ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
-

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Διαχείριση, έλεγχος και εψαρμογή 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))
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την
υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
τους
Οι ψορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί οταν ν. 3299/2004 (Α1 261) και δεν έχουν
γνωστοποιήσει την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περ. β
της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α 117), υποχρεούνται να γνωστοποιούν την υλοποίηση
αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ή της οικείας περιψέρειας,

με την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου, εντός τριών (3) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 2
Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις
λόγω πανδη μίας του κορωνοΙού (ΟνΙΟ-19
Κατά τον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων διατήρησης θέσεων εργασίας των
επιχειρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011
(Α1 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού ςονιο-19,
εξαιρούνται οι θέσεις εργασίας που απωλέστηκαν την περίοδο μεταξύ της 1.1.2020 και της
30ης62021

αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων

υποχρεώσεών τους.
Άρθρο 3
Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις
αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων
1. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ.
33/2011 (Α’ 83), τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των ν.
3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) και δεν έχουν λάβει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2/16822/0022/9.5.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 195) κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην
υπ’αρ. 2/88585/0022/21.12.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 592) κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων, που είχαν
εψαρμσγή κατά τον χρόνο της αξίωσής τους, καταβάλλονται αναλόγως οι σχετικές αποζημιώσεις.

½

Τα μέλη του πρώτου εδαψίου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
επανυποβάλλουν το αίτημά τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταθέτοντας υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη σχετική αποζημίωση σε προγενέστερο χρόνο.
2. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιοτοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Γ1.Α.) του άρθρου 7 του π.δ.
33/2011, τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, Κατ’ εφαρμογή του ν.
4399/2016, από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
της προκήρυξης στις 19.10.2017 έως τις 30.6.2019 καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται
στην υπ’ αρ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016
(Ν 117).
Άρθρο 4
Αξιοποίηση κινήτρου ψορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011
Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016
(Α’ 117) και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
επενδυτικού έργου ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021,
δικαιούνται τη χρήση της ωψέλειας κινήτρου φορολογικής ατταλλαγής, κατ’ εξαίρεση, για τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, εψόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.
Άρθρο 5
Προσαρμογή του πληροψοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022 προς την
αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
126 του ν. 4887/2022
—

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022 (Α
πρόβλεψη διαλειτουργικότητας του

16) τροποποιείται με την

Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου με τις

σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεοτώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροψοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ-Αν), το οποίο
διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικαοιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροψοριακού Συοτήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ-Αν). Το
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενιολύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον
ν. 4314/2014 (Α 265) εξακολουθεί να λειτουργεί στο Πλαίσιο της εψαρμογής των προηγούμενων
αναπτυξιακών νόμων.
Τα Πληροψοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ).»
Άρθρο ό
Γραψείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021
-

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4872/2021 (Α’247) τροποποιείται αναφορικά με
τη σύσταση του αυτοτελούς Τμήματος Παρατηρητηρίου και τη στελέχωση αυτού, ο τίτλος του
άρθρου τροποποιείται ανάλογα και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Αρθρο 10
Γραψείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας και Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου
1. Συστήνεται Γραψείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων
του και υπάγεται απευθείας σε αυτόν.
2. Το Γραψείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αψαρά την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, Τη λειτουργία και
τη στελέχωσή Του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την επιψύλαξη όσων
προβλέπονται στον παρόντα.
3. Το Γραψείο Διοικητή στελεχώνεται με αποψάσεις του Διοικητή, οι οποίες δημοσιεύονται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στο Γραψείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις
(3) δύνανται να καταλαμβάνονται από μετακλητούς συνεργάτες.
5. Στο Γραψείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία
συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις της παρ. 4.
6. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γίαρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται
απευθείας στον Διοικητή, στελεχώνεται από το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 11 και έχει ως
αρμοδιότητα την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των στόχων και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις Περιψέρειες των Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης
Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΓΙΑ

-

ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται

Παραρτήματα του Παρατηρητηρίου.».
Άρθρο 7
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν.
3894/2010 και 4608/2019 Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021
-

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4864/2021 (Α 237) προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
«7. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν χαρακτηριστεί, ως Στρατηγικές
Επενδύσεις με απόψαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε) και έχει
εγκριθεί η δυνατότητα κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ του ν. 3894/2010 (Α’ 204)

ή

η παροχή των κινήτρων του ν.

4608/2019 (Α’ 66), εξακολουθούν να εψαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010 και του ν.
4608/2019..
2. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021.
Άρθρο 8
Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του ν. 4887/2022 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122 του ν. 4887/2022
—

Η παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α16) τροποποιείται μετην προσθήκη του ν. 4399/2016
(Α 117) στους νόμους στους οποίους υπάγονται επενδυτικά σχέδια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως
εξής:
«3. Εργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση νια την έκδοση αποψάσεων ανάκλησης και επιστροψής
ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των ψορέων των επενδύσεων, καθώς
και ο τρόπος συμμόρψωσης προς δικαστικές αποψάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους ν. 4399/2016 (Α117), ν. 3908/2011
(Α8), ν. 3299/2004 (Α261), ν. 2601/1998 (Α’81) και ν, 1892/1990 (Α·101»>.

5

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

—

]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
((Διαχείριση, έλεγχος και εψαρμογή 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»

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραψείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 210 3332227 και
Γραψείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κα Δάψνη Ελένη Νικολάου, τηλ. επικ. 210 3332180, πίΚοΙ3ου.Ι@πιπα.’
Εττιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο του Τομέα τους Τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΊΚΑΙΟΣΥΝΗ χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
ΙΧ

/
Ι

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & ΑΘλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργεί0υ Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών ΥποΘέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Οεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπσυργεου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας ιου
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νσμοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμ0ύ.

ς

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

8φθρο 1
Με το άρθρο 1 αντιμετωπίζεται η έλλειψη επαρκούς γνώσης των υπηρεσιών
εψαρμογής των αναπτυξιακών νόμων για τα ενεργά επενδυτικά σχέδια του ν.
13299/2004 (Α’ 261), δεδομένου ότι παρεχόταν δυνατότητα μη γνωοτοποίησης στουι
ψορείς των επενδυτικών σχεδίων, που είχαν υλοποιήσει το 50% του εγκεκριμένου
επενδυτικού τους έργου, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, παρά μόνο με το αίτημα
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του.
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 επεκτείνονται οι ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις νια την αντιμετώπιση
ιων θέσεων Εργασίας, που απωλέσθηκαν την περίοδο της πανδημίας του κορωνσΙού
ςονΙο-19, από επιχειρήσεις, επενδυτικά οχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν.
3299/2004, 3908/2011 (Α’ 8)

και

4399/2016 (Α’117).

ρθρο 3
Με το άρθρο 3 αντιμετωπίζεται η μη καταβολή αποζημιώσεων σε μέλη του Εθνικού
Μητρώου Γίιστοποιημένων Ελενκτών ([Μ.Π.Ε.) και του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών ([ΜΠΑ.), οι οποίες, αν Και είναι οψειλόμενες, Κατ’
ΕΦαρμογή του ν. 4399/2016, παρεγράψησαν, λόγω καθυστέρησης των αρμοδίω\
υπηρεσιών να τις καταβάλουν.
Γο 4
Με την προτεινόμενη διάταξη και λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και κοινωνικών.
συνθηκών, όπως η πανδημία του κορωνοϊσύ £ονιο-19, ειδικά γιατο έτος 2021, δίνετα
στις επιχειρήσεις η δυνατότητα χρήσης της ωψέλειας του κινήτρου της ψορολογικής
απαλλαγής που παρέχσυν οι ν, 4399/2016 και 3908/2011, και για το έτος 2022,
εψόσον, εντός του έτους 2021, έχει κατατεθεί στον αρμόδιο ψορέα το αίτημα
πιστοποίησης του 50% ή της ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου και η
απόψαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής της ψορολογικής
δήλωσης εισοδήματος γιατο ψορολογικό έτος 2021.
ρθρο 5
Με το άρθρο 5 του άρθρο 126 του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4887/2022, Α’Ιό), που
αναφέρεται στην υποχρεωτική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Π,Σ.Αν,
γίνεται προσαρμογή στην αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 20212027, σύμψωνα μετην οποία παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται τα πληρσψοριακέ
συστήματα, με τα οποία υποοτηρίζεται η εφαρμογή των καθεοτώτων κρατικώ\
ενισχύσεων.

ρθρο £
Με το άρθρσ

ό

τροποποιείται

η

τοποθέτηση

του

Αυτοτελούς Τμήματος

(‘4

Γίαρατηρητηρίου οτη δομή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Μέρους Β’ του ν.
1872/2021 (Α247), το οποίο, μετην προτεινόμενη ρύθμιση, υπάγεται απευθείας στον
\ιοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας (Διοικητής Δ.Α.Μ.) εκτός του Γραψείου του κα
πελεχώνεται από το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δ,Α.Μ. του άρθρου 11 του ν.
1872/2021.
\ρθσο 7
Με το άρθρο 7 προστίθεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, παρά την
κατάργηση των άρθρων περί Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. και περί παροχής κινήτρων με τους ν.
3894/2010 και 4608/2019, εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι διατάξεις για την
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία, με σχετική απόφαση της
\ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.ΕΣΕ.), έχουν χαρακτηριστεί ως
Στρατηγικές Επενδύσεις και για τα οποία έχει εγκριθεί το κίνητρο Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του ν.
3894/2010 (Α’204) ή έχουν παρασχεθεί τα κίνητρα του ν. 4608/2019 (Α’ 66), κατ’
εψαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων,

4ρθρο 8
Με το άρθρο αυτό αποσαψηνίζεται ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 122 του
ν. 4887/2022 (Α’ 16) είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών!
3χεδίων, που υπάγονται στον ν. 4399/2016.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ρθρο 1
Διότι δεν είναι σε γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών εψαρμογής των αναπτυξιακώ
νόμων ποιες επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον ν.
‚3299/2004 έχουν δικαίωμα παράτασης, στη βάση της υλοποίησης του 50% του1
:επενδυτικού έργου τους και, επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των
νεργών επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Αθο 2
Διότι δημιουργείται άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί!
στους αναπτυξιακούς νόμους και, παράλληλα, υπέστησαν τις δυσμενείς συνέπειες της

τανδημίας.
\ρθρο 3
\ιότι εκκρεμεί το ζήτημα της μη καταβολής αποζημιώσεων σε μέλη του Εθνικού
Μητρώου Πιοτοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.).
\ρθρο 4
ιότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν το έτος 2021 οικονομικές δυσχέρειες από την
τανδημία του κορωνοϊού ςονιο-19 και με τον τρόπο αυτό παρέχεται η ψορολογική
ελάψρυνση που δικαιούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους 3908/2011 και
1399/2016, με την καταβολή ψόρου εντός του 2022, αντί του επομένου έτους.

\ρθρο 5
ιότι

η

υψιστάμενη

διάταξη

ορίζει

διαψορετική

αντιμετώπιση

του

συγχρηματοδοτούμενου καθεστώτος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ν.

Ιι;

1887/2022 από τα λοιπά καθεστώτα του ιδίου νόμου, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερες
5ιαχειριστικές δυσχέρειες.
\ρθρο 6:
Για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Γίαρατηρητηρίου εντός
:ης Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 3 του ν. 4872/2021, καθώς και για την άμεση
καιπλήρη στελέχωση του τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη ρύθμιση.
\ρθρο 7
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για Την άμεση υλοποίηση των
ςαρακτηρισμένων στρατηγικών επενδύσεων βάσει του ν. 3894/2010 και του ν.
1608/2019, καθώς και για την άρση οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμψιβολίας,
αναφορικά μετην υλοποίηση των ως άνω επενδυτικών σχεδίων.
\ρθρο 8
ιότι έχουν προκληθεί ερμηνευτικές δυσχέρειες.
3.

Ποιους φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ρθρο Ι
Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στους ψορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν
υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες
εψαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.
\ρθρο 2
Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στους Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους.
ρθρο 3
Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στα Μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοτιοιημένων
Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών
(Ε.Μ.Π.Α.).
ρθρο 4
Γο επενδυτικό κοινά,
Άρθρο 5
Φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και επενδυτές.
Άρθρο ό
Αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία
ΑΜ του άρθρου 3 του ν. 4872/2021.
ρθρο 7
ψορά στους ψορείς των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσια
ιων στρατηγικών επενδύσεων, βάσει σχετικής απόψασης της Δ.Ε,Σ.Ε. και των
3894/2010 και 4608/2019.

ρθρο 8
Γο επενδυτικό κοινό.

1½

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λέγω ζήτημα έχει αντιμετωτιιστεί με νομοθετική ρύθμιση
ΝΑΙ Π

4.

στο παρελθόν;

ΟΧΙχΠ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

ρθρο 1—Οχι
ρθρο 2

-

Οχι

ρθρο 3—Οχι
ρθρο 4- Οχι
αφθρο 5- άρθρο 126 του ν. 4887/2022 (λΙό)
ρθρο 6—ν. 4872/2021, ν. 4864/2021, ν. 3894/2010, 4608/2019
ίττοτελεί αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαιοίου, η οποία μπορεί ντι
όυντελεσθεί μόνο με την ψήψιση νέου νόμου και όχι με την έκδοση προεδρικού
15ιατάγματος

ή

4ρθρο 7

4864/2021, ν. 3894/2010, ν. 4608/2019

-

ν.

άλλης κανονιστικής πράξης.

ρθρο 8- άρθρο 122 του ν. 4887/2022

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιοτεί

) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

ή άλλης

στο

Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Για την επίλυση των ζητημάτων απαιτείται ρύθμιση με διάταξη
:υπικού νόμου.

κανονιστικής

πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής

Χεν

υψίσταται

δυνατότητα

διαφορετικής

ερμηνείας

της

ισχύουσας νομοθεσίας
συμπεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Ιιι) με διαθεση
περισσοτερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Γα ζητήματα, τα οποία επιδιώκεται να επιλύσουν οι διατάξεις.
5εν οφείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων και υλικών πόρων.

0

_

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

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

π

ιιιΣι

πι
π14

8
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ρ0ρο 8
Η αποτελεσματικότερη λειτουργία και ταχύτερη
Τμήματος
Αυτοτελούς
του
στελέχωση
Ειδικής
ΔΑΜ.
Υπηρεσίας
Παρατηρητηρίου εντός της

)

βραχυπρόθεσμοι:
\ρθρο 9
Η αποοαψήνιοη του νομοθετικού Πλαισίου που διέπε
τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ενταχθεί στο
Πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων βάσει των1
διατάξεων του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019.
\ρθρο 1
\ποσαψήνιση της πραγματικής εικόνας των ενεργών
επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004.

1) μακροπρόθεσμου

\ρ0ρο 2
Παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
:ων επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ρύθμιση και των
;ητημάτων που προέκυψαν από τις δυσμενείς
συνέπειες της πανδημίας.
Άρθρο 3
Η καταβολή αποζημιώσεων σε μέλη του Ε0νικού,
Μητρώου Πιοτοποιημένων Ιλεγκτών (ΕΜΠΕ.) και
:ου Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητώνί
1(ΕΜΙΙ.Α.), οι οποίες οψείλονται σε κα0υστερήσεις

:ης διοίκησης.
ρθρο 4
Η άμεση φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων
επενδυτικά
σχέδια
κα
του
υλοποίησαν
ιντιμετώττισαν, ως εκ τούτου, ιδιαίτερες οικονομικές
5υσχέρειες το έτος 2021 λόγω της ττανδημίας του
κορωνοϊσύ ςονιο 19.
-

ρ0ρσ 5
Η ενιαία παρακολούθηση της εψαρμογής όλων των
καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2022 από το
τληρσψοριακό σύστημα.
Αρθρο &
.Η αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της
δίκαιης
αναπτυ ξια κής
μετάβασ ης,
όπως
αποτυπώνονται
στο
Εθνικό
Σχέδιο
Δίκαιης
\ναπτυξιακής Μετάβασης (Μ35181 Ρ13π).
\ρθρο 7
Η ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που
χουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές επενδύσεων βάσει
ων ν. 3894/2010 και 4608/2019, με σχετικές
αποψάσεις της ΔΕΣΕ. και έχουν λάβει κίνητρα που1
ροβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.
ρθρο 8: Η άρση ερμηνευτικών αμψιβολιών.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολσγούμενης ρύθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο

2

Στόχος
Με την παρούσα διάταξη ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, προκειμένου οι ψορείς των
πενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 να
ινωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με την υποβολή υπεύ0υνης
δήλωσης, είτε μετην υποβολή αιτήματος ελέγχου, την υλοποίηση του 50% του
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους στις προκαθορισμένες
τρο0εσμίες που είχαν οριστεί στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.
1399/2016. Με την υποβολή της σχετικής δήλωσης ή του αιτήματος ελέγχου
και την πλήρωση της προϋπόθεσης της υλοποίησης του 50% μέχρι την
31η.3.2017 ή την 31η.7.2017, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων τους μέχρι την 31η.12.2022,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του νόμου 4864/2021.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα επενδυτικών σχεδίων
του έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011 και
1399/2016 από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των κλάδων που πλήττονται από την

\\

τανδημία του κορωνοΙού ςονιο-ι9.
Βασική Θέση για την προσέγγιση και ρύθμιση των ζητημάτων αυτών είναι ότ
η πανδημία αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας και Θα Πρέπει να υπάρξε
ανάλογη αντιμετώπιση και στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές
ενισχύσεις και υψίστανταιτις συνέπειέςτης.
Για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο Θα υπάρξει
διαφορετική αντιμετώπιση προς τις επιχειρήσεις που πλήπονται από τις
δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, λαμβάνεται) κατ αναλογία σχετικών
ιποψάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Πλαίσιο της πρότασης
:ρσποποίησης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, η περίοδος
Ιανουαρίου 2020 καιτης 3Ο Ιουνίου 2021.
ιεταξύ της
Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στις επιχειρήσεις τις οποίες το ίδιο
ςρονικό διάστημα, δηλαδή, από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2021,
ιεριέχεται στην περίοδο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, και
εξαιρείται από την υποχρέωση για τη διατήρηση των υψιοτάμενων και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να
υπάρχει μετά την 36η Ιουνίου 2021.
3

Με την διάταξη της παρ. Ι επιλύεται το ζήτημα της μη καταβολής
αποζημιώσεων σε μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών
(Ε.Μ.Π.Ε.), που οψείλεταισε καθυστερήσεις της διοίκησης.
‘ύμψωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β) του άρθρου 143 του ν. 4270/2014,
,ια την επέλευση του γεγονότος βάσει του οποίου διακόπτεται η
ιαραγραψή, αρκεί μόνον η υποβολή σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερομένου για την πληρωμή της απαίτηοής του, είτε στο αρμόδιο
δικαστήριο, είτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, δημόσια αρχή. Σε αυτήν την
τερίπτωση, η παραγραψή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που ψέρει η
έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της
ιπαίτηοης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή
Χρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης.
(ποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
Η διοίκηση, σε αρκετές περιπτώσεις, αν Και είχαν κατατεθεί τα σχετικά
αιτήματα πληρωμής, εξάντληοε το χρονικό περιθώριο των δύο (2) ετών,
δίχως να καταβάλει τις αποζημιώσεις, δημιουργώντας εντούτοις την
ιεποίθηοη ότι αυτό Θα συμβεί, με αποτέλεσμα, πολλά μέλη Ε.Μ.Π.Ε. να μην
έχουν λάβει τη δεδουλευμένη αποζημίωση γιατο ελεγκτικό έργο που είχαν
τρ αγματοποιήσε ι.
Η διάταξη επιλύει την άνιση κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για όσα μέλη
δεν έλαβαν αποζημιώσεις γιατο έργο που εκτέλεσαν.
Περαιτέρω, με την παρ. 2 επιλύεται ομοίως το ζήτημα της μη καταβολής
αποζημιώσεων σε μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
\ξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) για αξιολογήσεις που διενήργησαν στο Πλαίσιο
:ψαρμογής του ν. 4399/2016.

Ι

Με την προτεινόμενη διάταξη και λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών, που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού 0νΙ0-Ι9,1
ειδικά για το έτος 2021, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις χρήσης της
ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής που παρέχει ο ν.
4399/2016, με την κατάθεση του αιτήματος πιστοποίησης του 50% ή του
ιτήματος ολοκλήρωσης στον αρμόδιο όορέα, προκειμένου να αξιοποιήσουν

‚‘Υ

_________

__________________

______________

_______________

______________

________

:ην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για τα κέρδη του 2021.

5

Με την προτεινόμενη διάταξη απλουστεύεται η παρακολούθηση της
ψαρμογής των καθεστώτων του ν. 4887/2016 μέσω ενιαίου
ιληροψοριακού συστήματος.

ό

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος
Παρατηρητηρίου εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΜΜ του άρθρου 3 του ν.
872/2021, καθώς και για την άμεση και πλήρη στελέχωση του τμήματος
είναι απαραίτητη η προτεινόμενη ρύθμιση.

7

Η προτεινόμενη ρύΟμιση κρίνεται αναγκαία νια την άμεση υλοποίηση των
αρακτηρισμένων στρατηγικών επενδύσεων βάσει των ν. 3894/2010 και
1608/2019, για τα οποία έχει εγκριθεί το κίνητρο Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του ν.
3894/2010 ή έχουν παρασχεθεί τα κίνητρα του ν. 4608/2019, καθώς και για
:ην άρση οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμψιβολίας, αναψορικά με την
υλοποίηση των ως άνω επενδυτικών σχεδίων.

8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρονται αμψιβολίες ως προς την καθ ύλην
αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπήςτου άρθρου 122 του ν. 4887/2022
(Α’ 16) για εξέταση σχεδίων του ν. 4399/2016.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκοεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΗΜοΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓοΡΑ,
ΟΙΚοΝοΜΙΑ,
ΑΝΤΔΓΩΝΙΣΜυΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυξηση εσοδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρον ου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Αλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΒΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνειαθεσμών
Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

19.

αποτίμηση:

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕ[Α
Σχεδιασιιός /
προετοιμασία

Υπαδσιιή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗ Ν
ΕΝΑΡΞΗ
Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Π0σσλήψεις /
κινητ ικύτ ‘ιτα
Ενημέρωση
εκπαίδιυση

ε1ιπλεκο1ι ένων
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣ ΤΙΣ

‘Αλλο

Στήριξη Και
λειτουργία
διιιχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΑΕΙΤΟΥ Ρ ΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜ Ι ΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμιετοής
στη νέα

ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός! ποιοτική αποτίμηση:

ΛΠ) ΡΑ,
ΟΙΚΟΝ Ο Μ Ιό.
ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
Ο ‘Λ ι\Δ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΙΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟΤ Ι-Ι ΤΑ

__________

20.

_____________

_______________
_____________
______________

________________
_____________
_______________

_______________
_____________
______________

_______________
_____________
______________

_________________
______________
_______________

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΑΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμό ς
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
ειντιστάΘμισ·ης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της

ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
αξιολόγηση
δια&κασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

\ς

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποιούμενων

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύδμισης

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο 126
Θέματα λειτουργίας του Πληροψοριακού

Άρθρο 5

Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου
(Π.Σ-Αν)
αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή
1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των
πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο
Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 126 του ν. 4887/2022
(πουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Πληροφοριακό
Σύστημα Αναπτυξιακού
Γο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022
Νόμου (ΠΣ-Αν), το οποίο διαλειτουργεί με
(Α 16) τροποποιείται με την πρόβλεψη διαλειτσυργικότητας
:0
πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου με τις
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του
χετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, και η παρ. Ι οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α
5ιαμορφώνεται ως εξής:
265).
ύνολο των διαδικασιών που προβλέποντα
στον
παρόντα διενεργείται υποχρεωτικά
«1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεοτώτων του
μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος
ταρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
λναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), με εξαίρεση
Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ-Αν), το
:ο καθεστώς για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
οποίο διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα που
Μετάβαση
που
υλοποιείται
μέσω
ιροβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση, τον Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Ενισχύσεων (ΙΙ.Σ.Κ.Ε.).
Προγραμματική Περίοδο
2021-2027. Το σύνολο των Γο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται Ενισχύσεων (Π.ΣΚ.Ε.) εξακολουθεί να
υποχρεωτικά
μέσω
του
Πληροφοριακού
Συστήματος ιειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των
τροηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.
\ναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). Το Πληροφοριακό Σύστημα
Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε), η λειτουργία του οποίου
είναι προσβάσιμα μέσω Της Ενιαίας
διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α 265) εξακολουθεί να Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
ειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων (8ον.8ΐ-ΕΨΠ).
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
αναπτυξιακών νόμων.
Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συμπράξεων
α Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα
ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(8ον.8Γ- ΕΨ Π ).»
κατ’
εξαίρεση,
να
μην
δύναται,
διενεργούνται διαδικασίες μέσω ΠΣ-Αν που
τροβλέπονται στον παρόντα νόμο, μέχρι να
ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους. Με όμοια
απόφαση διαπιστώνεται η λειτουργικότητά
:ους κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο
126.
Ενέργειες
που
έχουν
άρθρο
υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν οι
διαδικασίες
λειτουργικές
αντίστοιχες
αμβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω
διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο
εφαρμογής του παρόντος.
3. Για όσα καθεοτώτα του παρόντος νόμου
5εν υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον
τιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η

Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του

—

διενέργεια πράξεων υλοποίησης κα
ολοκλήρωσης μέσω του Πληροψοριακού
Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν).
1. Οι ψορείς των επενδυτικών σχεδίων
έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της
τορείας των αιτημάτων τους μέσω του ΠΣ

Άρθροό
Ν. 4872/21
Γραψείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Τροποποίηση άρθρου
«Αρθρο 10
10 του ν. 4872/2021
-

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
ο πρώτο εδάφιο της παρ. ό του άρθρου ΙΟ του ν. 4872/2021
Λ’247) τροποποιείται αναφορικά με τη σύσταση του 1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο
αυτοτελούς Τμήματος Παρατηρητηρίου και τη οτελέχωση·υποστηρίζειτον Διοικητή στην άσκηση τωι
υτού, ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ανάλογα και τοκαθηκόντων του και υπάγεται απευθείας
σε αυτόν.
ρθρο 10 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
<‘Αρθρο 10
2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι
αφορά την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη
Παρατηρητηρίου
ειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα
1. Συστήνεται Γραψείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει το νίάρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
\ιοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπάγεταμε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον
ταρόντα.
ιπευ0είας σε αυτόν.
Γραψείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας και Αυτοτελές Τμήμα

2. Το Γραψείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση,
Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται με
τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και τη οτελέχωοή του, από τα
σεις του Διοικητή, οι οποίες
ρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την επιφύλαξηΗο
δημοσιεύονται
στην
Εψημερίδα τηι
όσων προβλέπονται στον παρόντα.
Κυβερνήσεως.
Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται με αποφάσεις του
ιοικητή, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα τη 4. Στο Γραψείο Διοικητή συστήνονται
3υνολικά οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ
(υβερνήσεως.
4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις :ων οποίων έως τρεις (3) δύνανται να
καταλαμβάνονται
από
μετακλητούς
3υνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύνανται να
3υνεργάτες.
<αταλαμβάνονται από μετακλητούς συνεργάτες.
5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται 5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδική’
)έση Διευθυντή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις τηςγπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η
οποία συμπεριλαμβάνεται στις Θέσεις της
παρ. 4.
6. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα ταρ. 4
Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή,
πτελεχώνεται από το προσωπικό της παρ. Ι του άρθρου 11 κα 6. Στο Γραψείο του Διοικητή της Ειδικής
έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της επίτευξης των (πηρεσίας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα
πόχων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται
και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των [δαψικών απευθείας στον Διοικητή με αρμοδιότητα
χεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το ιην παρακολούθηση της επίτευξης των
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται Παραρτήματα στόχων και του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των στόχων και προτάσεων
ου Παρατηρητηρίου.».
του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των Εδαψικών
Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔ!Μ), που
συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ
2021-2027 ουοτήνονται Παραρτήματα του
Π αρατη ρητη ρίου
ρθρο29 ν. 4864/21 (Ν 237)
‘Αρθρο 7
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις ρθρο 29
-

-

στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010 και

4608/2019 Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021
-

1. Στο άρθρο 29

του ν.

Μεταβατικές διατάξεις

4864/2021 (Λ 237) προστίθεται παρ. 7,

1. Τα άρθρα 15, 16, 17, το άρθρο 18, πλην
:ης παρ. 4, και τα άρθρα 19, 20, 21 και 22
«7. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια,
χαρακτηριστεί, ως Στρατηγικές Επενδύσεις με απόφαση της :α οποία έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές
επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Λ’
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε)
204), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, το
και έχει εγκριθεί η δυνατότητα κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ του ν.
οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση
3894/2010 (Α’ 204) ή η παροχή των κινήτρων του ν. 4608/2019 στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων κα
(Λ’ 66), εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή
ου ν. 3894/2010.
3894/2010 και του ν. 4608/2019.».
ωςεξής:

2. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021.
2. Για την έναρξη εφαρμογής της παρ. 8 του
άρθρου 9, περί εφαρμογής του Μητρώου
(ΜΠΕ),
Λξιολσγητών
Πιστοποιημένων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
(δάτωντου Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με την οποία πιστοποιείται ο
Επαρκής αριθμός αξιολογητών.
3. Τα άρθρα 15 έως 22 εφαρμόζονται και
τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχου\
ενταχθεί με απόφαση της Διυπουργικής
Επενδ ύ σεω
Στρατηγικών
Επιτροπή ς
(Δ.Ε.Σ.Ε.) στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατ’
εφαρμογή του ν. 4608/2019 (Α’ 66), καθώι
και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχου
στην
αξιολόγηση
υποβληθεί
προς
((Ελληνική
κα
Εταιρεία Επενδύσεων
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)), κατ’ εφαρμογή
ου ν. 4608/2019.
4. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και
ια άρθρα 23 και 24 εφαρμόζονται και στα
$πενδυτικά σχέδια, τα οποία έου
στην
προς
αξιολόγηση
υποβληθεί
κα
Εταιρεία Επενδύσεων
«Ελληνική
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.» κατ’ εφαρμογή1
του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έχε
εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
15.
«5. ΓνΙε την επιφύλαξη του τελευταίου
Εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2, οι
εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων,
του έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση
ατην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.» κατ’ εφαρμογή
ων νόμων 3894/2010 (Α’ 204) και
608/2019 (Α’ 66), για τις οποίες δεν έχει
3λοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης κα
δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
ου παρόντος η σχετική απόφαση της
Στρατηγικών
ιυπσυργικής
Επιτροπής
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται και
αμβάνουν τα κίνητρα του νόμου δυνάμει

ου οποίου έχει υποβληθεί η οικεία αίτηση
υπαγωγής.
Ειδικά
για
τα
υβριδικά
έργα
ηλεκτροπαραγωγής
από
Ανανεώσιμες
Πηγές
Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)
σε
Μη
\ιασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), που
ιαμβάνουν
το
κίνητρο
Ταχείας
χδειοδότησης, η οριστική προσψορά
5ύνδεσης
δεν
χορηγείται
Κατά
ιροτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
Οι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων του
τρώτου
εδαψίου,
τα
οποία έχουν
υποβληθεί
προς
αξιολόγηση
στην
«Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων κα
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)), κατ’ εφαρμογή
3894/2010 και του ν. 4608/2019 κα
ιια τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική
απόψαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται με αίτημά
:ους να τροποποιούν τις αιτήσεις τους,
τροκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
:ου άρθρου 2 και να λάβουν
:α προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία
στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην
τερίπτωση
αυτήν
σι
Φορείς
των
επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή τους,
καταβάλλουν στην ιιΕλληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
.Ε.», πέραν της διαχειριστικής αμοιβής
:ου τρίτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου
12, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
επί της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου
Ξδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ως
διαχειριστική αμοιβή για τη νέα αίτηση.»

6. Η παρακολούθηση υλοποίησης των
επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στις
στρατηγικές επενδύσεις βάσει του ν.
3894/2010 ή έχουν υποβληθεί προς
αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
.Ε.», κατ’ εψαρμογήν του ν. 3894/2010,
δύναται να πραγματοποιείται είτε από
όργανα ελέγχου της Γενικής Γραμματείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
\ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είτε από
ορκωτό ελεγκτή κατόπιν αίτησης του ψορέα
:ης επένδυσης.

Άρθρο 8
Άρθρο 122
Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην
Γνωμοδοτική Επιτροπή
αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ν. 4887/2022 —1. Σε κάθε ψορέα της παρ. 3 του άρθρου 17
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122 του ν. 4887/2022
συστήνεται) με απόψασή του, Γνωμοδοτική
Επιτροπή.
Η παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α16)2. Στην απόψαση σύστασης ορίζονται η

\

της
Επιτροπής,
τροποποιείται με την προσθήκη του ν. 4399/2016 (Α’117) σύνθεση
στους νόμους στους οποίους υπάγονται επενδυτικά σχέδια και τεριπτώσεις σχετικά με την

ειδικές
έκδοση
αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης
η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. ‘Εργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός επενδύσεων για τις οποίες απαιτείτα
από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των τροηγούμενη γνωμοδότηση, καθώς κα
επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συμμόρφωσης προς κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο
δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων γιο ειτουργίας της. Ο αριθμός των μελών της
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου δεν μπορε’
ν. 4399/2016 (Α’117), ν. 3908/2011 (Α8), ν. 3299/2004 ια υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τα μέλη
αυτά προέρχονται από στελέχη των
(Α’261), ν. 2601/1998 (Α81) και ν. 1892/1990 (Α’101)».
ψορέων της παρ. 3 του άρθρου 17,
κα
υπουργείων
υναρμόδιων
ποπτευόμενων φορέων, με εμπειρία σε
3έματα του παρόντος νόμου, καθώς και
ιπό εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων
και ειδικούς σε θέματα επενδύσεων. Η1
θητεία τους ορίζεται διετής.
Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικ&
ύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού
υμβουλίου του Κράτους του οικείου
ορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. ‘Εργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση
για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και
επιστροφής ενισχύσεων, εκτάς από αυτές
του εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των
4ορέων των επενδύσεων, καθώς και ο
:ρόπος συμμόρφωσης προς δικαστικές
αποφάσεις και συ στάσεις ελεγκτικών
οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στον παρόντα και στους ν.
3908/2011 (Α 8), 3299/2004 (Α 261),
2601/1998 (Α 81) και 1892/1990 (Α 101).
1. Με απόφαση των ιδίων αρμόδιων
αναρτάται
οποία
οργάνων,
οτο
η
ιιΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Πρόγραμμα
δεν
και
Εφημερίδα
στην
της
δημοσιεύεται
Κυβερνήσεως, συγκροτείται η Γνωμοδοτική
Επιτροπή.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΙ0 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 την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

Γίαρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση Τριών (3) μηνών από την έναρξη
1.
ισχύος της υπόψη διάταξης, η δυνατότητα γνωστοποίησης από τις επιχειρήσεις
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ‘.3299/2004, της υλοποίησης του
πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους των επενδυτικών
σχεδίων τους.
Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν
2.
υπαχθεί στους ν. 3299/2004. 3908/2011 και 4399/2016 και οι οποίες ανήκουν
στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) από την
πανδημία του κορωνοϊού ςονίιί-19, από τον έλεγχο της υποχρέωσης τήρησης
μακροχρονίων υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
για την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021.

3.
Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των μη καταβληθεισών μέχρι την
έναρξη ισχύος της υπόψη διάταξης, τιροβλεπόμενων αποζημιώσεων στα μέλη:
του Εθνικού Μητρώου Πιστοτιοιημένων Ελεγκτών (Ε.Ν1.Π.Ε.) τα οποία
α.
πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των ν.
3299/2004 και 3908/20 11.
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.ΓΙ.Α.) τα
β.
οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016
κατά ιο οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Δικαιούνται ψορολογικής απαλλαγής, όσον αφορά στα εισοδήματα που
4.
αποκτήθηκαν το έτος 2021, οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν
υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση του 50% του επενδυτικού έργου ή για

την ολοκλήρωση των επενδύσεων τους, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, υπό την
οριζόμενη προϋπόθεση.
5.
Προβλέπεται η προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του
αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 με την αναπτυξιακή πολιτική της
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
6.
Προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου (παρ. ό του
άρθρου 10 του ν. 4872/2021) συστήνεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.), αντί στο γραφείο του Διοικητή αυτής,
που προβλέπεται σήμερα και διευκρινίζεται ο τρόπος στελέχωσής του.
7.
Παρατείνεται η ισχύς, αναδρομικά από 2.12.2021 (έναρξη ισχύος του ν.
4864/2021), των διατάξεων των ν. 3894/2010 και 4608/2019, για την
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν χαρακτηρισ0εί ως Στρατηγικές
Επενδύσεις και έχει εγκριθεί η δυνατότητα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) ή η παροχή κινήτρων του
ν.4ό08/2019.
8.
Συμπεριλαμβάνεται στο έργο της Επιτροπής του άρθρου 122 του
ν.4887/2022 και η γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και
επιστροφής ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων του ν.4399/2016.
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 122 του ν. 4887/2022, λόγω διεύρυνσης
του έργου της και της συνακόλουθης αύξησης των σχετικών συνεδριάσεων.
2.
Δαπάνη από την καταβολή των οριζόμενων αποζημιώσεων στους
αξιολογητές και ελεγκτές για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών
σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.
3.
Απώλεια εσόδων εξαιτίας της χορήγησης φορολογικής απαλλαγής, όσον
αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, στις επιχειρήσεις των
οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011
και 4399/2016.
4.
Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από τη μη επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (είσπραξη προστίμων) στις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται του
ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας για την αναφερόμενη χρονική περίοδο.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟυΙΙΑ ΛΚΜΑΟΟΙ3
Ι6.032ο22 15:50

Ιουλία Γ. Αρμάγου

9,1)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «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»
Από τις διατάξεις τη; προτεινόμενις τροπολογία; προκαλούνται επί Του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα

1.
Ετήσια δαπάνη. από την καταβολή αποημίωσι; στα ιιέλη Της
Γνωμοδοτικής Επιτροπή; του άρΘρου 122 του ν. 4887/2022, λόγω διεύρυνσης
του έργου της και της συνακόλουθης αύξηση; των σχετικών συνεδριάσεων.
2.
Δαπάνη από την καταβολή των οριζόμενων αποζημιώσεων στους
αξιολογητές και ελεγκτές για τις αιολογήσει; Και τους ελέγχου; επενδυτικών
σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
3.
Απώλεια εσόδων εαιτία; της χορήγησης φορολογικής απαλλαγή; όσον
αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, στις επιχειρήσεις των
οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμω\· 3908/2011
και 4399/20 16.
4.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μη επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (είσπραξη προστίμων) στις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται του
ελέγχου τήρηση; μακροχρονίων υποιρεώσειον σχετικά ιιε τη διατήρηση των
Θέσεων εργασίας για την αναφερόιιενι χρονική περίοδο.
Οι ανωτέρω απώλειες Θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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