ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:
ιιΛιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο
Νεοψυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων>)
-

Άρθρο 1
Κάλυψη ζημίας ασψαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
που δεν καταβάλλεται από ασψαλιστική εταιρεία— Τροποποίηση άρθρου 5 ν.4797/2021
Στο άρθρο 5 του ν. 4797/2021 (Α’όό): α) στην παρ. Ι η φράση «δεν καλύπτεται από το
ασψαλιστήριο συμβόλαιο» αντικαθίσταται με τη 4φάση «δεν καταβάλλεται από την
ασψαλιοτική εταιρεία», β) στην παρ. 2 η ψράση «καλύπτεται από το ασψαλιστήριο
συμβόλαιο» αντικαθίσταται με τη Φράση «καταβάλλεται από την ασψαλιοτική εταιρεία», γ)
ατην παρ. 3 Π ψράση «καλύπτεται από το ασψαλιστήριο συμβόλαιο και» διαγράψεται καιτο
άρθρο 5 διαμορψώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Αρθρο 5
Επιχορήγηση ασψαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέων
Ι. Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς, οι οποίοι έχουν
ασψαλιοτήριο συμβόλαιο, εψαρμόζονταιτα άρθρα 4,7 και 8, νια το ποσό της ζημίας το οποίο
δεν καταβάλλεται από την ασψαλιοτική εταιρεία.
2, Για την εψαρμογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας
προσδιορισμού του ποσού που καταβάλλεται από την ασψαλιοτική εταιρεία.
3. Το ποσό της ζημίας που καταβάλλεται από την ασψαλιστική εταιρεία είναι αψορολόγητο,
ακατάσχετο και ανεκχώρητο οτα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εψαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισψορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη
ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιψέρειες, τα ασψαλιοτικά ταμεία
ή τα πιοτωτικά ιδρύματα.)>.

Άρθρο 2
Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

—

Τροποποίηση άρθρου 11 ν.4797/2021

Στο άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α’ 66): α) στο δεύτερο εδάψιο διασαψηνίζονται οι
περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση επιχορηγήσεων σύμψωνα με τοπλαίσιο της κρατικής αρωγής,
β) στο τρίτο εδάψιο η Φράση «αγροτικές εκμεταλλεύσεις» αντικαθίσταται από τη ψράση
«κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» και προστίθεται η ψράση «με την επιψύλαξη των
εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασψάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και
το άρθρο 11 διαμορψώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Αρθρο 11

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εψαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, με την επιψύλαξη των
Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, Οι οποίοι εκδίδονται
ν. 3877/2010 (Α’ 160) και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων, σύμψωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α’ 320), για την ασψάλιση της ψυτικής

σύμψωνα με

τον

παραγωγής και του ζωΙκού κεψαλαίου. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του
Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων) και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία
ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4, μετην εξαίρεση ζημιών σε ψυτικό και ζωικό κεψάλαιο
και ψυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγούνται βάσει του παρόντος νόμου και να
καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης οτο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής
ασψαλιστικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν.
3877/2010.».

Άρθρο 3
Επιχορήγηση αγροτών

—

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α’όό) προστίθεται η φράση «με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν.
3877/2010)) και η παρ. 3 διαμορφώνεται, από Τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση
Ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν
εκπληρώσειτην υποχρέωση καταβολήςτης ειδικής ασψαλιστικής εισψοράς στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, μετην επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική
ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010)>

Άρθρο 4
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021
-

—

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Τροποποίηση άρθρου 22 του ν.4797/2021

Μετά την παρ. 13 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α 66) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Ειδικώς για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2023 και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο αριθμό πληγέντων, οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Α

της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής

Πολιτικής του Υπουργείου

Οικονομικών αναψορικά

με την

κατάρτιση

και έκδοση

κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορήγησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης
και πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις και ψορείς που έχουν πληγεί από θεομηνίες, κατόπιν
επεξεργασίας σχετικών στοιχείων, εκτός του σταδίου ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής,
δύνανται να ασκούνται και από τα Τμήματα 8’ και Γ της Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με την ίδια

(Ν

απόψαση δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο χρονικό διάστημα και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 5
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά μέσα
παραγωγής Τροποποίηση παρ. 1, 5, 6, 8, 12, 14 και αντικατάσταση παρ. 9 και 13
άρθρου 12Β ν.4797/2021
—

Στο άρθρο 12Β του ν, 4797/2021 (Α66): α) στο τέλος της παρ. Ι προβλέπεται αναλογική
εψαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4, β) στην παρ. 4 εξειδικεύεται το αρμόδιο όργανο, γ) στην
παρ. 5 διαγράψεται η ψράση «μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου
Αντιπεριψερειάρχη», δ) στην παρ. ό η ψράση <(από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων» αντικαθίσταται από τη
ψράση «από τον Πρόεδρο Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων», ε) στο πρώτο
εδάψιο της παρ. 8 απαλείψονται «τα απαιτούμενα στοιχεία» από το αντικείμενο της κοινής
υπουργικής απόψασης, οτ) η παρ. 9 αντικαθίοταται, ζ) στο πρώτο εδάψιο της παρ. 12
προστίθεται η πρόβλεψη αΦαίρεσης της προκαταβολής και της πρώτης αρωγής κατά τον
υπολογισμό της επιχορήγησης και προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, η) η παρ. 13
αντικαθίσταται, 8) η παρ. 14 τροποποιείται ως προς την αρμόδια αρχή ελέγχου των στοιχείων
και επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προςτην αναψοράτου δικαιούχου της επιχορήγησης
και το άρθρο 12Β διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής
1. Σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεομηνία, ειδικά για τις
ζημιές που έχουν υποστεί σε ψυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή
αμπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εψόσον δεν καλύπτονται από τους
κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται
σύμψωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των εν λόγω ζημιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και εψαρμόζεται
αναλογικά η παρ. 4του άρθρου 4.
2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασψαλιοτικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.
3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων, ο οποίος τους ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την
εκτίμηση και καταγραψή των ζημιών.
4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και καταγραψή των ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων
είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων και οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι αυτού.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε
αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταοτροψής, σε ψυτικά μέσα
παραγωγής, μπορεί να Παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της
επιχορήγησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων, με τη διαδικασία των παρ. ό έως και 9.
ό. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά από την οριοθέτηση
της πληγείσας περιοχής καιτη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν
ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης των ζημιών, υπογεγραμμένη
από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηψιακών
δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων,
καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή
καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση
εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.
8. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,
Κατόπιν γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων
υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίοεων, καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και
κάθε θέμα σχετικό με την εψαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται
να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής.
9. Η χορήγηση της προκαταβολής της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων
επιχορηγείται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ισόποσα με το τελικό ποσό της
πρσκαταβολής της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, όπως αυτό καθορίζεται μετην απόψαση της παρ. 8. Ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και των
λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, της
προκαταβολής, κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωμής στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων. Με την
απόψαση της παρ. 8 ή με όμοια απόψαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό μετην
εφαρμογή του παρόντος.
10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και της

διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων
διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, ουγκεντρωτική
κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής
και της τελικής εκτιμώμενης ζημιάς, υπσγεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.

11. Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά αγροτική εκμετάλλευση πραγματοποιέίται βάσει των
αυτοψιών και εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, καθώς Και
βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας Και σοβαρότητεες της
ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.
12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο ίμων,
κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών ΑσΦαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις
καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και αψαίρεσης
του ποσού της προκαταβολής και της πρώτης αρωγής, τα απαιτούμενα στοιχεία, η
διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εψαρμογή του
παρόντος. Για τον υπολογισμό του ποσού της δικαιούμενης επιχορήγησης αψαιρείται το
ποσό της προκαταβολής, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου ό και της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8,2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 143). Με
-:

-

επιχορήγησης.
13. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα με το τελικό ποσό της επιχορήγησης, από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΐροψίμων, όπως αυτό καΟορίζεται
με την απόψαση της παρ. 12. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων προβαίνει
στον έλεγχο των στοιχείων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση
και πληρωμή στους δικαιούχους, αψαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής της παρ. 5,
της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου ό και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 1382021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 143), κοινοποιώντας
τα στοιχεία της πληρωμής στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων. Για τον σκοπό αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη σχετική πληροψόρηση για τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής στον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίοεων. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να
καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό μετην εφαρμογή του παρόντος.
14. Εψόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων ότι αγροτική εκμετάλλευση έλαβε προκαταβολή ή επιχορήγηση
κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης που
έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωοτήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης (2008/ς
14/02), κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Ν 90).».
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2
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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 & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

—7—

Α. Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις
αναφορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορέων, οι οποίες έχουν ασφαλιοτήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται ότι οτις
περιπτώσεις αυτές η επιχορήγηση του ν, 4797/2021μ’ 66) υπολογίζεται επί του ποσού
της ζημίας το οποίο δεν καταβάλλεται ως αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.
Άρθρα 2 και 3
Επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με την επιχορήγηση των
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύοεων και
διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους, ισχύουν οι εξαιρέσεις του ν.
3877/2010 (Α’ΙόΟ).
Άρθρο 4
Προβλέπεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ανάθεση άσκησης επιπλέον
αρμοδιοτήτων στα τμήματα Β και Γ’ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για λόγους επίσπευσης
των διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτημάτων.
Άρθρο 5
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και νομοτεχνικές
βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης και επιχορήγησης
σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την αντιμετώπιση ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι η καταβολή στους δικαιούχους του ποσού της προκαταβολής
διενεργείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων ο οποίος για τον
σκοπό αυτό επιχορηγείται ισόποσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, λειτουργώντας ως
ενδιάμεσος φορέας για την πληρωμή. Τέλος διευκρινίζεται ότι εψαρμόζεται αναλόγως η
πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, με την οποία καθορίζεται ότι η
επιχορήγηση είναι αψορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς ιο Δημόσιο.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρα Ι έως και 3
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποσαψήνιση

της

διαδικασίας

επιχορήγησης ασψαλισμένων επιχειρήσεων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κατόχων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διευκόλυνση του έργου της οργανικής
μονάδας που είναι αρμόδια για τις επιχορηγήσεις του ν. 4797/2021.
Άρθρο 5
Με

την

αξιολογούμενη

ρύθμιση

επιδιώκεται

η

τροποποίηση

της

διαδικασίας

επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αντιμετώπιση ζημιών σε ψυτικά μέσα
παραγωγής, ώστε η καταβολή των ποσών να πραγματοποιείται από τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, προκειμένου να απλοποιηθεί και να επισπευσθεί η
σχετική διαδικασία.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρα Ιέως και4
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν σε πληγέντα από θεομηνίες νομικά πρόσωπα και
αγρότες που λαμβάνουν επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.
Άρθρο 5
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά σε πληγέντες από θεομηνίες αγρότες που λαμβάνουν
επιχορήγηση ή προκαταβολή επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙΧΟΧΙ1Ί
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρα 1 έως και4
Άρθρα 5, 11, 12 και 22 του ν. 4797/2021 (Α’όδ)

-

Άρθρο 5
Άρθρο Ι2Βτου ν. 4797/2021 (Α66)
-

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσια της υψιστάμενης νομοθεσίας

)

με
αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Οι
προτεινόμενες
ρυθμίσεις
επιψέρουν
τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η
οποία είναι εψικτή μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

ΙΙ)

με αλλαγή διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Ιύ) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν
να εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας,
καθώς απαιτούν νομοθετική
ρύθμιση

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ρύθμισης των θεμάτων των προτεινόμενων
άρθρων με νομοθετική ρύθμιση.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ ΧΈ
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε.

ή του

ΟΟΣΑ:

σε όργανα της Ε.Ε..
Ιϋ) σε διεθνείς οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύΟμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων
επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρα Ι έως και 4
1) βραχυπρόθεσμοι:

Η
αποσαψήνιση
της
διαδικασίας
επιχορήγησης
ασψαλισμένων επιχειρήσεων, κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για
αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.

Η διευκόλυνση του έργου της οργανικής μονάδας που είναι
αρμόδια νια τις επιχορηγήσεις του ν. 4797/2021 (Αθό) Και
η επιτάχυνση Των διαδικασιών.
Άρθρο 5
Η αποσαψήνιση της διαδικασίας επιχορήγησης και
προκαταβολής επιχορήγησης αγροτών για αντιμετώπιση
ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής από θεομηνίες.
Η απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας καταβολής
της επιχορήγησης καιτης προκαταβολής επιχορήγησης και
η επιτάχυνση των διαδικασιών.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Η αποκατάσταση της κανονικότητας ατην οικονομική ζωή
πληττόμενων επιχειρήσεων και αγροτών μετά από μία
εκτακτη συνθηκη και, μεσω αυτης, η στηριξη της εθνικης
οικονομίας.

Κατ’ άρθρα ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρΰρο

Στόχος

Νομοσχέδιο σχετικά με τον Εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής
Κεψαλαιαγοράς..
Ι

:

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις
αναψορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης Επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορέων, οι οποίες έχουν ασψαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται
ότι στις περιπτώσεις αυτές η επιχορήγηση του ν. 4797/2021 (Α66) υπολογίζεται επί
του ποσού της ζημίας το οποίο δεν καταβάλλεται ως αποζημίωση από την
ασψαλιστική εταιρεία

2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις
αναψορικά με την επιχορήγηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και
διευκρινίζεται ότι ως προς την υποχρέωση δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης
καταβολής της ειδικής αοψαλιστικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων ισχύουν οι εξαιρέσεις του ν. 3877/2010 (Α160), ήτοι για
τις πτηνοτροψικές και χοιροτροψικές επιχεφήσεις, τις εκμεταλλεύσεις
ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα ψυτώρια.

3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις
αναφορικά με την επιχορήγηση των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και
διευκρινίζεται ότι ως προς την υποχρέωση δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης
καταβολής της ειδικής ασψαλιστικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων ισχύουν οι εξαιρέσεις του ν. 3877/2010.

4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
μέχρι Την τροποποίηση του Οργανισμού του Υπ. Οικονομικών Και συγκεκριμένα
μέχρι τις 31.3.2023, η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με
μεγάλο αριθμό πληγέντων, αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής να ασκούνται και από τα Τμήματα Β και Γ’ της ίδιας Διεύθυνσης,
κατόπιν απόψασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής, για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης
εκκρεμών αιτημάτων.

5

Με την αξισλογού μενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και λοιπές
νομοτεχνικές

βελτιώσεις

επιχορήγησης

και

αναφορικά

επιχορήγησης

σε

με

τη

αγροτικές

διαδικασία

προκαταβολής

εκμεταλλεύσεις

για

την

αντιμετώπιση ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η
καταβολή στους δικαιούχους του ποσού της προκαταβολής διενεργείται από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων ο οποίος για τον σκοπό αυτό
επιχορηγείται ισόποσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, λειτουργώντας ως
ενδιάμεσος ψορέας για την πληρωμή. Τέλος, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται
αναλόγως η πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (Α’&ό), με την
οποία καθορίζεται ότι η επιχορήγηση είναι αψορολόγητη, ακατάσχετη και
ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου
τέλος, εισψορά

ή

ή

τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε

άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν

συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και Ζ του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο αρχείο
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο αρχείο
Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗ Μ ΟΣ Ι
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
Ε Ιλ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α Ν ΤΑ ΓΟ Ν ΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ Ι
ΚΟΙΝΩΝ Ι
ΚΕΣ
Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αύξηση εσόδων
Μείωση

δαπανών
ΑΜ ΕΣ
Α

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

Ι

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΕΜΜΕ
ΣΑ

απστελεσματικ
ότητα
‘Αλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα Ι έως και 5: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται νιτ συμΒάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία
στην ταχύτερη .5ιεκπεραίωση των υποθέσεων.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗ Μ ΟΣ
Α
ΔΙΟ ΊΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
Ελ
Σχεδιασμό

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ ΤΗΣ
Ρ ΥΘ Μ Ί Σ Η
Σ

ΚΟ ΣΤΟ Σ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΑΕ Ι ΤΟΥΡ Π
ΑΠ ΟΔΟΣ Η
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Σχολιασμός

/ ποιοτική

προετοιμα
σία
Υποδομή /
εξοπλισμός
Προ σλή ψ ει
ς/
κινητικότητ
α
Ενημέρωσ
η
εκπαίδευσ
η
εμπλεκομέ
νων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριση
ς
Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχή
ς στη νέα
ρ ύ θ μιση
Άλλο
αποτίμηση:

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΆΝΤΑΓΩΝ ΊΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
λ&
ΚΟ Ί Ν ΩΝ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣ ΤΙΚ Ο
Κλί
ΠΟΑΓΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΑ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

_______
_______

_______
________

20.

_________

_________
________

________________________
__________________
____________
___________
_______
_________
__________
_________

___________
________
__________
_________

___________
________
__________
_________

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΙ-ΙΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΚΙΝΔΥΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αναγνώρισ
η/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπ[στωσ
η
συνεπειών
κινδυνων
στους
στοχους

ΩΝ

Σχεδιασμος
αποτροπής

/
αντιστάθμι
σης
κινδύνων
ΚΙΝΔΥΝ

‘Αλλο

ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ

Πιλοτική

ΗΣ

εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της

ΚΙΝΔΥΝ

ρύθμισης

ΩΝ

Συνεχής
αξιολόγησ
η
διαδικασιώ
ν
διαχείριση
ς κινδύνων

‘Αλλο
Σχολιασμός

21.

Γνώμες

/ ποιοτική

αποτίμηση:

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).

Ειδική αιτιαλογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης Και της
αξιολογσύμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

(συμπεριλαμ8ανομέ νου του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

ΣυναΦείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
27
.

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο
άπόφασης
Ανώτατο

ή άλλο

εθνικό δικαστήριο

(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή (αναψέρατε)

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία &

8σσικό περιεχόμενο
απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Άλλα

ευρωπαϊκά

ή διεθνή

διαιτητικά όργανα

δικαστήρια

ή

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΙΙ0ΓΙΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Τροποποίηση

29.

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολομ’ούμενης ρύΟμισης

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
ασψαλισμένων

ζημίας

Κάλυψη

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
που

ψορέων

χαρακτήρα

από

καταβάλλεται

δεν

ασψαλιοτική

εταιρεία— Τροποποίηση άρθρου 5
ν.4797/202Ι
Στο άρθρο 5 του ν. 4797/2021 (Α66):
α)

στην

Ι

παρ.

καλύπτεται

από

η
ιο

ψράση

ασψαλιοτήριο

αντικαθίσταται

συμβόλαιο»

«δεν
με τη

Τροποποιείται ιο άρθρο 5 του ν
4797/2021, το οποίο έχει ως εξής:
«Αρθρο 5
ασψαλισμένων
Επιχορήγηση
επιχειρήσεων Και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορέων
1. Για τις επιχειρήσεις και τους μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς, οι
ασψαλιστήριο
έχουν
οποίοι
συμβόλαιο, εψαρμόζονταιτα άρθρα 4,
7 και 8, γιατο ποσό της ζημίας ιο οποίο
δεν καλύπτεται από ιο ασψαλιστήριο
συμβόλαιο.

ψράση «δεν καταβάλλεται από την
ασψαλιστική εταιρεία», β) οτην παρ. 2
η

Φράση

«καλύπτεται

από

το

συμβόλαιο))

ασψαλιστήριο
με

αντικαθίοταται

τη

Φράση

2. Για την εψαρμογή των άρθρων 7 και
8 απαιτείται η ολοκλήρωση της
προσδιορισμού
διαδικασίας
του
ποσου της ζημίας που καλύπτεται από
το ασψαλιστήριο συμβόλαιο.

«καταβάλλεται από την αοψαλιοτική
εταιρεία», γ) στην παρ. 3 η ψράοη
«καλύπτεται από το ασψαλιοτήριο
συμβόλαιο Και)) διαγράψεται και το
άρθρο 5 διαμορφώνεται, από τότε
που ίσχυσε, ως εξής:
«Αρθρο 5
Επιχορήγηση ασφαλισμένων
επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορέων
1. Για τις επιχειρήσεις και τους μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς, οι
αοψαλιστήριο

έχουν

οποίοι

συμβόλαιο. εφαρμόζονται τα άρθρα
4, 7 και 8, για το ποσό της ζημίας ιο
οποίο

δεν

καταβάλλεται από την

ασφαλιστική εταιρεία.
2. Για την εφαρμογή των άρθρων 7 και
8

απαιτείται

διαδικασίας

η

ολοκλήρωση

προσδιορισμού

της
του

3. Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται
από το ασψαλιοτήριο συμβόλαιο και
καταβάλλεται από την ασψαλιοτική
αψορολόγητο,
είναι
εταιρεία
ακατασχετο και ανεκχώρητο οτα χέρια
Δημοσίου
του
ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, μη εψαρμοζομένης
της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισψορά, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα
χρεη στη ψορολογική διοίκηση και το
δήμους,
τις
τους
Δημόσιο,
ασφαλιστικά
ταμεία ή
περιψέρειες, τα
τα πιοτωτικά ιδρύματα.»

ποσού που καταβάλλεται από την
ασψαλιστική εταιρεία.
3. Το ποσό της ζημίας που
καταβάλλεται από την ασψαλιστική
εταιρεία
είναι
α4ορολόγητο,
ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, μη εψαρμοζομένης
της παρ. Ι του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 (Κ 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισψορά, δεν δεσμεύεται Και
δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα
χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το
δήμους,
τις
Δημόσιο,
τους
περιψέρειες, τα ασψαλιοτικά ταμεία ή
τα πιστωτικά ι5ρύιστα.».
Άρθρο 2
Επιχορήγηση

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων

—

Τροποποίηση

άρθρου 11 ν.4797/2021
Στο άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α’
66): α) στο δεύτερο εδάφιο
διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις
των Κατ’ εξαίρεση επιχορηγήσεων
σύμφωνα με το πλαίσιο της
κρατικής αρωγής, β) στο τρίτο
εδάφιο
φράση
«αγροτικές
η
εκμεταλλεύσεις»
αντικαθίσταται
από η φράση «Κατά Κύριο
επάγγελμα
αγρότες»
και
προστίθεται η φράση «με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ.
του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και
το άρθρο 11 διαμορφώνεται, από
τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«‘Αρθρο 11
Επιχορήγηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων

11-

Τροποποιείται το άρθρο 11 του ν.
4797/2021, το οποίο έχει ως εξής:
«Αρθρο 11
Επιχορήγηση
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
εψαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, μετην
επιφύλαξη των Κανονισμών του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίοεων, ο ι οποίοι εκδίδονται
σύμφωνα μετον ν. 3877/2010 (Α’ 160)
Κανονισμού
και του
Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων, σύμφωνα
με το ν.δ. 131/1974 (Α’ 320), για την
ασψάλιση της ψυτικής παραγωγής και
του ζωΙκού κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση,
σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, με
την επιφύλαξη των Κανονισμών του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται
σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’
160) και του Κανονισμού Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων, σύμφωνα
με το ν.δ. 131/1974 (Χ 320), για την
ασφάλιση της φυτικής παραγωγής
και του ζωΙκού κεφαλαίου. Κατ’
εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών
οι οποίες έχουν οριοθετηθεί μετά
από θεομηνία, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και
Και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Τροφίμων, ενισχύσεις, οι οποίες
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων,
και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία
ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου
4, με την εξαίρεση ζημιών σε φυτικό
Και ζωικό κεφάλαιο και φυτική
να
παραγωγή,
δύνανται
χορηγούνται βάσει του παρόντος
νόμου και να καθορίζεται κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια. Οι κατά κύριο
έχουν
επάγγελμα
αγρότες
υποχρέωση να υποβάλουν τη
δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωμένο
Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν
εκπληρώσει
την
υποχρέωση
καταβολής
της
ειδικής
ασφαλιστικής
στον
εισφοράς
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων από την υποχρεωτική
ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4
του ν. 3877/2010.».

Άρθρο 3
Επιχορήγηση

αγροτών

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν.
4797/2021

έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία,
με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροψίμων, ενισχύσεις, οι οποίες
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων,
δύνανται να χορηγούνται βάσει του
παρόντος νόμου και να καθορίζεται
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι
αγροτικών
των
κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να
ενιαίας
δήλωση
υποβάλουν τη
στο
Ολοκληρωμένο
ενίσχυσης
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής αοψαλιστικής
εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων»

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12
του
ν.
4797/2021
(Α’όό)
προστίθεται η φράση «με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ.
του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και
η παρ. 3 διαμορφώνεται, από τότε
που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Οι κάτοχοί των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση
να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης
στο
Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου καινα
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής
ειδικής
ης
ασφαλιστικής
εισφοράς
στον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων από την υποχρεωτική
ασφάλιση του ΕΛΓΑ. του άρΟρου 4
του ν. 3877/2010.»
Άρθρο 4

Εξουσιοδοτικές

διατάξεις

4797/2021
Διεύθυνσης
Τροποποίηση

του

ν.

Αρμοδιότητες
Κρατικής
άρθρου

Αρωγής
22

-

του

ν.4797/2021

Μετά την παρ. 13 του άρθρου 22 του
ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται
παρ. 14 ως εξής:
«14. Ειδικώς για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
31.3.2023
και σε
εξαιρετικές
περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο
αριθμό πληγέντων, οι αρμοδιότητες
του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
του
Υπουργείου
Οικονομικών
αναφορικά με την κατάρτιση και
έκδοση κανονιστικών πράξεων για
παροχή
την
επιχορήγησης,
προκαταβολής έναντι επιχορήγησης
και Πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις

και φορείς που έχουν πληγεί από

Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 4797/2021, το οποίο έχει ως

εξής:
«3.

Οι

κάτοχοι

των

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να
υποβάλουν τη
δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης
στο
Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής ασψαλιστικής
εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.»

θεομηνίες, κατόπιν επεξεργασίας
σχετικών στοιχείων, εκτός του
σταδίου ελέγχου, εκκαθάρισης Και
πληρωμής, δύνανται να ασκούνται
και από τα Τμήματα Β’ και Γ’ ης
Διεύθυνσης, Κατόπιν απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από
πρόταση της Διεύθυνσης Κρατικής
Αρωγής. Με την Ιδια απόφαση
δύναται
να
καθορίζεται
το
και
ειδικότερο χρονικό διάστημα
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή ης παρούσας.».

Άρθρο 5
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων

για

ψυτικά

παραγωγής

μέσα

ζημιές

Τροποποίηση παρ. 1, 5, 6, 8

,

σε
—

12, 14

και αντικατάσταση παρ. 9 και 13
άρθρου ΙΖΒ ν.4797/2021

Στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021
(Α’όό): α) στο τέλος ης παρ. 1
προβλέπεται αναλογική εφαρμογή
της παρ. 4 του άρθρου 4, β) στην
παρ. 4 εξειδικεύεται το αρμόδιο
όργανο, γ] στην παρ. 5 διαγράφεται
η φράση «μετά από αιτιολογημένο
του
αρμόδιου
αίτημα
Αντιπεριφερειάρχη», 5) στην παρ. ό
η φράση «από τους αρμόδιους
γεωτεχνικούς
υπαλλήλους
του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων» αντικαθίσταται από
η φράση «από τον Πρόεδρο
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων», ε) στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 8 απαλείφονται «τα
απαιτούμενα στοιχεία» από το
αντικείμενο ης κοινής υπουργικής
9
απόφασης,
στ)
παρ.
η
αντικαθίσταται, ζ) στο πρώτο
εδάφιο ης παρ. 12 προστίθεται η

Τροποποιείται το άρθρο 12Β του ν.
4797/2021, το οποίο έχει ως εξής:
«‘Αρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά
μέσα παραγωγής
Σε
αγροτικών
1.
περίπτωση
εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από
θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές που
έχουν υποστεί σε ψυτικά μέσα
παραγωγής,
όπως
δενδρώδεις
καλλιέργειες
ή αμτιέλια, κατά
παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και

πρόβλεψη
αφαίρεσης
ης
προκαταβολής και ης πρώης
αρωγής κατά τον υπολογισμό ης
επιχορήγησης Και προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο, η) η παρ. 13
αντικαθίσταται, 0) η παρ. 14
τροποποιείται ως προς ην αρμόδια
αρχή ελέγχου των στοιχείων και
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως
προς την αναφορά του δικαιούχου
της επιχορήγησης και το άρθρο 12Β
διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 12Β
Διαδικασία
επιχορήγησης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων για
ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής

1.
Σε
περίπτωση
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν
από θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές
που έχουν υποστεί σε φυτικά μέσα
παραγωγής,
όπως
δενδρώδεις
καλλιέργειες ή αμπέλια, κατά
παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και
εφόσον δεν καλύπτονται από τους
κανονισμούς
του
Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με
τον ν. 3877/2010 (Ν 160), σχετικά
με την επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών,
ακολουθείται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου και εφαρμόζεται
αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 4.
2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες που έχουν
υποβάλει η
δήλωση
ενιαίας
ενίσχυσης
στο
Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και
έχουν εκπληρώσει ην υποχρέωση
καταβολής
ης
ειδικής
ασφαλιστικής
εισφοράς
στον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
απευθύνονται στον ανταποκριτή

εψόσον δεν καλύπτονται από τους
κανονισμούς
του
Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, οι
οποίοι εκδίδονται σύμψωνα με τον ν.
3877/2010 (Α’ 160), σχετικά με την
επιχορήγηση γιατην αντιμετώπιση των
εν λόγω ζημιών, ακολουθείται η
διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο
έχουν
επάγγελμα αγρότες που
υποβάλει
δήλωση
ενιαίας
τη
Ολοκληρωμένο
ενίσχυσης
στο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής
εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.
3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
απευθύνονται στον ανταποκριτή του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων,
οποίος
τους
ο
ενημερώνει για τις απαραίτητες
ενέργειες για την εκτίμηση και
καταγραψή των ζημιών.
4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και
καταγραΦή των ζημιών σε ψυτικά μέσα
παραγωγής
των
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη
συγκέντρωση
των
απαιτούμενων
στοιχείων
είναι
οι γεωτεχνικοί
υπάλληλοι του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίοεων.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
παρατηρούνται
σημαντικές
και
εκτεταμένες
ζημίες
σε
αριθμό
αγροτικών
πληγεισών
εκμεταλλεύσεων ή
σε
μέγεθος
ψυτικά
καταστροψής,
σε
μέσα
Παραγωγής, μπορεί να Παρέχεται
προκαταβολή έναντι του συνολικού
ποσού της επιχορήγησης, μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου
Αντιπεριψερειάρχη και εισήγηση του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, με τη διαδικασία των
παρ. ό έως και 9.
ό. Στην περίπτωση που ασκείται η
διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά
από την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής και τη διαπίστωση της
έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων

Ελληνικών

διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής

Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος
για
τους
ενημερώνει
τις
για
την
απαραίτητες ενέργειες
εκτίμηση και Καταγραφή των
ζημιών.

Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών,

του

Οργανισμού

4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και
καταγραφή των ζημιών σε φυτικά
μέσα παραγωγής των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη
συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων είναι ο Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
και οιγεωτεχνικοίυπάλληλοι αυτού.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
παρατηρούνται σημαντικές
και
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
αγροτικών
ιτληγεισών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος
καταστροφής, σε φυτικά μέσα
παραγωγής, μπορεί να παρέχεται
προκαταβολή έναντι του συνολικού
ποσού της επιχορήγησης, μετά από
Διοικητικού
του
εισήγηση
Οργανισμού
του
Συμβουλίου
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
με τη διαδικασία των παρ. ό έως και
9·
ό. Στην περίπτωση που ασκείται η
διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά
από την οριοθέτηση ης πληγείσας
περιοχής και η διαπίστωση ης
έκτασης των ζημιών, σ Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής
Υπουργείου
του
Αρωγής
συγκεντρωτική
Οικονομικών,
αγροτικών
των
κατάσταση
Επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές
σε φυτικά μέσα παραγωγής και ης
αρχικής εκτίμησης Των ζημιών,
υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο
Ελληνικών
Οργανισμού
του
Γεωργικών Ασφαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών
πραγματοποιείται
βάσει

κατάσταση
συγκεντρωτική
επιχειρήσεων
αγροτικών

των
που

υπέστησαν ζημιές σε ψυτικά μέσα
παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης
των ζημιών, υπογεγραμμένη από τους
αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
λοψαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών
πραγματοποιείται
βάσει
ψηψιακών
και
επισημάνσεων
δεδομένων που έχει στη διάθεσή του σ
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής
τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς
καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται
μετά από εισήγηση της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του Διοικητικού
Οργανισμού
Του
Συμβουλίου
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων. Η
αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά
αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ελέγχου.
8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροψίμων, κατόπιν γνώμης της
αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους
ενισχύσεων
κρατικών
κανόνες
υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών
Οικονομικών
του
Οικονομικών
Υπουργείου
και
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου
13 καιτου Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, καθορίζονται το ύψος
της προκαταβολής, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής της, τα
απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία
και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και
κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή
του παρόντος. Με την Ιδια ή όμοια
απόφαση δύναται να εξειδικεύεται
διαδικασία
περαιτέρω
της
η
προκαταβολής.
9. Μετά από την έκδοση της απόψασης
της παρ. 8, ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων προβαίνει
στον έλεγχο των στοιχείων των
και
διαβιβάζει
δικαιούχων

ι

επισημάνσεων
ψηφιακών
και
δεδομένων που έχει ση διάθεσή του
ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει
αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος
πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή
καθορίζεται μετά από εισήγηση ης
Επιτροπής του άρθρου 13 και του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση
εξειδικεύεται
ανά
αγροτική
εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία
που
έχουν
υποβληθεί
στο
Ολοκληρωμένο
Σύσημα
Ελέγχου.
Διαχείρισης
8. Μεκοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν
γνώμης ης αρμόδιας για την
εναρμόνιση
με τους
κανόνες
κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Οικονομικών
και
εισήγησης της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του Διοικητικού
Συμβουλίου
Οργανισμού
του
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται
το
ύψος
ης
προκαταβολής, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής ης, η
διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής,
καθώς και κάθε θέμα σχετικό με ην
εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια
ή όμοια απόφαση δύναται να
εξειδικεύεται
περαιτέρω
η
διαδικασία ης προκαταβολής.
9. Η χορήγηση ης προκαταβολής
ης επιχορήγησης πραγματοποιείται
μέσω του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
Ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων
επιχορηγείται,
αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό,
ισόποσα με το τελικό ποσό ης
προκαταβολής ης επιχορήγησης,

καταστάσεις δικαιούχων
με τα
απαραίτητα στοιχεία στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση και
πληρωμή στους δικαιούχους, της
προκαταβολής, κοινοποιώντας στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον
Οργανισμό
Ελληνικών
Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
10. Για την τελική επιχορήγηση,
κατόπιν
της
οριοθέτησης
της
πληγείσας
περιοχής
και
της
διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών,
ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων
διαβιβάζει
στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου
Οικονομικών,
συγκεντρωτική
κατάσταση
των
αγροτικών
επιχειρήσεων
που
υπέστησαν ζημιές σε ψυτικά μέσα
και
παραγωγής
της
τελικής
εκτιμώμενης ζημιάς, υπογεγραμμένη
από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους
του
Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.
11. Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά
αγροτική
εκμετάλλευση
πραγματοποιείται
βάσει
των
αυτοψιών
και εκτιμήσεων
του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής
τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς
καλλιέργειας και σοβαρότητας της
ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται μετά
από εισήγηση της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.
12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και ΤροΦίμων, κατόπιν λήψης της
γνώμης της αρμόδιας για την
εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών και
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου
13 καιτου Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων,
καθορίζονται
οι
προϋποθέσεις
καταβολής
της
ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης,

από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
όπως
αυτό
και
Τροφίμων,
καθορίζεται με την απόφαση της
παρ. 8. Ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων ελέγχει τα
στοιχεία των δικαιούχων και των
προϋποθέσεων
και
λοιπών
προβαίνει στην εκκαθάριση και
πληρωμή στους δικαιούχους, της
προκαταβολής, κοινοποιώντας τα
στη
στοιχεία
της
πληρωμής
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονομικών και στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Με την απόφαση ης
παρ. Β ή με όμοια απόφαση δύναται
να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με
την εφαρμογή του παρόντος.
ΙΟ. Για την τελική επιχορήγηση,
κατόπιν της οριοθέτησης της
πληγείσας
περιοχής
και
της
διαπίστωσης της έκτασης Των
ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
Υπουργείου
Οικονομικών,
του
συγκεντρωτική κατάσταση των
αγροτικών
επιχειρήσεων
που
υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα
τελικής
παραγωγής
και
της
εκτιμώ μενη ς ζη μιάς, υπογεγραμμένη
από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
Οργανισμού
υπαλλήλους
του
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
ΙΙ. Η τελική εκτίμηση των ζημιών
ανά
αγροτική
εκμετάλλευση
των
πραγματοποιείται
βάσει
αυτοψιών και εκτιμήσεων του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει
τελικής τιμής εκτίμησης) ανά είδος
πολυετούς
καλλιέργειας
και
σοβαρότητας της ζημιάς, όπως αυτή
καθορίζεται μετά από εισήγηση της
Επιτροπής του άρθρου 13 και του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του

ο τρόπος
καταβολής της,
τα
απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία
και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και
κάθε θέμα σχετικό με την εψαρμογή
του παρόντος. Με την Ιδια ή όμοια
απόψαση δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω
διαδικασία
της
η
επιχορήγησης.
13. Μετά από την έκδοση της
απόψασης της παρ. 12, ο Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων
προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων
και διαβιβάζει καταστάσεις τελικών
δικαιούχων μετα απαραίτητα στοιχεία
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην
εκκαθάριση και πληρωμή στους
αψαιρουμένου
δικαιούχους,
του
ποσού
της
προκαταβολής
του
παρόντος άρθρου, της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του άρθρου ό και της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου
13.8.2021
Πράξης
της
από
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4824/2021 (Α’ 143), κοινοποιώντας στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον
Οργανισμό
Ελληνικών
Γεωργικών
Ασψαλίσεων.
14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον
έλεγχο των στοιχείων από τη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι
επιχείρηση
ή ψορέας έλαβε
προκαταβολή κατά παράβαση των
όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Οικονομικών και το ποσό της
προκαταβολής που έχει καταβληθεί
αναζητείται
αχρεωστήτως
ως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με
την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού
των
επιτοκίων
αναφοράς
και
προεξόψλησης (20Ο8/ 14/02), κατά
τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα

Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
12. Με Κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων, κατόπιν λήψης της
γνώμης της αρμόδιας για την
εναρμόνιση
με
τους
Κανόνες
κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας
Γενικής
Διεύθυνσης
ης
Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Οικονομικών
και
εισήγησης της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του Διοικητικού
Οργανισμού
Συμβουλίου
του
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται
οι
προϋποθέσεις
καταβολής ης ενίσχυσης, το ύψος
επιχορήγησης,
ο
τρόπος
ης
καταβολής ης και αφαίρεσης του
ποσού ης προκαταβολής και ης
πρώης αρωγής, τα απαιτούμενα
στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος
πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του
παρόντος. Για τον υπολογισμό του
ποσού
δικαιούμενης
ης
επιχορήγησης αφαιρείται το ποσό
της προκαταβολής, ης ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του άρθρου ό και
ης ενίσχυσης πρώης αρωγής
έναντι επιχορήγησης του άρθρου
δωδέκατου της από 13.8.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 143). Μεην ίδιαή
δύναται
να
όμοια
απόφαση
εξειδικεύεται
περαιτέρω
η
διαδικασία ης επιχορήγησης.

13. Η καταβολή της επιχορήγησης
πραγματοποιείται
μέσω
του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό αυτό ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα
με το τελικό ποσό ης επιχορήγησης,
από τον τακτικό προϋπολογισμό του

Είσ7τραξης Δημοσίων
356/1974, Α’ 90).

Εσόδων (ν.δ.

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και
Τροφίμων)
όπως
αυτό
καθορίζεται με την απόφαση της
παρ. 12. 0 Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει
στον έλεγχο των στοιχείων και των
λοιπών
προϋποθέσεων
και
προβαίνει στην εκκαθάριση και
πληρωμή
στους
δικαιούχους,
αφαιρουμένου του ποσού της
προκαταβολής της παρ. 5, της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου ό και ης ενίσχυσης πρώτης
αρωγής έναντι επιχορήγησης του
από
άρθρου
δωδέκατου
της
13.8.2021
Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’
143), κοινοποιώντας τα στοιχεία της
πληρωμής στη Διεύθυνση Κρατικής
Υπουργείου
Αρωγής
του
Οικονομικών και στο Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
παρέχει τη σχετική πληροφόρηση
για τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής
στον
Οργανισμό
Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια
ή όμοια απόφαση δύναται να
καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με
την εφαρμογή του παρόντος.
14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον
έλεγχο των στοιχείων από τον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων
ότι
αγροτική
εκμετάλλευση έλαβε προκαταβολή ή
επιχορήγηση κατά παράβαση των
όρων του παρόντος, το ποσό ης
προκαταβολής ή της επιχορήγησης
που έχει καταβληθεί αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως
από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου, με βάση το
επιτόκιο
ανάκτησης
ης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύμφωνα με την
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Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση
μεθόδου
της
καθορισμού
των
επιτοκίων
αναφοράς
και
προεξόφλησης
(2008/Ο 14/02], κατά τα λοιπά
εφαρμοζομένου
του
Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ
356/1974, Α’ 90))>

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
υπηρεσίας

ή δημόσιας

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

34.

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

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ
Οχι
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή δημόσιας υπηρεσίας

ή ονομασία και νομική μορψή

37.

Επωνυμία

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

-3Ό

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροτιολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.
Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις επί των άρθρων 5,11 και 12 του ν.4797/2021
αναφορικά με τη χορήγηση ενισχύσεων (με τη μορφή επιχορήγησης) σε ασφαλισμένες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σε κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες καθώς και σε κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες/οι έχουν πληγεί
(άρθρα 1-3)
από θεομηνία.
2.
Ανατίθεται μέχρι 31.3.2023 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο
αριθμό πληγέντων, η άσκηση αρμοδιοτήτων του τμήματος Α’ και στα τμήματα Β’ και
(άρθρο 4)
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών.
Καταβάλλεται στους δικαιούχους, σε περίπτωση προκαταβολής επιχορήγησης και
3.
επιχορήγησης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την αντιμετώπιση ζημιών σε φυτικά
μέσα παραγωγής, το ποσά της τιροκαταβολής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, ο οποίος για τον σκοπό αυτό επιχορηγείται ισόποσα από τον τακτικό
(άρθρο 5)
προϋπολογισμό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος φορέας για την πληρωμή.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙ1ΜΑΟΟ
15.03.2022 16:44

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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