία έχει απευθείας μέτοχο το Δημόσιο, Τί) συνολικι.)
ποσοστό του 34,12% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ.

Άρθρο 3
Η μειωμένη κατανάλωση στην αγορά λόγω της πανδη μίας και κατ’ επέκταση η
μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων επιβάλλουν την επέκταση της ισχύος του
άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και στο ιρορολογικό έτος 2022.
Άρθρο 4
Το χρέος της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ προς το ελληνικό Δημόσιο καθιστά επισφαλή την
οικονομική επιβίωση της εταιρείας.

Άρθρο 5
Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση του
προγράμματος των εττισκοπησεων έτους 2022, τη χρηματοδότηση του
προγράμματος ιστό την Ε.Ε. και την εύρυθμη λειτουργία του Μιτενακείου
Φυτοιταθολογικού Ινστιτούτου για την επίτευξη των σκοπών του.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αιρορά;

Άρθρο Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ) και των μονάδων υγείας και την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και το
σύνολο της κοινωνίας.

Άρθρο 2
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη ΔΕΙ-Ι ΑΕ και το σύνολο του πληθυσμού της

χώρας.
Άρθρο 3
Ι-Ι αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
διαφημιστικές δαπάνες στο φορολογικό έτος 2022.

—

Άρθρο 4

Πρόκειταιγια ρύθμιση που αφορά στη λήψη μέτρων με σκοπό την επιβίωση της
εταιρείας, που δραστηριοποιείται σε έναν στρατηγικής σημασίας κλάδο για την
οικονομία της χώρας, δηλαδή στις σιδηροδρομικές υποδομές. Ως εκ τούτου,
επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, οι
εργαζόμενοι στον κλάδο των σιδηροδρομικών, οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο
τομέα του τουρισμού, αλλά και όλοι οι πολίτες που κάνουν χρήση των σχετικών

υπηρεσιών της Εταιρείας.
Άρθρο 5

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
και σε όσους ασχολούνται με την γεωργΙα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Άρθρα Ι και 3
ΝΑΙ 11Χ
ΟΧΙ ΙΙΙ
Άρθρο 2 , 4 και 5
ΝΑΙ
ΟΧΙ Χ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: παρ. Ι και 2 του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/202 1 (Κ 44),
Άρθρο 3: άρθρο 22Γτου ν. 4172/2013 (Α’ 167).
δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υφιστάμενης
Γιατί
νομοθεσίας
Άρθραίκαι3

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιφέρουν τροποποίηση
του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η οποία είναι
εφικτή μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.
Άρθρο 2
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;

Ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ (ν. 3986/2011) δεν
επιτρέπει την άνευ ανταλλάγματος μεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, Είτε προς Τί)
Δημόσιο, είτε προς νομικό πρόσωπο με μέτοχο το
Δημόσιο. Κατόπιν αυτού, απαιτείται ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης.
Άρθρα 4 και 5
Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού

____
__

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης τη ς
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

διατάγματος, υπουργική ς απόφαση ς ή άλλη ς
κανονιστ ική ς πράξης, με αντικείμενο ρύθμισης τα
ζητήματα των προτεινόμενων διατάξεων. Κατόπιν
αυτού, απαιτείται ρυθμιστική παρέμβαση σε
επίπεδο νομοθετικής διάταξης.
Άρθρα Ι έως και 5
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να
εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπερ ιλαμβανο μένη ς τη ς δυνατότητας νέας
τη ς υιρ ιστάμενης
ερμη νευτική ς προσέγγισης
νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρα Ι έως και 5

ΗΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ρύθμισης των Θεμάτων των προτεινόμενων άρθρων,
μέσω της νομοΘετικής οδού.

Στόχοι αξιολογού μενης ρύθμισης
Ση μειώστε ποιοι από τους στόχους βιώπιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Χ

Β.

ΕΕί ι

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ίΐ]Ι

Άρθρο Ι

ΙνΙ ε την αξιολογού μενη ρύθμιση επιδιώκεται
τι κατάτο δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
χρηματικών
ποσών
έχουν
που
συγκεντρωθεί από δωρεές φυσικών και
νομικών προσώπων στον ειδικό λογαριασμό
για την αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών
προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού 0νιο19, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4787/2021
1Α’44], μέσω της διάθεσης των ποσών
αυτών για την προμήθεια δεκαεπτά (17
ασθενοφόρων και την ενίσχυση δράσεων
αντιμετώπιση ς
των
συνεπειών
του
κορωνοΙού ΙΟνΙΠ-19, όπωςη προώθηση της
υναγκαιότητας του εμβολιασμού και η
παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες
ομάδες και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και
την υλοποίηση συναιρών δράσεων.
Άρθρο 2

ι) βραχυπροθεσμοι:

Με την αξιολογού μενη ρύθμιση επιδιώκεται
ο έλεγχος της καταστατικής μειοψηφίας,
ήτοι του ποσοστού του 34% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ από ένα νομικό
προσωπο στο οποιο ειναι μετοχος το
Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή την ΕΕΣΥΠ.
Άρθρο 3
Με
την
αξιολογού μενη
ρύθμιση
επιδιώκονται η οικονομική ενίσχυση της
αγοράς και η αύξηση του τζίρου των
επιχειρήσεων.
Άρθρο4
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η
δ ιασιράλιση της οικονομική ς επιβίωση ς της
εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.
Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται οι
απαιτούμενες αλλαγές στην αποτύπωση της
δαπάνη ς
του
προγράμματος
των
επισκοπήσεων για το έτος 2022 στον
προϋπολογισμό
του
Μπενακείου
Φυτοπιιθολογικού Ινστιτούτου.

_____________________________________________

Άρθρο Ι
Θα επιφέρει Θετικά
αποτελέσματα ως προς την καλύτερη
λειτουργία του συστήματος υγείας, για την
Η προτεινόμενη ρύθμιση

αντιμετώπιση
της πανδημίας ΟνΙΟ19.
Ταυτόχρονα, Θα ωφεληθεί το σύνολο της
κοινωνίας, καθώς δια της προμήθειας των
ασθενοφόρων ενισχύεται το ΕΚΑΒ ενόψει
και της εξελισσόμενης πανδημίας 10’/ΙΠ-19
και προστατεύεται η δη μόσια υγεία.

ί)

Άρθρο 3

μακροπρόΘεσμοι:

Η

στήριξη

επιχειρήσεων

των

πραγματοποιούν

που

διαφημιστικές δαπάνες.

Άρθρο4
Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
ελληνικού Δη μοπιου, η οικονο μική επιβίωση
και

ΑΕ

ΟΣΕ

εταιρείας

της

διαχείριση

αποτελεσματικότερη

σιδηροδρομικής υποδομής,

που

Θα έχει

η
της

ως

αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών.

9.

Ειδικότεροι στόχοι

Ανάπτυξη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ
ΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙ
ΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ
Δείκτης
παγκόσμιας
ανταγωνιστικότ
ητας (κλίμα από
1 στα 100)
Άμεσες ξένες
επενδύσεις ως %
ΑΕΠ

7

Για

-

ανάλογα με τον

τομέα νομοθέτησης7

Επενδυτική δραστηριότητα:

Εξέλιξη

2014:
5612

Πρόσφατα
στοιχεία

την τελευταία 5ετία

2016:
57,49

2015:
57,66

2017:
57,43

2018:
62,1

Εττιδιωκόμ
ενος
ι στόχος
(3ετία)

2ο19:
62,58

Μέσος όρος: 1,4 (% ΑΕΠ)
(Πηγή: 6Ιοο1 εσπΙρε ίνεοε εροα 2019)

την

ενδεικτική

αξιοποιήθιικαν
δεικτών
παράθεση
και της ΕΛΣ’ΓΑΤ

8

ΙΙ)

‘—

Ι

‘:

οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Κατι άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Στόχος

Ι

Με την προτεινόμενη ρυθμιση προβλέπεται ότιτα χρηματικά
ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό
«Είσπραξη δωρεών προς αποιτλη ρωμή εκτάκτων δαπανών
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (ΟνΙΟ-19» μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4787/2021, διατίθενται για την
προμήθεια δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων για την κάλυψη
των αναγκών του ΕΚΑΒ, με φορέα υλοποίησης της σύμβασης
προμήθειας το Υπουργείο Οικονομικών. Για την ανάθεση και
υλοπο Ιιι ση της σύμβαση ς προ μή θειας και. επειδή συντρέχουν
λόγοι κατεπείγοντος, ως προς τη διάθεση του ποσού και την
παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, Θα τηρηθεί η
διαδικασία της διαπραγμάτευσης της περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατόπιν υποβολής
πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθεύτριες
εταιρίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια
ασθενοφόρων και την υποβολή από πλευράς τους
προσιροράς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές Θα διαβιβασΘούν
σε τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το ΕΚΑΒ, η
οποία Θα διενεργήσει τον έλεγχο της συμβατότητας των
προσφορών αυτών καιτην αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις
τεΘείσες τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, προβλέπεται ότι,
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. μέρος του
χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού δύναται να
διατίθεται για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των
συνεπειών του κορωνοΙού ΟνΙΟ-19, όπως η προώθηση της
αναγκα ιότητας του εμβολιασμού και τι παροχή ιατρικών
υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες και δυσπρόσιτες περιοχές,
καθώς και για την υλι:ποίηση συναιρών δράσεων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 7 του
άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προκειμένου το σύνολο των
μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΗ Α.Ε.,
κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ήτοι τριάντα εννέα εκατομμύρια
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (39.440.000) κοινές μετοχές,
που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της υπ’ αρ. 249/2014
απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 864), να μεταβιβαστεί
αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στη μητρική εταιρεία
της ΕΕΣΥΠ. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι
επί της εν λόγω μεταβίβασης μετοχών δεν έχει εφαρμογή ο
ν. 3461/2006 για τη δημόσια προσφορά, δεδομένου ότι η
ΔΕΗ ΑΕ είναι εισηγμένη εταιρεία. Με το άρθρο αυτό, το
ποσοστό του 10,32%, που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ και
έμμεσα το Δημόσιο στο μετι)χικό κειράλαιο της ΔΕΗ ΑΕ,
μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ, η οποία με τον τρόπο αυτό Θα
συγκεντρώσει το συνολικό ποσοστό του 34,12 % του

2

___________
________________
________________

3

4

5

μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΙ··!, εξασφαλίζοντας τα
δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας (ΝοεΙίιι ιτιίιτοείγ)
σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες
κιιιτο Καταστατικό της ΔΕΗ ΑΕ.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται σε επιχειρήσεις
που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες το φορολογικό
κίνητρο της προσαυξη μένη ς έκπτωσης των διαφημιστικών
δαπανών του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε., του ν. 4172/2013 (Α’
167) και για το φορολογικό έτος 2022, λόγω των έκτακτων
συνθηκών της πανδη μίας του κορωνοιού (0ν1!3-19 και της
ανάγκης ενίσχυσης της αγοράς και των πληττόμενων
επιχειρήσεων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διαγραφή
των απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου από την εταιρεία
ΟΣΕ ΑΕ, σι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις τόκιον και
που
μελλοντικών,
ή
δεδουλευμένων
χρεολυσίων,
προκύπτουν από το ομολογιακό δάνειο με ΙΞΙΝ:
ί1150002672, αρχικής ημερομηνίας λήξης 12.6.2037,
σταθερού επιτοκίου 5,0660% και υφιστάμενης ονομαστικής
αξίας ποσού € 800490.000.
Επισημαίνεται ότι έχει ήδη κριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (2017) 3987 6ιι1] ότι τι κρατική ενίσχυση προς
την εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ έχει θεμιτό σκοπό την αποκατάσταση
μιας σοβαρής διαταραχής στην ελληνική οικονομία. Είναι
μέτρο κατάλληλο, απαραίτητο και αναλογικό και δεν
προκαλεί ειδικαιολογητα αρνητικά αποτελέσματα στον
ανταγωνισμο και το εμπόριο μεταξύ των κρατι)ν μελών. Η
Επιτροπή αναγνωρίζει ότιη κρατική ενίσχυση είναι συμβατή
με την εσι)τερική αγορά βάσει του στοιχείου β) της παρ. 3
του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη ι\ειτουργίιι της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Με την αζιολογού μενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση
των συμφερόντων του ελληνικού Δη μοσίου, η οικονομική
επιβίωση της εταιρείας ΟΣΕ ΛΕ και η αποτελεσματικότερη
διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής, που Θα έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στον
Μ πενακείου
του
προόπολογισμό
αναλυτικό
Φυτοπαοολογικού Ινστιτούτου (ΜΦ!), του οικονομικού
έτους 2022, το έσοδο από το πρόγραμμα των Επισκοπήσεων
κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο
από Ιης Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022,
περιλαμβάνεται στην κατηγορία εσόδων «Μεταβιβάσεις από
Τακτικό Προϋπολογισμό».
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επίλυση του
στον
αποτύπωσης
λογιστικής
της
ζητήματος
Φυτοπαθολογικού
ίου
Μπενακε
του
προόπολογισμό
Ινστιτούτου (οικονομικού έτους 2022), του εσόδου του
Ινστιτούτου από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
εργασιών
του πι:ογράμμιιτος των
των
εκτέλεση

Επισκοπήσεων για την περίοδο από Ιης Ιανουαρίου 2022
έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18,

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Μενσλύτερη
σπσδατικότητο /
αποτελεσματικότητα

Άλλσ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
χρηματικών ποσών του ειδικού λογαριασμού για την αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών προς αντιμετώπιση
του κορωνοίού ΟνΙ1-19, μέσω της διάθεσής τους για την προμήθεια ασθενοφόρων και την ενίσχυση
δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοΙού ίΟνΙΙ-Ι9, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του
δημοσίου συστήματος υγείας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών της πανδη μίας.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται ιρορολογικό κίνητρο σε επιχειρήσεις, σι οποίες
εξακολουθούν να υφίστανται τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της πανδημίας ίΟνΙΕ-19.

Άρθρο 4: Με τη διαγραφή της εν λόγω οφειλής της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ προς το ελληνικό Δημόσιο
εξοικονομείται ένα πολύ σημαντικό ποσό ΤΟ οποίο μπορεί σε βάθος χρόνου να επενδυθεί στη βελτίωση και
στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σιδηροδρομικών υποδομών.
Άρθρο 5: Αναμένεται σημαντικό όφελος, καθώς με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος των ετήσιων επισήμων ελέγχων που περιλαμβάνειτη διενέργεια
μακροσκοπικών ελέγχων, την τοποθέτηση παγίδων και τη συλλογή και αποστολή κατάλληλων δειγμάτων,
σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, προς εργαστη ρ ιακή ανάλυση στα επίσημα εργαστήρια του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η χώρα είναι απαλλαγμένη από
ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή, σε περίπτωση εμφάνισης, να διαπιστώνονται η έκταση
και η ένταση της προσβολής.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ. ΑΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘ Μ ΊΣ Η Σ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη Και
λειτουρίο
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κοστος
συ μμετοχης
στη νεο
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 4: Η διαδικασία της διαγραφής του χρέους της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ προς το ελληνικό Δημόσιο είναι
δημοσιονομικά ουδέτερη.
Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη διάταξη έχουν τύχει της έγκρισης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο των Κρατικών ενισχύσεων.
Ειδικότερα, έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ι(2Ο17) 3987 Πιιί} ότι η κρατική ενίσχυση προς
την εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ έχει θεμιτό σκοπό την αποκατάσταση μιας σοβαρής διαταραχής στην ελληνική
οικονομία. Είναι μέτρο κατάλληλο, απαραίτητο και αναλογικό και δεν προκαλεί αδικαιολόγητα αρνητικά
αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και το εμπόριι) μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, συνεπώς, ότι τι κρατική ενίσχυση είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά βάσει
του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ανεξάρτητων

αρχών

Αναγνώριση /
εντοττισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες

ή

πορίσματα

(ηλΕκτρονιιή επισύναψη).

αρμόδιων

υπηρεσιών

και

Ειδική

αιτιολογία

σε

περίπτωση

σημαντικής

απόκλισης

μεταξύ

της

γνωμοδότηση ς και της αξιολογού μενη ς ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπιτρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

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

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

/

Άρθρο 1: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
(νιτ. δ.δ.),
Άρθρο 2: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Γίεριουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΓΙ).

1

Διεθνής διαβούλευση

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 1:

Άρθρο

Άρθρα 2 και 3:

25.

Ενωσιακό

21 παρ.

Άρθρο

3

του Συντάγματος

106 του

Συντάγματος

δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δ Ικα ιο

σνμπεριλαμβανομένον
τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Π

Οδηγία

Απόφαση
Π
26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση

-

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

29.

αντικατάσταση

—

—

συμπλήρωση διατάξειον

Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολο)’ούμενης ρύθμισης

Τροποποιείται το άρθρο δωδέκατο του

Άρθρο Ι

ν. 4787/2021 (Α 44) το οποίο έχει ως
Οικονομικών

Υπουργείο

εξυπηρέτηση
ΕΚΑΒ
του

από

ασθενοψόρων

Αγορά

—

το

του

αναγκών

των

Διάθεση χρηματικού ποσού
λογαριασμού

ειδικού

εξής:

νια την
«1.

ύστερα

Οικονομικών
του

αίτημα

Υπουργού

του

απόψαση

Με

σχετικό

από

Υγείας,

Υπουργού

προς

διατίθενται τα χρηματικά ποσά που

αιτοπληρωμή εκτάκτων δαπανών

συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα

δωρεών

«Είσπραξη

για

του

αντιμετώπιση

την

ονι

έναρξης

ισχύος του

στον

παρόντος

19», για δράσεις

ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών

αντιμετώπισης των συνεπειών του

προς αιτοπληρωμή εκτάκτων δαπανών

ονιο

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

κορωνοΙού

κορωνοΙού

-

—

19

-

Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου

ςανιο-ι9»

του ν. 4787/2021

δέκα (10) ασθενοψόρωνγιατην κάλυψη

Στο

άρθρο

δωδέκατο

του

ν.

προς τον σκοπό της αγοράς

Εθνικού

των αναγκών του
Βοήθειας

Κέντρου
και

(ΕΚΑΒ)

του

4787/2021 (Α 44), α) το πρώτο

Άμεσης

εδάψιο της παρ. 1 τροποποιείται ως
προς τα προς διάθεση χρηματικά

Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΚΑΒ
συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την

ποσά καιτον αριθμό των προς αγορά

καταγραψή

ασθενοψόρων, β) το πρώτο, δεύτερο
και τέταρτο εδάψιο της παρ. 2

προδιαγραψών των ασθενοψόρων και

τροττοττοιούνται ως προς τον αριθμό
των ασθενοψόρων, την προθεσμία
διενέργειας της προμήθειας από το

αναγκαίων

των

κσινσποιεί τις προδιαγραψές αυτές στο
Υπουργείο
υλοποίησης

Οικονομικών
της

ως

αγοράς

ψορέα
των

τη

αοθενοψόρων. Σκοπός της διάθεσης

διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων
των
προδιαγραψών
τεχνικών

των χρηματικών ποσών της παρούσας

ασθενοψόρων, ως προς τον αριθμό

σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου

Υπουργείο

Οικονομικών

από

των εταιρειών που καλούνται, την

είναι η αξιοποίηση των ασθενοψόρων

προθεσμία υποβολής προσψορών,
παράδοσης
των

δημόσιας υγείας που επιβάλλει την

και

από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία

τον
χρόνο
ασθενοψόρων
επιλογής

του

τα

κριτήρια

αναδόχου

νομοτεχνικά,

βελτιώνονται

και
γ)

αύξηση της δυνατότητας διακομιδών
της Χώρας.

Το

δεύτερο εδάψιο της παρ. 3
τροποποιείται ως προς την κατανομή
των ασθενοψόρων ανά Υ.Π.Ε,, δ)
προστίθεται παρ. 4, για τη διάθεση
μέρους του χρηματικού ποσού του
λογαριασμού για την ενίσχυση

2.

Η

προμήθεια

των

δέκα

ασθενοψόρων

διενεργείται

Υπουργείο

Οικονομικών,

(10)

από

το
ως

αναθέτουσα αρχή, σύμψωνα με τους

δράσεων
αντιμετώπισης
των
συνεπειών του κορωνοϊσύ ςονο-ι9
και το άρθρο δωδέκατο του ν.

ορισμούς της περ. γ’ της παρ. 2 του

4787/2021 διαμορψώνεται ως εξής:

τις τεχνικές προδιαγραψές που του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α 147), με
διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός

«1. Με απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών ύστερα από σχετικό
αίτημα

Υπουργού

του

Υγείας,

διατίθενται τα χρηματικά ποσά που
συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα
έναρξης ισχύος του παρόντος στον
λογαριασμό

ειδικό

«Είσπραξη
αποπληρωμή

δωρεών

προς

εκτάκτων

δαπανών

για

την

αντιμετώπιση του κορωνοϊο ύ ίΟ\] ο
19», καθώς και χρηματικά ποσά που

συγκεντρωθεί

έχουν

μεταγενεστέρως, προς τον σκοπό της
αγοράς δεκαεπτά (17) ασθενοψόρων
για την κάλυψη των αναγκών του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ> και του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Το ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή
Επιτροπή για την καταγραψή των
αναγκαίων

προδιαγραψών

ασθενοψόρων

και

των

κοινοποιεί τις

προδιαγραψές αυτές στο Υπουργείο
Οικονομικών ως ψορέα υλοποίησης
της

αγοράς

Σκοπός

της

των

ασθενοψόρων.
διάθεσης

των

χρηματικών ποσών της παρούσας

προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την
διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων
τεχνικών

των

προδιαγραψών

ασθενοψόρων.

Για την

έναρξη

της

διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση
σε πέντε (5)τουλάχιστονπρομηθεύτριες
εταιρίες,

οι

έχουν

οποίες

αποδεδειγμένη εμπειρία και ψήμη στην
προμήθεια ασθενοψόρων, προκειμένου
να υποβάλουν την προσψορά τους εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
πρόσκληση.
προσψορές

Οι

υποβληθείσες

διαβιβάζονται

στην

ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία
διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας
των προσψορών αυτών με τις τεθείσες
τεχνικές προδ ιαγραψές. Απο κλειστικά
κριτήρια επιλογής του αναδόχου είναι,
αψενός, η πλέον συμψέρουοα από
οικονομική άποψη προσψορά βάσει
τιμής

και,

αψετέρου,

η

επί ποινή

αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση
της συγκεκριμένης προμήθειας εντός
τριών (3) μηνών από την υπογραψή της
οικείας σύμβασης.

είναι

των

αξιοποίηση

η

ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση
έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας

3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης

της

και την προμήθεια των ασθενοφόρων,

δυνατότητας διακομιδών από το

αυτά παραδίδονται από τον Υπουργό

ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της

Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για

Χώρας.

την εξυπηρέτηση των αναγκών του

που

αύξηση

επιβάλλει την

2. Η προμηθεια των δεκαεπτα (17>
ασθενοψόρων διενεργείται από το

ΕΚΑΒ. Επτά (7) ασθενοψόρα διατίθενται
ισομερώς

στις

ΥΠΕ

και

τρία

(3)

ως

ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς στις

αναθέτουσα αρχή, σύμψωνα με τους

ΥΠΕ Απικής, Θεσσαλίας και Στερεάς

ορισμούς και τις πρσύττοθέσεις της

Ελλάδος και Μακεδονίας.»

Οικονομικών,

Υπουργείο

περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α 147), με τις τεχνικές
που

προδιαγραψές

του

διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την

αυτό

σε

διαβίβαση

των

αναγκαίων τεχνικών προδιαγραψών
των ασθενοψόρων. Για την έναρξη

της

απευθύνεται

διαδικασίας

πρόσκληση σε τρείς (3) τουλάχιστον
προμηθεύτριες εταιρίες, σι οποίες
έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην
ασθενοψόρων,

προμήθεια

υποβάλουν

να

προκειμένου

την

προσψορά τους εντός δέκα (10)
από

ημερών

εργάσιμων
πρόσκληση.

Οι

υποβληθείσες

διαβιβάζονται

προσψορές

την
στην

ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία
έλεγχο

τον

διενεργεί

συμβατότητας

της

προοψορών

των

αυτών και την αξιολόγησή τους
σύμψωνα με τις τεθείσες τεχνικές
προδιαγραψές.

Αποκλειστικό

κριτήριο

επιλογής του

είναι

πλέον

η

αναδόχου

συμψέρουσα από

οικονομική άποψη προσψορά βάσει
τιμής,
3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης

και

την

προμήθεια

των

ασθενοψόρων, αυτά παραδίδονται
ΊΊ

;ί )

από τον Υπουργό Οικονομικών στον
Υπουργό Υγείας γιο την εξυπηρέτηση
των αναγκών του ΕΚΑΒ. Οκτώ (8)
ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς
στις

ΥΠΕ

και

Πειραιώς

Μακεδονίας

και

Πελοποννήσου,

Ιονίων

Αιγαίου,
Θράκης,
Νήσων,

Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και
Κρήτης και εννέα (9) ασθενοψόρα
διατίθενται
Αττικής,

στις

ισομερώς

Θεσσαλίας

και

ΥΠΕ

Στερεάς

Ελλάδος και Μακεδονίας.
4.

Με

απόψαση

του

Υπουργού

Οικονομικών, μέρος του χρηματικού
ποσού του ειδικού λογαριασμού της
Παρ. Ι δύναται να διατίθεται για την
ενίσχυση
των

δράσεων

συνεπειών

ςονιοι9,

αντιμετώπισης

του

κορωνοϊσύ

όπως η προώθηση της

αναγκαιότητας του εμβολιασμού και
η Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε
ευάλωτες ομάδες και δυστιρόσιτες
περιοχές,

καθώς

και

για

την

υλοποίηση συναψών δράσεων.
Άρθρο 2
Κεφάλαιο

Περιουσία

-

Διάθεση εσόδων

—

Εσοδα

-

—

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 του
ν. 3986/2011
Στην Παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011

(Α’

152)

προστίθεται

τέταρτο εδάψιο ως εξής:
«Το

σύνολο

των

μετοχών

της

εταιρείας με την Επωνυμία «ΔΕΗ
ΑΕ.»,

κυριότητας

του

Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

του

Δημοσίου

αντιστοιχεί

(Τ.Α.ΙΠ.Ε.Δ.),

εννέα

τριάντα

σε

που

εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα
χιλιάδες (39.440.000) κοινές μετοχές,
στο

περιήλθαν

Τ.Α.ΙΠ.Ε.Δ.,

σύμψωνα με την υτι’ αρ. 249/2014
απόψαση
Επιτροπής

Διϋπουργικής

της

Αναδιαρθρώοεων

Αποκρατικοποιήσεων
μεταβιβάζεται

και
864),

(Β’

αυτοδικαίως

και

χωρίς αντάλλαγμα ατην «Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
ΑΕ.».

Η

ως

άνω

μεταβίβαση

αιταλλάσσεται παντός ψόρου, τέλους
και δικαιωμάτων τρίτων και δεν έχει
εψαρμογή επ’ αυτής ο ν. 3461/2006
(Α’ 106).

Ι’ροποποιείται το άρθρα 22Γ του ν.

Άρθρο 3

4172/2013 (Α’ 167) το οποίο έχει ως

Επέκταση της προσαυξημένης
έκπτωσης

εξής:

διαφημιστικής
δια ιρη μ ιστική

δαπάνη

δαπάνης του άρθρου 22Γ του

«Η

1{.Φ.Ε. και για το φορολογικό

πραγματοποιεί επιχείρηση κατά το

έτος 2022

φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά

που

το μέρος που η εν λόγω δαπάνη

αιρορα:
Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013
(Α 167) τροποποιείται, στον τίτλο
και το πρώτο εδάφιο. ω προς την

π) ατην ανάρτηση σε χώρους που

νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια
και
διαφη μιστικών
διαφή μιση,

της προσαυημένη
έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή
και για το φορολογικό έτος 2022 δημοσιεύσεων ή
κατά ποσοστό 30%. και την
στην αγορά χρόνου ή χώρου, με
σχε;τ ι κων β)
των
πρόβλεψη
προϋποθέσεων και το άρθρο 22μ σκοπό τιι μετάδοση ή καταχώρηση δια
των ακόλου Οων Μέσων Ψυχαγωγίας:
διαμορφώνεται ως εξής:

επέκταση

βα)

-

της

τηλεόρασης,

ββ)

του

ραδιοιρώνου,

«Αρθρο 22Γ

του

βγ)

κινηματογράφου, βδ) του δ ιαδ ικτύου,
Προσαυξημένη

έκπτωση

των

β ε)

υπηρεσιών

κωνωνικής

διαφημιστικής δαπάνη ς κατά τα

δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών

φορολογικά έτη 2020, 2021 και

μέσων

2022

μετάδοση

και

εργαλείων
ή

καταχώριση

η

υποπερ.

εφόσον

βδ)

στις

και

πραγματοποιήθηκε

η
βε)

από επιχείρηση

που

που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο

πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα

Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων

φορολογικά έτη 2020, 2021 και

Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν.

2022, κατά το μέρος που η εν λόγω

4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των

δαπάνη αφορά:

εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει

Η

δαπάνη

διαφημιστική

τα

από

ακαθάριστα

έσοδα

των

α) στην ανάρτιιση σε χώρους που

επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της

νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια

πραγματοποίησή ς της, προ σαυ ξη μένη

διαφήμιση,

διαφημιστικών

και

κατά

χορηγικών

μηνυμάτων

επί

(100%) για το φορολογικό έτος 2020,

πληρωμή δη μοσιεύσεων

ή

ή

ποσοστό

τοις

εκατό

κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το
φορολογικό

ή

β) στην αγορά χρόνοι)

εκατό

χώρου, με

2021

έτος

υπό

τις

δαπάνη

της

ακόλουθες προϋποθέσεις:

σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση
δια

των

ακόλουθων

Μέσων

(1)

διαφημιστική

η

Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης,

επιχείρησης για το φορολογικό έτος

β β)

του

2020

του

ισόποσο

ραδιοφώνου,

του

κινηματογράφου,

βγ)

βδ)

διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών
κοινωνική ς
λοιπών

δικτύωσης και των

ψηφιακών

μέσων

και

εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η

ανέρχεται
της

προ

(τζίρου)

στο

εκδόσεως

τιμολογίων

πιστωτικών
εργασιών

τουλάχιστον

κύκλου

δ ιαιρη μ ιστική ς

δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α)
και β) για τι) έτος 2019 και

καταχώριση στις υποπερ. βδ) και
β ε)

πραγματοποιήθηκε

από

επιχείρηση που έχει κα ταχωρ ισθε Ι
στο

Μητρώο

Επιχειρήσεων

(ΙΙ)

η

διαφημιστική

δαπάνη

της

επιχείρησης για το ιρορολογικό έτος
2021

ανέρχεται

τουλάχιστον

στο

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενη μέρωση ς

εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του

του άρθρου 52 του ν. 4339/2015

ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών

(Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων

τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου)

και περιοδικών, εκπίπτει από τα

διαφημιστικής

ακαθάριστα

έσοδα

των

επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της
πραγματοποίησής
προσαυξημένη

της,
κατά

ποσοστό

δαπάνης

στα

οριζόμενα στις περ. α) και β) για το
έτος 2019.

εκατό τοις εκατό (100%) για

ιρορολογικό

έτος

2020,

Τί)

κατά

εξήντα τοις εκατό (60%) για το
φορολογικό έτος 2021 και κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) για το
2022 υπό τις

φορολογικό έτος

ακόλουθες προϋποθέσεις:

()

για

επιχείρησης

το

της

φορολογικό

έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον
στο ισόποσο της προ εκδόσε:ως

πιστωτικών

κανονιστικών πράξεων της διοίκηση ς,
έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της

ή

επλήγη

εμφάνισης

οικονομικά

και

λόγω

διάδοσης

της
του

κορωνοΙού ΟνΙ119, η ανωτέρω υπό
στοιχείο (1) προϋπόθεση πλη ρούται

δαπάνη

η διαφημιστική

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών

κύκλου

τιμολογίων

εργασιών (τζίρου] διαφη μιστική ς
δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α)

εφόσον το ύψος της διαφημιστικής
δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται
τουλάχιστον σε ποσοστό ε βδομήντα
τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως
πιστωτικών
εργασιών

τιμολογίων

κύκλου

διαφημιστικής

(τζίρου)

δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν
ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως

και β) γιατο έτος 2019 και

άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται
(ΙΙ) η διαφιι μιστική δαπάνη της

με βάση το άρθρο 27.

επιχείρηση ς για το φορολογικό
έτος 202 1 και

Τί)

φορολογικό έτος

2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο
εκατόν πέντε τοις εκατό (10 %)
του

ποσού

πιστωτικών

εκδόσεως

προ

της

κύκλου

τιμολογίων

εργασιών (τζίρου) διαιρημιστικής
δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α)

και (3) για το έτος 2019.
Ειρόσον

επιχείρηση

η

βάσει

σχετικών κανονιστικών πράξεων
της διοίκησης, έχει αναστείλει τη

δραστηριότητά

της

ή

επλήγη

οικονομικά λόγω της εμφάνιση ς
και

διάδοσης

του

κορωνοΙού

ί0\’ΙΠ-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο
(1) προϋπόθεση πληρούται εφόσον
το

ύψος

για

δαπάνης

διαφημιστικής

της
το

έτος

2020

ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
προ

εκδόσεως

τιμολογίων

κύκλου

πιστωτικών
εργασιών

ί\’Ιε

απόφαση

του

Υπουργού

Οικον ο μ ι κι ον, έπειτα από εισήγηση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων

Εσόδων,

ορίζεται

κάθε

ειδικότερο Θέμα για την εψιιρμί)γή της
παρούσος»

(τζίρου) διαφη μιστικής δαπάνης
έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές

μετά από την αφαίρεση των ως
άνω

ποσοστών,

αυτές

μεταφέρονται με βάση το άρθρο
27.
Με

απόφαση

του

Υπουργού

Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση
του

Διοικητή

Ανεξάρτητης

της

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται
κάθε

ειδικότερο

Θέμα για την

ειραρμογή της παρούσας.»
Άρθρο 4
Διαγραφή

απαιτήσεων

του

ελληνικού Δημοσίου από τον
ΟΣΈ.

1. Διαγράφονται σι απαιτήσεις του
ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.
οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις
τόκων

δεδουλευ μένων
που

χρεολυσίων,

και
ή

μελλοντικών,

προκύπτουν

ομολογιακό

από

δάνειο

(ΞΡ110002ό72,

το

με

με

ΙΞΙΝ

συμβατική

ημερομηνία λήξης την 12η.6.2037,
σταθερού επιτοκίου 5,0660% και
ονομαστικής
οκτακοσίων
τετρακοσίων

αξίας

ποσού

εκατομμυρίων
ενενήντα χιλιάδων

ευρώ (800.490,000 €).
2.

Με την

έναρξη

ισχύος

του

παρόντος, επέρχεται η πρόωρη και
οριστική λήξη του ομολογιακού
δανείου της παρ. 1 και μετά την

ημερομηνία αυτή δεν πρι:κύπτει
για τον Ο.Σ.Ε. κανένα περαιτέρω

οικονομικό

αποτέλεσμα

ή

υποχρεώσεις

χρεολυσίων

και

τόκων εξαιτίας αυτού. Το συνολικό
ποσό του οφέλους που προκύπτει
κατά τον χρόνο διαγραφής της
απαίτησης, απαλλάσσεται παντός
άμεσου ή έμμεσου φόρου, Φ.ΓΙ.Α.,
τέλους,

εισφοράς

και

λοιπών

επιβαρύνσεων υπέρ Δημοσίου

ή

τρίτων.
3. Οι απαιτήσεις της παρ. Ι που

με

διαγράφονται

αναγνωρ ίζοντα ι

παρόν,

το

στα

λογιστικά

βιβλία που τηρεί ο Ο.Σ.Ε., κατά τον
χρόνο

ενάρξεω ς

Τί) υ

ισχύ ο ς

παρόντος, απευθείας στην καθαρή
Θέση ως ειδικό αποθεματικό, το
οποίο

μπορεί

η

εταιρεία

να

συ μψηιρ ίσει με υπόλοιπο ζη μιών σε
νέο,

χωρίς

διανομή ς

να

και

συνιστά
δεν

πρι’ιξι

συνεπάγετιι ι

δικαίωμα επιβολής οποιουδήποτε
4) ρου .»

Άρθρο
Επείγοντι

ζητήματα

Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου
Στον αναλυτικό προϋπολογισμό του
Μπενακείου
Φυτοτταθολογικού
Ινστιτούτου (ΜΦΙ), του οικονομικού
έτους 2022, το έοοδο από το
πρόγραμμα των Επιοκοπήσεων κατά
ορισμένων επιβλαβών οργανισμών
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου
2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022,
περιλαμβάνεται στην κατηγορία
εσόδων εσόδων «Επιχορηγήσεις από
Τακτικό
Προϋπολογισμό
νια
Επενδύσεις».

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλεπουν καταργηση

Καταρ}’ουμενες όιαταξεις

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων/ υπηρεσιών
Σχετική
διάταξη
αξιολογού μενη ς
ρύθμισης

Άρθρο 5

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρ μόδ ιες υπη ρεσίες / φορείς
—

Ανεξάρτητη
Αρχή
Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Δημοσίων

/ φορέων
Αντικείμενο
συναρμοδ ιότητας

Εισήγηση
για
έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων
και εγκυκλίου εφαρμογής,
προσαρμογή
του
μηχανογραφ ικού
συστήματος της ΑΑΔΕ

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 5

Είδος
πράξη ς

Εγκύκλιος

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

ΑΑΔΕ

Χρονοδιάγραμμα
Αντικείμενο
Κοινοποίηση
ό ιατάξεων
και οδηγίες
ενιαίας
εφαρμογής

(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΟνΙΠ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.
Συμπληρώνονται τροποποιούνται σι διατάξεις σχετικά με την αγορά
ασθενοφόρων με διάθεση χρηματικών ποσών από τον ειδικό λογαριασμό
«Είσπραξη δωρεών προς αποτιληρωμή εκτάκτων δαπανών για την
αντιμετώπιση του κορωνοΙού ίονιΕι- 19». Ειδικότερα:
Προβλέπεται η αγορά δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων αντί για δέκα (10)
που ισχύει.
Το ποσό που θα διατεθεί από τον εν λόγω λογαριασμό για την ως άνω
αγορά προέρχεται όχι μόνον από τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως
και την ημέρα έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου, αλλά και από χρηματικά
ποσά που έχουν συγκεντρωΘεί μεταγενεστέρως.
Επέρχονται τροποποιήσεις ως προς την προθεσμία διενέργειας της
προμήθειας από ιο Υπουργείο Οικονομικών από την διαβίβαση σε αυτό των
αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων με τη ρητή αναφορά ότι
δεν Θα γίνει χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την
προθεσμία υποβολής προσφορών, το κριτήριο επιλογής του αναδόχου και την
Κατανομή των ασθενοφόρων.
Παρέχεται η δυνατότητα με υ.α., διάθεσης μέρους του χρηματικού
ποσού του ως άνω ειδικού λογαριασμού για την ενίσχυση των
μνημονευομένων δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοΙού
ιΞΟνΙΙΞ-19.
—

-

-

-

-

Μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., κυριότητας του
2.
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στην
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
3.
Επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
επιχειρήσεων του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.)
(ν.4172/2013) και για το φορολογικό έτος 2022.
Ορίζεται ότι η εν λόγω διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής
της, προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος
2022, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική πρόβλεψη για τις
επιχειρήσεις που Είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, είτε επλήγησαν
οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοΙού ίΞΟνΙ]Ί-ι9.
4.
Διαγράφονται απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε. από υποχρεώσεις τόκων και χρεολυσίων
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, παρέχονται επί του προκύπτοντος οφέλους οι
οριζόμενες φορολογικές απαλλαγές, καθορίζεται η λογιστική απεικόνιση του
οφέλους καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησής του.
5.
Ρυθμίζονται ζητήματα λογιστικής αποτύπωσης στον αναλυτικό
προϋπολογισμό του Μτιενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), του
οικονομικού έτους 2022 σχετικά με το έσοδο από το Πρόγραμμα των
Επισκοτιήσεων κατά ορισμένων ετιιβλαβών οργανισμών για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2022 έως και 311 Δεκεμβρίου 2022, το οποίο περιλαμβάνεται στην
κατηγορία εσόδων «Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» κ.λπ.
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού
1.
Δαπάνη από την αγορά επτά (7) επιπλέον ασθενοφόρων για την κάλυψη
των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα διάθεσης μέρους του
χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού ((Είσπραξη δωρεών προς
αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού
ιΞΟνιΠ-19» για την ενίσχυση των μνημονευόμενων δράσεων αντιμετώπισης
των συνεπειών του κορωνοΙού ί3ΟνΙ]-19.

33 0%.’

3.
Απώλεια εσόδων από τη χορήγηση τιροσαυξημένης έκπτωσης για
συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες κατά το φορολογικό έτος 2022, το ύψος
της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
21.12.2021 17:57

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ςΎ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΟΙ1-Ι9 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα επί του Κρατικού προϋπολογισμού:
Ι.
Δαπάνη από την αγορά επτά (7) επιπλέον ασθενοφόρων για την κάλυψη
των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με διάθεση χρηματικών ποσών από τον ειδικό
λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την
αντιμετώπιση του κορωνοΙού ίΞΟνΙΓ- 19».
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα διάθεσης μέρους του χρηματικού
ποσού του ειδικού λογαριασμού «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ίΞΟνΙΙ-Ι9» για την
ενίσχυση των μνημονευόμενων δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του
κορωνοΙού ίΞΟνΙΒ-Ι9.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
3.
Απώλεια εσόδων από τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για
συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες κατά το φορολογικό έτος 2022, το ύψος
της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες Πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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