ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στο σχέδιο νόμου με τίτλο
«Διαχείριση, 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))
—

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021

—

Στο άρθρο 77 του ν. 4849/2021 (Α’207) τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάΦιο ως προς το ύψος των
εσόδων από επιχορηγήσειςτων νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε αυτό, β) ο τίτλος, προκειμένου να
προσαρμοσθεί στην ανωτέρω αλλαγή, γ) το τέταρτο εδάψιο ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης
και το άρθρο 77 διαμορΦώνεται ως εξής:
«Αρθρο 5
«Δημοσιονομικές διορθώσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα από επιχορηγήσεις
Δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δαπάνες πράξεων που υλοποίησαν νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως δικαιούχοι της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, των
οποίων τα έσοδα προέρχονται σωρευτικά από επιχορηγήσεις σε ποσοστό κατ ελάχιστον 90%, από
συστάσεως του νομικού προσώπου έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των
σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Η παρούσα εφαρμόζεται για τις αποψάσεις
δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
καθώς και για όσες έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος βεβαιωθεί οτη Φορολογική Διοίκηση. Εάν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί μέρος των προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα
εψαρμόζεται γιατο μη καταβληθέν ποσό.
Για την εψαρμογή της παρούσας ο δικαιούχος της επιχορήγησης υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο για την
έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά
την ανάκτηση. Εφόσον το χρέος έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, η υποβληθείσα αίτηση
κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία αυτής όπου είναι
βεβαιωμένη η οψειλή. Το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο
εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαψίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το
αίτημα του δικαιούχου και τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα απόψαση δημοσιονομικής διόρθωσης με
ανάκληση του σκέλους αυτής, που αφορά την ανάκτηση και επιβολή μείωσης του ορίου πληρωμών του
επόμενου οικονομικού έτους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Φορέα
Χρηματοδότησης, άλλως απορρίπτειτο αίτημα.
Η θετική ή αρνητική απόψαση κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο άμεσα στην Υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης όπου είναι βεβαιωμένη η οψειλή. Από την κοινοποίηση ατην ανωτέρω Υπηρεσία
εμπρόθεσμου αιτήματος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάψια, μέχρι την κοινοποίηση στην ίδια
Υπηρεσία της απόψασης επ αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, την οποία
αφορά το αίτημα, δεν βεβαιώνονται προς είσπραξη στη Φορολογική Διοίκηση οι συγκεκριμένες οφειλές

και αναστέλλεται η είσπραξη τυχόν ήδη βεβαιωθεισών σχετικών οφειλών, καθώς και η συνέχιση της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών. Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί μέχρι την
Κοινοποίηση της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωση θετικής απόψασης, το υπόλοιπο μη καταβληθέν ποσό της βεβαιωμένης οψειλής
διαγράφεται από το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο,
σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Άρθρο 2
Ζητήματα ιτροϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ
Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α 265), στα επιδόματα του δευτέρου
εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου, περιλαμβάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015 (Ν 176), το οποίο καταβάλλεται στους αποσπασμένους ή μετακινουμένους για όσο
διάστημα έχουν οριστεί προϊστάμενοι οργανικής μονάδας και ασκούν τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητα
από τον ψορέα προέλευσής τους ή την υπαγωγή τους σε ειδικό μισθολόγιο.
Άρθρο 3
Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων από ψυσικές καταστροφές
επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 4890/2022
—

Το τελευταίο εδάψιο του άρθρου 9 του ν. 4890/2022 (Λ 23) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των
επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου
2021, ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται αντιστοίχως και το άρθρο 9 διαμορψώνεται ως εξής
ιι’Αρθρο 9
Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης
«‘Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροψοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών
γυμναοτηρίου και σχολής χορού)> και των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σειομούς της 3ης
Μαρτίου, 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021.
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης ιι’Εκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροψοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής
χορού>) δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ψόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν, 4172/2013 (Λ 167),
μη εψαρμοζομένης της παρ. Ι του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή
κεψαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τσπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή πρσνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοιτης ενίσχυσης του
παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση πρσσκόμισης απσδεικτικού φορολογικής και
ασψαλιοτικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης. Το παρόν
εφαρμόζεται και για τις συγχρηματσδστούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καιτσυ Δήμου Μαντουδίσυ Λίμνης Αγίας Άννας της Περιψερειακής Ενότητας
Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας πσυ επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021,
-

-

-

-

Επιχειρήσεων της Περιψερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιψέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και Επιχειρήσεων της Περιψερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες
προκηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος)>.
Άρθρο 4
Αρμόδιες υπηρεσίες νια ταν έλεγχο εψαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών Τροποποίηση
παρ. 9 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
—

Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137) α) καταργείται η υποπερ. εε, της περ. α, β) οι περ.
β, γ και 5 αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:
«9α. Αρμόδιες νια τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αψορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή
τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γγ. του Υπουργείου
Οικονομικών, 55. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εε. (καταργείται), στστ. του Υπουργείου
Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και, ηη. των
Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταψορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της
χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περ. α’ δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον
από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα
συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι
αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα

οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων, καθώς καιτων μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν
και να συλλέγουν πληροψορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, ψορητών συσκευών, καθώς και των
εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων και να
δεσμεύουν, άνευ αντιτίμου, εξοπλισμό του συστήματος ή κάθε άλλη συσκευή για τη διενέργεια
εργαστηριακού ή άλλου τύπου ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου της
εγκατάστασης, με χρήση βίας ή απειλής ή με κάθε άλλη ενέργεια κατάτων οργάνων ελέγχου ή ο έλεγχος
παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόμενης
εγκατάστασης και σψραγίζεται για πέντε (5) ημερολογιακές μέρες η εγκατάσταση αυτή, με απόφαση,
κατά περίπτωση, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή του Συντονιστή
Λποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της
ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την επιβολή της ως άνω σψράγισης, τοποθετείται σε εμψανές σημείο της
εγκατάστασης, από την αρχή που επέβαλε τη σψράγιση σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω
παρεμπόδισης ελέγχου Των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και ψορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών».
γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περ. α της παρ. 10 είναι ο
Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες,
σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην οποία περιγράψονται οι
παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν και τη διαβιβάζουν στον προϊστάμενο της
αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης
επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων. Σε περίπτωση που η ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει
αναγκαία την Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για στοιχειοθέτηση της παράβασης, δύναται να
προβεί σε περαιτέρω διοικητική έρευνα προς συλλσγή συμπληρωματικών στοιχείων. Πριν τη σύνταξη

της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αψαίρεσης της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε
περίπτωση διαπίοτωσης των παραβάσεων της υποπερ. αα της περ. α της παρ. ιο, ή της περ. στ της παρ.
ιο, ή της περ. β της παρ. 11, με απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας αρχής σφραγίζεται η
εγκατάσταση, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις
περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις
διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σψράγιση της εγκατάστασης διενεργείται
άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες μετην ένδειξη ιιΚλειστό λόγω
εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών
παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών
μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σψράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόμενου
—

διοικητικού προστίμου.
ε. Με Κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και ΜεταΦορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίαλεπτομέρεια
για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.>)

Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων γιατην εγκατάσταση συστήματος
εισροών εκροών Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
—

Στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137): α) αντικαθίστανται το πρώτο εδάψιο της περ. α
και η υποπερ. ββ της περ. α, β) τα τρία τελευταία εδάψια της περ. γ. καταργούνται, γ) προστίθενται νέες
περ. γί, γ2 και γ3, δ) η περ. δ αντικαθίοταται και η παρ. ιο διαμορφώνεται ως εξής:
«10. α. Για κάθε παράβαοη των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή/και στον
εγκαταστάτη του συστήματος ή/και στον κατασκευαστή του λογισμικού του συστήματος ή/και στον
φορέα ογκομέτρησης δεξαμενών ή/και σε όποιον άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδρομή, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ
έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και
της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεταιλαμβάνοντας υπόψη το είδος των
παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.

Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50.000)
έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση μη πλήρωοης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και
λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της
εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών εκροών και της
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων επιβάλλεταιπρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσες εξήντα
χιλιάδες (260.000) ευρώ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης σφράγιοης, λόγω
παράβασης του παρόντος νόμου, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
—

γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράψου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260000) ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υττστροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός Τριών (3) ετών

από την έκδοση απόψασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα ψυσικά
πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται
στην παρ. Ι του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εντοις πράγμασιτις ιδιότητες αυτές.
Ειδικώς) για τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης α’ και της περίπτωσης β’ της
παραγράψου 11 του παρόντος, για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς και
όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των πενήντα
(50.000) χιλιάδων ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με το ύψος αυτού και προσωρινή αψαίρεση
της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό
διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαψίου επιβάλλονται και σε
περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής
λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτωσης στ’ της παρούσας.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από
την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση μετην ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων
περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών)).
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αψαιρείται οριστικά,
η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:

ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται

αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής
λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή
ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορψωθεί εντός του
χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτωσης α’ υπερβαίνσυν σωρευτικά το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή
δδ. διαπιοτωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β της παρ. ΙΙ.
Η οριστική αψαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της περίπτωσης α’.
γί. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή
αλλοίωσης ιων στοιχείων ή των υποσυστημάτων αυτού, τα ελεγκτικά όργανα δεσμεύουν τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του συστήματος, τους μηχανισμούς μέτρησης στάθμης καυσίμων στις
δεξαμενές, τους μετρητές και τις αντλίες καυσίμων, την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας
δεδομένων (κονσόλα), τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), τον εκτυπωτικό μηχανισμό και
τυχόν άλλο εξοπλισμό ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην
τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου,
οπότε και καταστρέφονται ή επιστρέψονται στον κάτοχό τους, κατά περίπτωση.
γ2. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης του συστήματος παρακολούθησης εισρσών εκροών ή
αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστημάτων αυτού, καθώς και σε περίπτωση αποθήκευσης,
εμπορίας ή διακίνησης καυσίμων σε/μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται
από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, καταστρέφονται οι μη
αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και οι συναψείς οδεύσεις
(σωληνσγραμμές), καθώς και σι μη αδειοδοτημένοι/νες μετρητές/αντλίες καυσίμων, που
χρησιμοποιήθηκαν στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της

εγκατάστασης, μετά την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
γ3. Η έκδοση παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων της ΑΑΔΕ ή η αποστολή παραποιημένων αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΛΑΔΕ ή η μη έκδοση
αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών Θεωρείται ως
παραποίηση, παράκαμψη και αλλοίωση του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκρσών και ως
εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων) μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν
παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών. Στις περιπτώσεις
αυτές, πλέον των διοικητικών κυρώσεων της υποπερ. γγ. της περ. α της παρ. 10 και των ποινικών
κυρώσεων της περ. β της παρ. 11, εψαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα περί δέσμευσης και καταστροφής
στις περ. γί και γ2 της παρούσας παραγράψου.
δ. Κατά της απόψασης επιβολής των διοικητικών προστίμων για παραβάσεις του παρόντος νόμου, που
αφορούν στα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του
αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με
την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα
τοις εκατό (50%). Κατά της απόφασης προοωρινής ή οριστικής αψαίρεσης της άδειας λειτουργίας, ή
σψράγισης της εγκατάστασης, για παραβάσεις του παρόντος νόμου, που αψορούν στα συστήματα
παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων, ασκείται προσψυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Δικαστηρίου, σύμψωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
ε, Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων σύμψωνα μετον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α’90).
οτ. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωοη αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι
παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση,
εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β, η διαδικασία και τα όργανα
επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σψράγισης και αποσψράγισης, της
παύσης λειτουργίας και της αψαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής
τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η
διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο
δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος εδαψίου.»

Άρθρο ό
Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων γιατην εγκατάσταση συστήματος
εισροών εκροών Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
—

Η περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137), τροποποιείται μετην προσθήκη δεύτερου
εδαψίου, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών

εκροών πληροί τις

απαιτήσεις της νομοθεσίας,
ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών
απαιτήσεις της νομοθεσίας,

—

εκροών πληροί τις

γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές Του συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με
οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που ψυλάσσονται, ή
σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιμα
μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληΦθεί στο εγκατεστημένο σύστημα
παρακολούθησης εισροών εκροών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε όσους εκδίδουν παραποιημένες ή
εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήματος παρακολούθησης εισροών και εκροών, των
οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ή σε όσους
αποστέλλουν οτην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. παραποιημένα στοιχεία αποδείξεων
εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή σε όσους δεν εκδίδουν
αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράψου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις
ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. Ι του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις
πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες
πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσψέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.>)
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για το σύστημα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών και εκροών, δυνάμει των παρ. 7 έως
και 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α 137), εξακολουθούν να ισχύουν, εψόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τον παρόντα.
2. Ενδικσψανείς προσψυγές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εξετάζονται σύμψωνα με το άρθρο 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. Για κάθε παράβαση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που
ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ2/1871/2013
κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (62173) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περ. ε’ της παρ. 9 και
τηςπερ. στ’τηςπαρ. Ι0του άρθρου 3ίτου ν. 3784/2009.
4. Κατ’ εξαίρεση ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταλαμβάνουν και τις
καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019 (Α 66), οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει μέχρι την έναρξη ισχύος των
εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Ποσά από τα προβλεπόμενα στο παρόν, τα οποία έχουν καταβληθεί,
δεν επιστρέφονται. Για την εφαρμογή της παρούσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρμογής του
παρόντος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισμού
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 8
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών Τροποποίηση άρθρου 133 του ν. 4472/2017
—

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 133 του ν, 4472/2017 (Α’ 74) τροποποιείται ως προς την
αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα και η παρ. 4 διαμορψώνεται
ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναψερόμενη στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε ψορά ισχύει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται
ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσψερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά
πανεπιστήμια του εξωτερικού, εψόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το
αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των
Α.ΤΕ.Ι της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσψερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα
ή ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών
πραγματοποιείται με απόψαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν απότην
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

—

ΗΟΡΙΖΟΝ 2020)) του Ταμείου

1. Για τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται στη δράση με τίτλο
ιιΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΟΓΙΖΟΝ 2020)) και κωδικό 16622, η οποία περιλαμβάνεται στο
εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με φορέα υλοποίησης Την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εψαρμογής Δράσεων (Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.ΤΑ.Κ) στους τομείς της Ερευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν ισχύει ο όρος
προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40 %) της εγκεκριμένης
δημόσιας χρηματοδότησης κάθε δικαιούχου, έναντι εισττράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του πρώτου εδαψίου όπως, ενδεικτικά,
ο χρόνος υποβολής του αιτήματος προκαταβολής και Π διαδικασία εγκρίσεως αυτού, καθορίζονται μετην
πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ως άνω δράσης.
2. Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στη
δράση της παρ. Ι δεν ουμιβηψίζεται μόνο με βεβαιωμένα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, στη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασψαλιοτικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα
και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισσδύναμου αποτελέσματος,
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του προβλεπόμενου ποσού προς στους δικαιούχους.
3. Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο μετην προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής
και ασψαλιστικής ενημερότητας, σύμψωνα με τη νομοθεσία Περί ψορολογικής και ασψαλιστικής ενημε
ρότητας για είσπραξη χρημάτων. Ο διατάκτης της πληρωμής, κατά την έκδοση της απόψασης έγκρισης
πληρωμής, ορίζει ότι η ενίσχυση εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.
4. Η παρούσα είναι ειδικότερη και κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
—

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ή
Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο
((Διαχείριση, έλεγχος και εψαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων νια την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΟνικό Μητρώο Νεοψυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

\
Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο Υπουργού, κα Νατάσα [Ιετρούλια, τηλ. 2103332227
Γραφείο Υφυπουρ γού Ιωάννη Τσαιιίρη, κα Ελένη Μπέσκου, τηλ. 2103332509
Γραφείο Υφ υπουργού Χρίστου Δήμα, κος Λάμπρος Ντουματσάς, τηλ επυι 6945872395

Επιλέξατε από τονπαρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενηςρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΕΞΩΤΕΡΙκΗ ΠΟΛΙτΙΚΗΣ

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙτΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟΙΚΗτΗ

/

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚ4ΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΛ5

Ι

ΤομέαςνσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη καί Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων Και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτισλοική έκθεση
Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο Ι
Την

αδυναμία

επιστροφής

ποσών

σε

συνέχεια

έκδοσης

αποφάσεων

δημοσιονομικής διόρθωσης στην περίπτωση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα των οποίων τα έσοδα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από
επιχορηγήσεις.
Άρθρο 2
Την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης και σε υπαλλήλους αποσπασμένους
σε Ειδικές Υπηρεσίες ή στη ΜΟΔ ΑΕ, προερχόμενους από ψορείς με ειδικά
μισθολόγια.
Άρθρο 3
Την ανάγκη επέκτασης του αψορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου των
πληρωμών δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων πληγεισών από ψυσικές καταοτροψές
και στις επιχειρήσεις των σεισμόπληκτων περιοχών της ΠΕ. Θεσσαλίας.
Άρθρα 4-7
Το ζήτημα του ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν οτα
ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων εισροών εκροών καυσίμων, καθώς και της επιβολής κυρώσεων σε
περίπτωση παραβάσεων.

Άρθρο 8
Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ερευνητών από τσ ερευνητικό έργο που έχει
προσερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα

ή

ινστιτούτα της Χώρας.

Άρθρο 9
Την εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΗΟΙΖΟΝ 2020», με
γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται
στοπλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΟΙ1ΖΟΝ
2020>) και κωδικό 16622, η οποία περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο
—

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο Ι

Γιατί σι ψορείς Που εμπίτιτουν στην ως άνω κατηγορία έχουν πραγματική αδυναμία
επιοτροψής Των ποσών των δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς τα έσοδά τους
από τις επιχορηγήσεις επιτρέπεται να αναλωθούν μόνο για συγκεκριμένο σκοπό.
Άρθρο 2
Γιατί έχει διαπιστωθεί διχογνωμία μεταξύ των επιψορτισμένων με την πληρωμή
μισθοδοσίας υπαλλήλων, ενώ σχετικώς έχουν εκδοθεί γνωμοδοτήσεις του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που αποψαίνονται διαψορετικά νια το ζήτημα, με
αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης ή να κινδυνεύουν να
τους ζητηθεί νατο επιστρέψουν υπάλληλοι που ασκούν τα σχετικά καθήκοντα.
Άρθρο 3
Γιατί πρέπει σι ενισχύσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις να καταβάλλονται επί ίσοις
όροις.
Άρθρα 4-7
Διότι διαπιστώνονται ελλείψεις στο νομοθετικό Πλαίσιο ως προς τις περιπτώσεις
σψράγισης της εγκατάστασης, καθώς και τους αποδέκτες των κυρώσεων.
Άρθρο Β
Υψίσταται ανισότητα στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ερευνητών που
προσψέρουν τις υπηρεσίες τους σε ερευνητικά κέντρα της Χώρας σε σχέση με τους
ερευνητές που παρέχουν υπηρεσίες στα πανεπιστήμια.
Άρθρο 9
Οι προτάσεις για τα έργα της Δράσης 16622 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΗΟΓΙΖΟΝ 2020)) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υποβλήθηκαν από
τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πρόγραμμα ΗΟΗΖΟΝ 2020 (Η2020) και έλαβαν
Σψραγίδα Αριστείας. Με βάση τον κανονισμό του ΗΟΠΙΖΟΝ 2020, ΕΕ 1291/2013, η
χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις προκαταβολές δεν προβλέπει κατάθεση
εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα. Με στόχο τη διευκόλυνση των
ελληνικών επιχειρήσεων που οι προτάσεις τους έχουν αξιολογηθεί με Σψραγίδα
Αριστείας και θεωρήθηκαν από την Αξιολόγηση του Η2020 ως ιδιαίτερα καινοτόμες
και για να εναρμονιστεί η διαδικασία χρηματοδότησής τους μέσω των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), πρστείνεται η αξιολογούμενη
νομοθετική ρύθμιση. Παράλληλα, η παρακράτηση μέρους της δημόσιας
χρηματοδότησης που οψείλει να καταβληθεί στον δικαιούχο για την εκτέλεση Του
συγχρηματοδοτούμενου από το ΤΑΛ έργου, για οποιαδήποτε οψειλή του προς τσ
Δημόσιο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη διάθεση του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης για τον σκοπό της εκτέλεσης του έργου Και αποτελεί πρόβλημα
καθώς σε αυτή την περίπτωση η πράξη θα καταλήξει ως μη επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.
—

Ποιους ψορείς
Άρθρο 1

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα σχεδόν
αποκλειστικά από επιχορηγήσεις, που υπήρξαν δικαιούχοι της προγραμματικής

περιόδου ΕΣΓ]Λ 2007-2013 και τα αρμόδια όργανα για την έκδοση αποφάσεων
δημοσιονομικής διόρθωσης.
Άρθρο 2
Τους υπαλλήλους ψορέων με ειδικά μισθολόγια που έχουν αποσπαοτεί σε Ειδικές
Υπηρεσίες ή στη ΜΟΔ ΛΕ, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε Θέση ευθύνης
(προϊστάμενοι υπηρεσίας

ή

μονάδας).

Άρθρο 3
Επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιοχές της Η.Ε. Λάρισας της Περιψέρειας
Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3 Μαρτίου 2021, καθώς και τις
εμπλεκόμενες στις τιληρωμές των δράσεων υπηρεσίες.
‘Αρθρα 4-7
Τις επιχειρήσεις διακίνησης καυσίμων ως προς το πλαίσιο λειτουργίας των
συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων, καθώς και την κοινωνία
εν γένει μέσω της διασφάλισης των συμψερόντων και των νομίμων υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές.

Άρθρο 8
Το σύνολο των ερευνητών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οτα ερευνητικά
Κέντρα της Χώρας.
Άρθρο 9
Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι δυνητικοί δικαιούχοι στη Δράση
Η01ΖΟΝ 2020» του Ταμείου
16622 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΟΤΟΜΙΛΣ
—

Λνάκαμψης και ΛνΘεκτικότητας, με Σψραγίδα Λριστείας από το ΗΟΠΙΖΟΝ 2020.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ Οχι

4.

Εάν ΝΛΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 1- άρΘρο 77 του ν. 4849/2021 (Λ’207)
Άρθρα 4-7 παρ. 9-11 άρθρου 31 ν. 3784/2009 (Ν 137)
-

Άρθρο 8— άρθρο 69 του ν. 4485/2017 (Λ’ 114)
Άρθρο 9— άρθρο 133 του ν. 4472/2017 (Λ’ 74)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανσνιστικής
πράξης;
1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικης
προσεγγισηςτης
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η επίλυση Των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
τυπικού νόμου.

Ταπροβλήματαπου αντιμετωπίζουν οιαξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν οψείλονται σε διοικητική πρακτική ή
ερμηνεία υ4ιστάμενων διατάξεων.
Ειδικά για το ρυθμιζόμενο με το άρθρο 2 ζήτημα έχει
διαπιστωθει διχογνωμια
διαψορετικη ερμηνεια
μεταξύ των εψαρμοστών της υψιστάμενης διάταξης και
έχουν
εκδοθεί γνωμοδοτήσεις
του
Νομικού
Κράτους που αποψαίνονται
Συμβουλίου του
διαψορετικά επί του θέματος.
-

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν οψείλονται σε έλλειψη πόρων.

Συναψεις πρακτικες

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι Π
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ;

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

Άρθρο 10: Πρόγραμμα ΗΟΡΙΖΟΝ 2020, ΗΟΙΖΟΝ ΕυΡ0ΡΕ

ώ) σε διεθνείς
οργανισμούς;

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

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

Η

Π
±Ι

ΙΙΗ

ηΗ

ΠΠΠΊ

Π

ΗΣ

Η

ΊΗ

Η

νι

ΗΣ

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η ανάκτηση ποσών δημοσιονομικών διορθώσεων
της περιόδου 2007-2013 με τη μείωση του ορίου
πληρωμώντσυ επομένου έτους του
ΙΙρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα
χρηματοδότησης.
Η απρόσκοπτη υλοποίηση εν εξελίξει
·
έργων χρηματοδοτούμενων από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Η επίλυση ζητημάτων που έχουν προκύψει
ο
σε σχέση με την καταβολή των
επιδομάτων θέσης ευθύνης.
·
Η ενιαία αντιμετώπιση και στήριξη
επιχειρήσεων περιοχών που επλήγησαν
από ψυσικές καταστροφές.
που
ενεργειών
αποτροπή
Η
ο
ελέγχους
παρεμποδίζουν
τους
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για
την παρακολούθηση της διακίνησης
καυσίμων, η αποτελεσματική και άμεση
σψράγιση μιας εγκατάστασης, όταν
διαπιοτώνονται σοβαρές παραβάσεις και
η δίκαιη επιβολή κυρώσεων σε όσους
εμπλέκονται στην εγκατάσταση και
συστημάτων
των
λειτουργία
παρακολούθησης καυσίμων.
ο
Η εμπροσθοβαρής καταβολή δημόσιας
ελληνικές
στις
χρηματοδότησης
Θα
επιχειρήσεις που
μικρομεσαίες
Δράση
16622
δράση
στη
ενταχθούν
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΛΣ
ΗΟΙΖΟΝ 2020» του Ταμείου Ανάκαμψης
να
ώστε
Ανθεκτικότητας,
και
εξασφαλιστούν η ομαλή εκτέλεση των
έργων τους και η επιτάχυνση της
—

________

υλοποίησής τους. Η εφαρμογή της
ρύΟμισης
αυτής
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί ως πιλοτική, ώστε να
αξιολογη0εί τόσο η αποτελεσματικότητά
της όσο και τα τυχόν ζητήματα που πιθανά
να ανακύψουν.
Η εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών
Υπηρεσιών του ΕΣΓΙΑ και του ΕΟΧ καθώς
και της ΜΟΔ ΑΕ και η δυνατότητα
σε
θέσεις
αξιοποίησης
ευθύνης
υπαλλήλων αποσπασμένων από ψορείς με
ειδικά
μισθολόγια,
ιδίως
όταν η
εξειδίκευσή τους είναι συναψής και
χρήσιμη για το αντικείμενο του ψορέα
υποδοχής.
Η θεσμική ενίσχυση του
ελέγχου
καυσίμων.
διακίνησης
Η
πιλοτική
εφαρμογή της ρύθμισης στη
δράση
«χΡΗΜΑΤΟΔΟτΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΗΟΙΖΟΝ 2020», Θα αξιολογηθεί με βάοη
την εξέλιξη των έργων και την ολοκλήρωσή
τους, καθώς και τα τυχόν προβλήματα που
θα προκύψουν ώστε να μπορέσει να
αποτελέσει καλή πρακτική και αφενός να
εΦαρμοστεί σε γενικότερο επίπεδο και
αφετέρου να οδηγήσει και σε δημιουργία
Ειδικού Ταμείου κατ αντιστοιχία με τον
Μηχανισμό αλληλασψάλισης (με βάση το
άρθρο 37 του Κανονισμού ΕΕ 2021/695
“ΜυυΙ Ιπ5υι’κε Μες[ι3ηιη” του
ΗΟΡΙΖΟΝ
ΕυΟΡΕ,
πρώην
Ταμείο
Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων, με βάση
τα άρθρα 38 και 39 του Κανονισμού ΕΕ
1291/2013 “όυ22πΤεε Ευπ” στο Η2020)
και κατά συνέπεια σε συνολική ρύθμιση
με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση
όλων
δράσεων
ενίσχυσης
των
επιχειρήσεων του ΤΑΛ.
—

1) μακροπρόθεσμοι:

Ψηψιακη διακυβερνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
ΙΟ.

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξισλογούμενης ρύθμισης; ΑΜΕΣΗ

ΙΙή/καιΕΜΜΕΣΗΠ

)

Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Ι

11.

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π Οχι Π
Εξηγήστε:

12
‘

ΔιασΦαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π οχι Π
Αναψέρατε ποια Είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑ Π Οχι Π
Εξηγήστε:

1
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάΟε άρΟρου
Ά$ρο
Άρθρο Ι

Ι

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα
Της πραγματικής αδυναμίας νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα σχεδόν
αποκλειστικά από επιχορηγήσεις να επιστρέψουν ποσά σε
διορθώσεων
τους
που
δημοοιονομικών
συνέχεια
επιβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους ως δικαιούχων της
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.
Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δεν δύνανται να επιστρέψουν τα
ως άνω ποσά, καθώς τα έοοδά τους προέρχονται από
επιχορηγήσεις που παρέχονται για συγκεκριμένο σκοπό, η δε
βεβαίωση των ποσών και η εκτέλεση των σχετικών
αποφάσεων απειλείτη βιωσιμότητάτους καιθέτεισε κίνδυνο
την υλοποίηση άλλων έργων για τα οποία επιχορηγούνται.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τάσσεται προθεσμία στα
νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην προαναψερθείσα
κατηγορία νια την υποβολή αίτησης για την ανάκληση του
σκέλους της εκδοθείσας απόψασης που επιβάλλει ανάκτηση
σε βάρος τους και προβλέπεται αντ’ αυτής η μείωση του ορίου
πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του εθνικού

Ι

____________

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Φορέα Χρηματοδότησης.
Επιδιώκεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αψενός αποτροπή του
κινδύνου
ματαίωσης
της
υλοποίησης
έργων
χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό,
αφετέρου η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που απορρέουν
από δημοσιονομικές διορθώσεις της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013.
Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται ότι οι
υπάλληλοι που αποσπώνται από ψορείς με ειδικά μισθολόγια
σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΓΙΛ και του ΕΟΧ καθώς και στη
ΜΟΔ ΛΕ, όταν τοποθετούνται σε θέση ευθύνης, λαμβάνουν το
σχετικό επίδομα θέσης ευθύνης. Η διάταξη κρίνεται
απαραίτητη
καθώς κάποιες οικονομικές υπηρεσίες
αμψισβητούν ότι δικαιούνται το ως άνω επίδομα οι
προερχόμενοι από Φορείς με ειδικά μισθολόγια. Επιπλέον,
για τον λόγο αυτό υποβλήθηκαν ερωτήματα στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους, κατόπιν των οποίων εξεδόθησαν
γνωμοδοτήσεις με διαψορετική κρίση επί του ως άνω
ζητήματος. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται
ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται το επίδομα θέσης
ευθύνης και επιδιώκονται η ίση μεταχείριση των
υπηρετούντων στις ως άνω Ειδικές Υπηρεσίες και στη ΜΟΔ ΛΕ
με την παροχή ίσης αμοιβής για τα ίδια καθήκοντα, η
εξασψάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης υπαλλήλων με
ειδικές γνώσεις και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία των ως
άνω ψορέων που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική
και
πλήρη
αξιοποίηση
των
πόρων
των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Με την
αξιολογούμενη
ρύθμιση
επεκτείνεται τσ
αψορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητσ της ενίσχυσης που
καταβάλλεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
και στις επιχειρήσεις σεισμόπληκτων περιοχών της
Περιψερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιψέρειας Θεσσαλίας
για την ενιαία αντιμετώπιση των δικαιούχων και την επίτευξη
των στόχων της δράσης.
Με την αξισλογούμενη ρύθμιση προβλέπεται επιπλέον η
δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων του
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παρακολούϋηση της
διακίνησης των καυσίμων Και ρυθμίζονται τρόποι για την
αποτροπή ενεργειών που παρεμποδίζουν τους ελέγχους
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση
της διακίνησης καυσίμων. Επιπλέον προβλέπεται η
δυνατότητα ενδελεχούς διερεύνησης της παράβασης πριν την
επιβολή της κύρωσης, καθώς και η δυνατότητα άμεσης
σψράγισης μιας εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές
παραβάσεις, από την ίδια την ελέγχουσα αρχή που
διαπίστωσε την παράβαση και όχι από την αδεισδοτσύσα
αρχή.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα

επιβολής κυρώσεων, τόσο στους εκμεταλλευτές των
εγκαταστάσεων, όσο και σε όσους εμπλέκονται στην
εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης καυσίμων,
καθώς και σε εκείνους που παραβιάζουν τη σψράγιση μιας
εγκατάστασης. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα
δέσμευσης εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις
ι σοβαρών παραβάσεων μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, η
δυνατότητα άμεσης καταστροψής παράνομων δεξαμενών,
σωληνώσεων και αντλιών, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της
εγκατάστασης αμέσως μετά την επιβολή του διοικητικού
προστίμου, καθώς και η κατάθεση προσψυγής κατά των
αποφάσεων σψράγισης των εγκαταστάσεων για σοβαρές
συστημάτων
περί
των
διατάξεων
παραβάσεις
παρακολούθησης εισροής εκροής καυσίμων απευθείας στο
διοικητικό πρωτοδικείο.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η ποινική δίωξη
όσων εκδίδουν εικονικές/παραποιημένες αποδείξεις εσόδου
ή δελτία των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών
καυσίμων, ή όσων παραποιούν τα ανωτέρω αποστελλόμενα
στην ΛΑΔΕ στοιχεία, καθώς και όσων δεν εκδίδουν αποδείξεις
εσόδου ή δελτία των συστημάτων παρακολούθησης εισροών
εκροών καυσίμων.
οι
περιλαμβάνονται
αξιολογούμενη
ρύθμιση
Στην
μεταβατικές διατάξεις για την ολοκλήρωση των εκκρεμών
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση: α) συμβάλλει στην επιστροφή στη
χώρα μας ιδιαίτερα αξιόλογων ερευνητών (Ελλήνων αλλά και
ξένων) της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αντικειμενικά επιδείξει
τις ικανότητές τους τόσο σε έρευνα αιχμής όσο και στην
εξασφάλιση ιδιαίτερα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και β)
ενθαρρύνει την επιστροψή στη χώρα μας σημαντικών ποσών
για έρευνα (τα προγράμματα του ΕυΓοροπ Ε858ΓΙ1 ςουπεΗ
Ες έχουν τυπικό προϋπολογισμό από Ι έως 3 εκατομμύρια
ευρώ). Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων στην Ελλάδα
αφενός θα αναπτύξει το δυναμικό και την εθνική ερευνητική
παραγωγή, αφετέρου Θα συνεισψέρει στην ενδυνάμωση της
τοπικής οικονομίας καιτη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για τον σκοπό της εναρμόνισης με τα οριζόμενα οτα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΗΟΠΙΖ0Ν 2020» και με γνώμονα την
απρόσκοπτη υλοποίηση των ερευνητικών έργων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑ1ΝΟΤ0ΜΑΣ ΗΟΠΙΖΟΝ 2020>) και
κωδικό 16622, η οποία περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται
η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στους δικαιούχους
που θα ενταχθούν επιτυχώς στην ανωτέρω Δράση άνευ του
όρου προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο με το
40 % της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης της
-

Άρθρο ό

-

-

Άρθρο 7

Άρθρο Β

-

-

Άρθρο 9

—

πρότασης, έναντι εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περαιτέρω προβλέπεται ότιτο
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που καταβάλλεται στους
δικαιούχους νια την υλοποίηση των έργων που Θα ενταχθούν
στην ως άνω δράση δεν υπόκειται σε συμψηψισμό ή
παρακράτηση λόγω οψειλών προς το Δημόσιο και

οποιονδήποτε Φορέα του δημοσίου τομέα

ή προς πιστωτικά

ιδρύματα, καθώς και προς τους ασψαλιστικούς οργανισμούς
ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν
εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο
τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο Θα είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οψείλεται στους
δικαιούχους.

Δ. ‘Εκθεση νΕνικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟικοΝοΜιΑ,
Α ΝΤΑΓΩ Ν ΙΣ ΜΟ Σ

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙ ΝΩΝ Ι ΚΕ Σ

ΟΜΑΔΕΙ

Χ

Εξοικονόμηση
‘

χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

/

Χ

Χ

Χ

Χ

αποτελεσματικότητα
ΟΦΕΛΗ

‘Αλλο

ΡΥΟΜΙΣΗΣ
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία

/

διαψάνεια_Οεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου Ι Θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα από επιχορηγήσεις και στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου
Του ς.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρΘρου 2 Θα επιλύσει προβλήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος
ευθύνης σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων και Θα συντελέσει στην εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών
Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
Τα κύρια οψέλη από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 4 έως και 7 αψορούν στον αποτελεσματικότερο
έλεγχο της διακίνησης καυσίμων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται νια τον σκοπό αυτό, στην ενίσχυση
της ασψάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, στην προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
των επιχειρήσεων, στην προάσπιση των δημοσίων εσόδων, αλλά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον
εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου άσκησης των εκάστοτε αρμοδιοτήτων.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 συντελούν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας
στην Ελλάδα.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜ Οι,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός!

-

Προετοιμασία
Υποδομή!
ΓΙΑ ΤΗΝ

?

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

εξοπλισμός
Γίροσλήψεις

/

Κινητικότητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
ολλαγών Κατά
την εκτέλεση

ΑΓΟΡΆ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΛΔΕΣ

ΦΥΣΗ(Ο
ΑΣτικο ΚΑΙ
ΠΕΡ1ΒΑΛΛοΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κόστος
συμμετοχής
οτηνέα

-

-

ρύθμιση

-

Άλλο

-

Σχολιασμός Ι ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
Δ ΊΛΦΑ Ν Ε ΊΛ

/

Αναγνώριση
ενΤοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Πιλοτική

ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

εφαρμογή
Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
Κατά την
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝ ΊΣΜ ΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προβλέπονται κίνδυνοι από την αξιολογούμενη ρύθμιση

21

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
ειτισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Π

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπερ&1αμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρο 9

Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021 ‘για τον
καθορισμό κοινών διατάξεων για ιο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιψερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν
λόγω Ταμεία και γιατο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για
τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και
την Πολιτική των Θεωρήσεων”, όπου στο άρθρο 74, ως προς
τη διαχείριση του προγράμματος από τη διαχειριστική αρχή,
αναφέρεται:
1. Η διαχειριστική αρχή:
«..

(β) διασψαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη
χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες
οψειλόμενο ποσό ιο αργότερο 80 ημέρες μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής αττό τον
δικαιούχο· η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι
πληροψορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν
στη διαχειριστική αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον
οψείλεται το ποσό
Σε ό,τι αψορά το πρώτο εδάψιο στοιχείο β), κανένα ποσό δεν
αψαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται

Ι

οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου

αποτελέσματος, το οποίο Θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.)).

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

η

‘

Διεθνείς συμβάσεις

27
.

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

:

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

η

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

η
28.

1

Π

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Ξιολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα Ευρωπαϊκά

Π

29.

διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολομούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021

Το άρθρο 77 του ν. 4849/2021 (Α’207) έχει
ως εξής:

—

Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο και ο τίτλος του
άρθρου 77 του ν. 4849/2021 (Λ’207)
τροποποιούνται ως προς το ύψος των εσόδων
από επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων που
εμπίπτουν σε αυτό και ως προς την Προθεσμία
77
και το
άρθρο
αίτησης
υποβολής
διαμορφώνεται ως εξής:
διορθώσεις
της
«Δημοσιονομικές
προγραμματικής περιόδου ΕΣΓΙΑ 2007-2013 εις
βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχουν έσοδα από επιχορηγήσεις
Δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν
οε δαπάνες πράξεων που υλοποίησαν νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως
δικαιούχοι της προγραμματικής περιόδου του
ΕΣΠΑ 2007-2013, των οποίων τα έσοδα
προέρχονται σωρευτικά από επιχορηγήσεις σε
ποσοστό κατ’ ελάχιστον 90%, από συστάσεως
του νομικού προσώπου έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των
σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της
ενίσχυσης. Η παρούσα εφαρμόζεται για τις
αποφάσεις δημοσιονομικής διάρθωσης με
ανάκτηση, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες
έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί
μέρος των προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα
εφαρμόζεται γιατο μη καταβληθέν ποσό.
Για την εφαρμογή της παρούσας ο δικαιούχος
της επιχορήγησης υποβάλλει αίτημα στο
αρμόδιο νια την έκδοση της απόφασης
δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την
ανάκληση του σκέλους της απόψασης που
αψορά την ανάκτηση. Εψόσον τσ χρέος έχει
βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, η
υποβληθείσα αίτηση κοινοποιείται από τον
αιτούντα εντός της ως άνω προθεσμίας στην
Υπηρεσία αυτής όπου είναι βεβαιωμένη η
οψειλή. Το αρμόδιο για την έκδοση της
απόψασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο
εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του
πρώτου εδαψίου και σε Θετική περίπτωση
δέχεται το αίτημα του δικαιούχου και

διορθώσεις
της
Δημοσιονομικές
προγραμματικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νομικών
προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν
αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις
που
διορθώσεις
Δημοσιονομικές
επιβλήθηκαν σε δαπάνες πράξεων που
πρόσωπα
νομικά
μη
υλοποίησαν
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν
αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις, ως
δικαιούχοι της προγραμματικής περιόδου
του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν οδηγούν σε
ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης. Η παρούσα
αποφάσεις
τις
για
εφαρμόζεται
δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση, οι
οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση
του παρόντος, καθώς και για όσες έχουν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος
βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει
καταβληθεί μέρος των προς ανάκτηση
ποσών, η παρούσα εψαρμόζεται για το μη
καταβληθέν ποσό. Για την εφαρμογή της
παρούσας ο δικαιούχος της επιχορήγησης
υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο για την
έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής
διόρθωσης όργανο, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, για την ανάκληση του
σκέλους της απόφασης που αφορά την
ανάκτηση. Εφόσον το χρέος έχει βεβαιωθεί
στη Φορολογική Διοίκηση, η υποβληθείσα
αίτηοη κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός
της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία
αυτής όπου είναι βεβαιωμένη η οψειλή. Το
αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης
δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο εξετάζει
τη συνδρομή των προϋποθέσεων του
πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση
δέχεται το αίτημα του δικαιούχου και
τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα απόφαση
δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκληση
του σκέλους αυτής, που αφορά την
ανάκτηση και επιβολή μείωσης του ορίου
πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους
του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
του
Φορέα
Επενδύσεων
Δημοσίων
Χρηματοδότησης, άλλως απορρίπτει το
αίτημα. Η θετική ή αρνητική απόφαση

τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα απόφαση
δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκληση του
σκέλους αυτής, που αφορά την ανάκτηση και
επιβολή μείωσης του ορίου πληρωμών του
επόμενου οικονομικού έτους του εθνικού
σκέλους
του
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων του Φορέα Χρηματοδότησης,
άλλως απορρίπτειτο αίτημα.
Η Θετική ή αρνητική απόφαση κοινοποιείται από
το αρμόδιο όργανο άμεσα στην Υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης όπου είναι βεβαιωμένη
η οψειλή, Από την κοινοποίηση στην ανωτέρω
Υπηρεσία εμπρόθεσμου αιτήματος, σύμφωνα με
τα προηγούμενα εδάφια, μέχρι την Κοινοποίηση
στην Ιδια Υπηρεσία της απόφασης επ αυτού,
αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης
ανάκτησης, την οποία αφορά το αίτημα, δεν
βεβαιώνονται προς είσπραξη στη Φορολογική
Διοίκηση οι συγκεκριμένες οφειλές και
αναστέλλεται
είσπραξη
τυχόν
ήδη
η
βεβαιωθεισών σχετικών οφειλών, καθώς και η
συνέχιση
της
διαδικασίας
αναγκαστικής
εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών. Ποσά που
έχουν ήδη εισπραχθεί μέχριτην κοινοποίηση της
αίτησης
στην
αρμόδια
Υπηρεσία
της
Φορολογικής Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωση θετικής απόψασης, το υπόλοιπο
μη καταβληθέν ποσό της βεβαιωμένης σφειλής
διαγράφεται από το αρμόδιο για την έκδοση της
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης όργανο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α’
265) έχει ως εξής:

Άρθρο 2
Ζητήματα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών
και της ΜΟΔ ΑΕ Τροποποίηση του άρθρου 36
του ν. 4314/2014
—

1.

κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο άμεσα
στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης
όπου είναι βεβαιωμένη η οψειλή. Από την
κοινοποίηση στην ανωτέρω Υπηρεσία
εμπρόθεσμου αιτήματος, σύμφωνα με τα
εδάφια,
την
προηγούμενα
μέχρι
στην
ίδια Υπηρεσία της
κοινοποίηση
απόψασης επ αυτού, αναστέλλεται η
εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, την
οποία αφορά το αίτημα, δεν βεβαιώνονται
προς είσπραξη στη Φορολογική Διοίκηση οι
συγκεκριμένες οφειλές και αναστέλλεται η
είσπραξη τυχόν ήδη βεβαιωθεισών σχετικών
οψειλών, καθώς και η συνέχιση της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την
είσπραξη αυτών. Ποσά που έχουν ήδη
εισπραχθεί μέχρι την κοινοποίηση της
αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωοη θετικής απόφασης, το
υπόλοιπο μη καταβληθέν ποσό της
βεβαιωμένης οφειλής διαγράφεται από το
αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης
δημοσιονομικής
διόρθωσης
όργανο,
σύμΦωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην παρ. 2 του άρθρόυ 36 του ν. 4314/2014
(Α
265) μετά το δεύτερο εδάφιο
προστίθεται εδάψιο ως προς την καταβολή
ευθύνης
του
επιδόματος
θέσης
ανεξαρτήτως του ψορέα προέλευσης του
υπαλλήλου ή της υπαγωγής του σε ειδικό
μισθολόγιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως
εξής:

«2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος
νόμου
αποσπασμένων
και
μετακινσύμενων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη
λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με
το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών,

2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος Νόμου αποσπασμένων και
μετακινούμενων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την
έναρξη ισχύοςτου παρόντος Νόμου και μέχρι
τη λήξη της προγραμματικής περιόδου,
ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως
αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της
οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται
από το φορέα προέλευσής τους. Ομοίως,
καταβάλλονται και τα επιδόματα που
συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων
τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί
την καταβολή τους κατά την ψήψιση του
παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της
προγραμματικής περιόδου. Ειδικά, στην
περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής
Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης,
η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των
επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση

παροχών και επιδομάτων της οργανικής Τους
θέσης και καταβάλλονται από τον ψορέα
προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα
επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση Των
καθηκόντων Τους στον χώρο και Τη Θέση που
δικαιολογεί την καταβολή τους Κατά την ψήψιση
του παρόντος νόμου και μέχρι τη λήξη της
Στα ως άνω
προγραμματικής περιόδου.
επιδόματα περιλαμβάνεται και το επίδομα
θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α
176), το οποίο καταβάλλεται στους
αποσιτασμένους ή μετακινουμένους για όσο
διάστημα έχουν οριστεί προϊστάμενοι οργανικής
μονάδας Και ασκούν τα καθήκοντα αυτά,
ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους ή
την υπαγωγή τους σε ειδικό μισθολόγιο. Ειδικά,
στην περίπτωση ψορέων προέλευσης της
Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής
Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη
των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση
των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που
δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία
καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους
ψορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή
Δημοσίων
από
αυτών
Πρόγραμμα
το
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής
του προηγούμενου εδαψίου δύνανται να
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2.

των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση
που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα
οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους
από τους ψορείς προέλευσης, καλύπτεται με
επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
εφαρμογής του
Ειδικότερα ζητήματα
εδαψίου
προηγούμενου
δύνανται να
ρυθμίζονται με απόψαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το παρόν ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4314/2014.

Άρθρο 3

Το άρθρο 9 του ν. 4890/2022 έχει ως εξής:

Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
φυσικές
από
πληττόμενων
ενίσχυσης
Τροποποίηση
καταστροφές επιχειρήσεων
άρθρου 9 του ν. 4890/2022

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετα
της
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσια
«‘Εκτακτη επιχορήγηση των
της δράσης
από την
περισσότερο πληττόμενων
επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας,
πανδημία
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκΟέσεων,
παροχής
εκδηλώσεων,
τροφοδοσίας
σχολής
υπηρεσιών γυμναστηρίου και
χορού» καιτωνσυγχρηματσδοτούμενωναπό
Τα ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων
που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και Ζ7ης
Σεπτεμβρίου 2021

—

Το τελευταίο εδάψιο του άρθρου 9 του ν.
4890/2022 (Ν 23) τροποποιείται ως προς την
προσθήκη των επιχειρήσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας που επλήγησαν από τον
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, ο τίτλος του
άρθρου τροποποιείται αντιστοίχως και το άρθρο
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και
ΕΣΠΑ
των συγχρηματοδοτσύμενων από το
που
επιχειρήσεων
ενίσχυσης
δράσεων

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της συγχρηματοδστούμενης από τα ΕΣΠΑ
επιχορήγηση
«‘Εκτακτη
των
δράσης
την
από
πληπόμενων
περισσότερο
επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας,
πανδημία

επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου
2021 και από τους σεισμούς της 3ης Μαρτίου,
24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο Πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το [ΣΠΑ δράσης
«Εκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
εκθέσεων, τροψοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυμναοτηρίου και σχολής χορού))
δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. Ι του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση
διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, είναι
ανεκχώρητη και ακατάσχετη οτα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
δεσμεύεται
και
δεν
συμψηψίζεται
με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και
το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά
όρια
για
την
καταβολή
οποιασδήποτε
παροχής
κοινωνικού
ή
προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της
ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από
την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού
φορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας
για τη συμμετοχή τους στη δράση και την
είσπραξη της ενίσχυσης. Το παρόν εφαρμόζεται
και για τις συγχρηματοδοτούμενες από το [ΣΠΑ
δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων Του Δήμου
Ιστιαίας Αιδηψού και του Δήμου Μαντουδίου
Λίμνης
Αγίας Άννας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου
2021,
επιχειρήσεων
της
Περιφερειακής
Ενότητας
Λάρισας
της
Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και επιχειρήσεων
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τους
σεισμούςτης 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου
2021, οι οποίες προκηρύσσονται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος)).
-

-

-

Άρθρο 4
Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των
διατάξεων νια τα ολοκληρωμένα συστήματα

διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας
εκδηλώσεων,
παροχής
υπηρεσιώνγυμναστηρίου καισχολήςχορού»
δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης
της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη
εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47
του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή
κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.),
τους
οργανισμούςτοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
και τα νομικά πρόσωπά τους, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της
ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από
την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού
φορολογικής
και
ασψαλιστικής
ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη
δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης. Το
παρόν
εφαρμόζεται
και
για
τις
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ
δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου
Ιστιαίας
Αιδηψού και του Δήμου
Μαντουδίου
Λίμνης
Αγίας Άννας της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας
Στερεάς
Ελλάδας
που
επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021 και επιχειρήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από
τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης
Σεπτεμβρίου
2021,
οι
οποίες
προκηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
-

-

-

Η παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3984/2009
εχει ως εξης.

παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
εκροών
ή/και
δεδομένων
εισροών
Τροποποίηση της παρ. 9 άρθρου του 31 ν.
3784/2009

—

Στην περ. α της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν.
3784/2009 (Α’137) περί των αρμοδίων αρχών
για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που
συστήματα
ολοκληρωμένα
τα
αφορούν
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν
σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό
μηχανισμό, καταργείται η υποπερ. εε. περί της
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών. οι περ. β και γ αντικαθίστανται και
προστίθεται εδάφιο, η περ. δ αντικαθίσταται και
η παρ. 9του άρθρου 31 διαμορψώνεταιως εξής:
ιι9α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των
διατάξεων Που αφορούν τα ολοκληρωμένα
συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής
μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών
και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό
ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:
και
Υπουργείου
του
Ανάπτυξης
αα.
Επενδύσεων, ββ. Του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, γγ. του Υπουργείου Οικονομικών) δδ.
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εε. (καταργείται), στοτ. του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Και) ηη.
των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και
των
Περιβάλλοντος,
και
Επικοινωνιών,
Περιφερειών της χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης α δύνανται να
συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια
ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο) κατά λόγο
αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων
συστήματα
ολοκληρωμένα
τα
για
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες
γιατην διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, δύνανται
να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα
οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων
καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να
ελέγχουν και να ουλλέγουν πληροφορίες και
δεδομένα κινητών τερματικών, Φορητών
συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους
που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές
εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων και να
δεσμεύουν άνευ αντιτίμου εξοπλισμό του
συστήματος ή κάθε άλλη συσκευή για τη
διενέργεια εργαστηριακού ή άλλου τύπου
ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η
διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, με χρήση
βίας ή απειλής ή με κάθε άλλη ενέργεια κατά
οργάνων
των
ή ο έλεγχος
ελέγχου

«9.α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής
τα
αφορούν
που
διατάξεων
των
συστήματα
ολοκληρωμένα
και
ηλεκτρονικής
παρακολούθησης
μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και
εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι
υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
ββ. του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας,
γγ. του Υπουργείου Οικονομικών,
δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
εε. του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών,
στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και,
Ανάπτυξης,
Διευθύνσεων
των
ηη.
και
Επικοινωνιών,
και
Μεταφορών
Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της
χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης α’ δύνανται
να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά
κλιμάκια ελέγχου για Τον από κοινού έλεγχο,
κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής
των διατάξεων για τα ολσκληρωμένα
και
παρακολούθησης
συστήματα
μετάδοσης
δεδομένων
ηλεκτρονικής
εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες για την
διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, δύνανται να
ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα
εγκατάστασης
των
οποιασδήποτε
ελεγχόμενων καθώς και των μεταφορικών
μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν
κινητών
δεδομένα
και
πληροφορίες
τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και
των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται
μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις
των ελεγχόμενων.
γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης
επιβολής των προστίμων της περίπτωσης α
της τιαραγράφου 10 είναι ο Γίροϊοτάμενος
της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα
της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας
του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη
ελέγχων
σε
διενέργεια
υπηρεσίες,
διαπίστωσης
παράβασης,
περίπτωση
συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την οποία
διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο
Τελωνειακής Αρχής, Προκειμένου αυτός να
προβεί απευθείας στην έκδοση της σχετικής

παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόμενης
εγκατάστασης και σψραγίζεται νια πέντε (5)
ημερολογιακές μέρες η εγκατάσταση αυτή, με
απόφαση, κατά περίπτωση, του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) ή
του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα ή του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον
οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν
εισήγησης της ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την
επιβολή της ως άνω σψράγιοης, τοποθετείται σε
εμφανές σημείο της εγκατάστασης, από την
αρχή που επέβαλετη σψράγιοη σήμανση μετην
ένδειξη «Κλειστό λόγω παρεμπόδισης ελέγχου
των διατάξεων περί συστημάτων εισροών
εκροών
και
φορολογικών
ηλεκτρονικών
μηχανισμών.
γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής
των προστίμων της περίπτωσης α’ της
παραγράψου 10 είναι ο Προϊστάμενος της
Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή
η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι
αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες,
σε περίπτωση διαπίοτωσης παράβασης,
συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην οποία
περιγράφονται οι παραβάσεις και οι σχετικές
διατάξεις που τις προβλέπουν και τη
διαβιβάζουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας
Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να
προβεί στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης
επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων. Σε
περίπτωση που η ως άνω αρμόδια Τελωνειακή
Αρχή
κρίνει
αναγκαία
την
περαιτέρω
διερεύνηση της υπόθεσης για στοιχειοθέτηση
της παράβασης, αυτή δύναται να προβεί σε
περαιτέρω διοικητική έρευνα προς συλλογή
συμπληρωματικών στοιχείων. Πριν τη σύνταξη
της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται
εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης
προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής
παύσης
λειτουργίας
αυτής,
είναι
η
αδειοδστούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης
των παραβάσεων της υποπερ. αα. της περ. α της
παρ. ιο, ή της περ. στ. της παρ. ιο, ή της περ. β.
της παρ. 11, σφραγίζεται η εγκατάσταση από
την ελέγχουσα αρχή, με τη συνδρομή
αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό
απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν
σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων, με
απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας
αρχής. Εφόσον σι ανωτέρω παραβάσεις

πράξης επιβολής προστίμων. Πριν τη
σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης
καλείται εγγράφως να υπσβάλειτις απόψεις
του εντός είκοσι (20) ημερών από την
κσινοποίηση
σε
αυτόν
σημειώματσς
διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της
απόφασης
προσωρινής
ή οριστικής
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης
λειτουργίας αυτής, είναι η αδεισδοτούσα
Αρχή. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της
απόφασης προσωρινής σφράγισης της
εγκατάστασης, είναι η αρχή που διενήργησε
τον έλεγχο. Η εγκατάσταση σΦραγίζεται με
τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής,
εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και
επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο
εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα
ολοκληρωμένα
συστήματα
παρακολούθησης
και
ηλεκτρονικής
μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και
εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.)>

διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην
εγκατάσταση, η σψράγιση της εγκατάστασης
διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε
εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με
την ένδειξη «Κλειστά λόγω παράβασης των
διατάξεων Περί συστημάτων εισροών εκροών
και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών»,
Ενώ σε κάθε άλλη Περίπτωση, η οφράγιση της
εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2)
από την έκδοση της
εργάσιμων ημερών
επιβολής
καταλογιστικής
του
πράξης
προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
ε.
Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Μεταψορών,
και
Υποδομών
Ενέργειας,
Πολιτικής
Νησιωτικής
και
Ναυτιλίας
ελέγχου
διαδικασία
καθορίζονται η
και
επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη
για τον
λεπτομέρεια
αναγκαία
έλεγχο
εφαρμογής των διατάξεων που αψορούν τα
ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης
μετάδοσης δεδομένων
ηλεκτρονικής
και
ειοροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή
τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.))
Άρθρο 5
-

Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος
εισροών εκροών Τροποποίηση της παρ. 10 του
άρθρου 31 ν. 3784/2009
—

Το πρώτο εδάψιο της περ. α., η υΠοπερ. ββ της
περ. α και το Τρίτο εδάφιο της περ. β. της παρ.
10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137) περί
των διοικητικών κυρώσεων σε περίΠτωση
παραβάσεων κατά την εγκατάσταση και
λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης
ειοροών εκροών αντικαθίστανται, τα τρία
τελευταία εδάψια της περ. γ. καταργούνται,
προστίθενταινέεςπεριπτώσειςδ., ε. καιστ. στην
παρ 10, μετά την ως άνω προσθήκη οι
υφιστάμενες περ. δ., ε. και στ. αναριθμούνται σε
ζ., η. και 0. αντιστοίχως, η αναριθμημένη περ. ζ
(Πρώην δ) αντικαθίσταται και η παρΙσ του
άρθρου 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για
του
και
λειτουργία
εγκατάσταση
την
συστήματος παρακολούθησης ειοροών εκροών,
εκμεταλλευτή
της
στον
επιβάλλεται
εγκατάστασης ή/και στον εγκαταστάτη του
συστήματος ή/και στον κατασκευαστή του
λογισμικού του συστήματος ή/και στο φορέα
σγκομέτρησης δεξαμενών ή/και σε όποιον
άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδρομή, καθ’

Η Παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
(Α’137) έχει ως εξής:
ιιΙΟ. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων
για την εγκατάσταση συστήματος ειοροών
υπόχρεους
τους
από
της
εκροών
επιβάλλεται
7,
παραγράψου
στην
επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από χίλια
(1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για
παραβάσεις της τελωνειακής ή και της
φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του
προστίμου προοδιορίζεται λαμβάνοντας
υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη
βαρύτητα αυτών.
Σε
περίπτωση
αα.
Ειδικότερα:
μη
συστήματος
ολοκληρωμένου
εγκατάστασης
ηλεκτρονικής
και
παρακολούθησης
εισροών
δεδομένων
ή/και
μετάδοσης
εκροών επιβάλλεται Πρόστιμο από Πενήντα
(50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες
ευρώ νια κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το
είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων,
προϋποθέσεων και προδιαγραφών της
των
λειτουργίας
και
εγκατάστασης
παρακολούθησης
και
συστημάτων
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της

οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των
παραβάσεων αυτών, διοικητικό πρόστιμο από
χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για
παραβάσεις της τελωνειακής ή και της
φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του
προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη
το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα
αυτών.
Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης
ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής
μετάδοσης δεδομένων
εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο
από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες
(500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση,
ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων,
προϋποθέσεων
και
προδιαγραφών
της
εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων,
της
εγκατάστασης
των
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του
συστήματος εισροών
εκροών και της
ηλεκτρονικής
μετάδοσης
δεδομένων
επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ
έως διακόσες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ
και σε περίπτωση παραβίασης των όρων της
απόφασης σφράγισης, για παραβάσεις του
παρόντος
στον
νόμου,
επιβάλλεται
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό
πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της
παραγραψου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόοιες
εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο
διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός
τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης
επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας
παράβασης,
εε. για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται
αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα
φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο
διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις
ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι
ασκούν εν τοις τιράγμαοι τις ιδιότητες αυτές.
Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης
γγ’ τηςπερίπτωσηςα καιτης περίπτωσης β’ της
παραγραφου 11 του παρόντος, για την πληρωμή
των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς
και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει
συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση
των παραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της
περίπτωσης α’ είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
—

σ

εγκατάστασης
φορολογικών
των
ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος
εισροών εκροών και της ηλεκτρονικής
μετάδοσης
δεδομένων
επιβάλλεται
πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως
διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260000) ευρώ,
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων
της παραγραφου 11, επιβάλλεται πρόστιμο
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο
διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός
τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης
επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας
παράβασης,
εε. για την πληρωμή των προστίμων
ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό
πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά
τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν
μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013,
καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις
ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις
της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α
και της περίπτωσης β’ της παραγραφου 11
του παρόντος, για την πληρωμή των
σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς
και όποιος άλλος συμπράπει ή προσφέρει
συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην
τέλεση των παραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της
περίπτωσης α είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων ευρώ,
επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με τσ ύψος
αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για
χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα
(1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου
εδαψίου επιβάλλονται και σε περίπτωση
υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του
προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων
αναστολής
λειτουργίας
εγκατάστασης
εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της
περίπτωσης στ της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω
κυρώσεων, τοπο0ετείται σε εμφανές σημείο
της εγκατάστασης από την αρχή που
επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την
ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης Των
διατάξεων περί συστημάτων εισροών

ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων ευρώ,
επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με το ύψος
αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για
χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1)
έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαψίου
επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής,
ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η
επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας
εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή
απόφαση της περίπτωσης 8’ της παρούσας.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων,
της
σημείο
σε
εμψανές
τοποθετείται
εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις
κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό
διατάξεων περί
λόγω παράβασης των
συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
αψαιρείται οριστικά) ή όταν δεν απαιτείται
άδεια) επιβάλλεται η οριστική παύση της
λειτουργίαςτης εγκατάστασης, εψόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η
εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση
αναστσλής λειτουργίας, ουνεχίζειναλειτουργεί,

ή
ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής
λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορψωθεί
της
χρονικού
διαστήματος
εντός
του
επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της
περίπτωσης α’ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή
παραβάσεις της
οι
διαπιστωθούν
δδ.
περίπτωσης β της παραγράψου 11.
Η οριστική αψαίρεση της άδειας λειτουργίας
δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της
περίπτωσης α.
δ. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης
του συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των
υποσυοτημάτων αυτού, τα ελεγκτικά όργανα
ηλεκτρομηχανολογικό
τον
δεσμεύουν
εξοπλισμό του συστήματος, τους μηχανισμούς
μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές)
τους μετρητές και τις αντλίες καυσίμων) την
κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας
Φορολογικό
(κονσόλα),
τον
δεδομένων
τον
Μηχανισμό
(ΦΗΜ),
Ηλεκτρονικό
εκτυπωτικό μηχανισμό και τυχόν άλλο
εξοπλισμό ή συσκευή ή κάθε μέσο) που
χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην
τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων) μέχρι την
έκδοση αμετάκλητης απόΦασης διοικητικού
δικαστηρίου) οπότε και καταοτρέψονται ή

εκροών και φορολογικών
μηχανισμών)).

ηλεκτρονικών

γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται
άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της
λειτουργίας της εγκατάστασης, εψόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η
εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί
κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζεινα
λειτουργεί, ή
ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης
αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν
χρονικού
εντός
του
συμμορψωθεί
διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της
περίπτωσης α υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
ευρώ) Γ
δδ. διαπιστω0ούν οι παραβάσεις
περίπτωσης β της παραγράψου 11.

της

Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της
περίπτωσης α
Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
ακολουθεί η διαδικασία σψράγισης των
εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης
παραβάσεων παραποίησης ή αλλοίωσης των
στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών
ή των υποσυστημάτων αυτού, απαγορεύεται
η χρήση του εξοπλισμού) των υποδομών, και
του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν με
οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις αυτές.
Οι εν λόγω υποδομές και ο εξοπλισμός
καταστρέψονται με
και
αποσύρονται
της
εκμεταλλευτή
του
δαπάνες
εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των
προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις
Διοικητικής
Κώδικα
του
διατάξεις
Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής
καταβολή
ποσοστού
αναστέλλεται
η
πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού
προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%).

επιστρέψονται στον κάτοχό τους, κατά
περίπτωση
ε. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης
του συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των
υποσυστημάτων αυτού,
καθώς και σε
περίπτωση
αποθήκευσης,
εμπορίας
ή
διακίνησης καυσίμων σε/μέσω δεξαμενών ή
μετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται
από
το
εγκατεστημένο
σύστημα
παρακολούθησης
εισροών
εκροών,
καταστρέφονται οι τυχόν μη αδειοδοτημένες
δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι
καυσίμων
και
οι
συναψείς
οδεύσεις
(σωληνογραμμές),
καθώς
και
οι
μη
αδειοδοτημένοι/νες
μετρητές/αντλίες
καυσίμων, που χρησιμοποιήθηκαν στην τέλεση
των παραβάσεων αυτών, με δαπάνες του
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την
επιβολή των πρσβλεπόμενων διοικητικών
κυρώσεων.
στ.
Η έκδοση παραποιημένων/εικονικών
αποδείξεων εσόδσυ ή δελτίων του συστήματος
παρακολούθησης εισρσών εκροών, τα στοιχεία
των οποίων δεν έχουν αποσταλεί στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΛΑΔΕ ή η
αποστολή παραποιη μένων αποδείξεων εσόδου
ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης
εισροών εκροών στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένωντης ΛΑΔΕ ή η μη έκδοση αποδείξεων
εσόδου
ή δελτίων του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών, Θεωρείται
ως παραποίηση, παράκαμψη και αλλοίωση του
συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών
και ως εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση
καυσίμων,
μέσω
δεξαμενών
ή
μετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται
από
το
εγκατεστημένο
σύστημα
παρακολούθησης
εισροών
εκροών.
Στις
περιπτώσεις αυτές, πλέον των διοικητικών
κυρώσεων της υποπερ. γγ. της περ. α. της παρ.
10 και των ποινικών κυρώσεων της περ. β. της
παρ. 11,εψαρμόζονταιταδιαλαμβανόμεναπερί
δέσμευσης και καταστροφής στις ανωτέρω περ.
δ. και ε. της παρούσας παραγράψου.
ζ. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών
προστίμων νια παραβάσεις του παρόντος
νόμου,
που
συστήματα
αφορούν
στα
παρακολούθησης εισροών εκρσών καυσίμων,
ασκείται προσφυγή ενώπιον τσυ αρμόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η
καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)
του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το
υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Κατά της

ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια
έσοδα
και
εισπράπονται
την
από
Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Εσόδων
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974,
Α’90).
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση
αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι
παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να
ορίζεται Το ύψος των διοικητικών προστίμων
για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι
περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της
περίπτωσης β, η διαδικασία και τα όργανα
επιβολής αυτών, η διαδικασία, σ τρόπος και
τα όργανα επιβολής της σφράγισης και
αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και
της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν
εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει
σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος,
η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών
προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να
ορίζονται σι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
δημοσιοποίηση
των
των
στοιχείων
παραβατών,
των
και
παραβάσεων
κυρώσεων, ο τρόπος, σ χρόνος και το μέσο
δημοσιοπσίησης, η αποστσλή των στοιχείων
αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια γιατην εφαρμογή του
παρόντος εδαψίου.»

απόψασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης
της άδειας λειτουργίας, ή σψράγισης της
εγκατάστασης, για παραβάσεις του παρόντος
στα
συστήματα
αψορούν
που
νόμου,
παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων,
ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμψωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
η. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια
έσοδα και εισπράττσνται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμψωνα με τον
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.
ν.δ. 356/1974, Α90).
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων
υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του
παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύψος των
διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση,
εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των
κυρώσεων της περίπτωσης β, η διαδικασία και
τα όργανα επιβολής αυτών) η διαδικασία, ο
τρόπος και τα όργανα επιβολής της σψράγισης
και αποσψράγισης, της παύσης λειτουργίας και
της αψαίρεοης της άδειας λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν
εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε
παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η
των
διοικητικών
διαδικασία
είσπραξης
προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
προσωπικού
δεδομένων
προστασίας
χαρακτήρα) με όμοια απόψαση δύνανται να
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών,
των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο
χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η
στο
στοιχείων
των
αυτών
αποστολή
Κέντρο
Επιχειρησιακά
Συντονιστικό
των
λαθρεμπσρίου
του
καταπολέμησης
κάθε
και
αναγκαία
προϊόντων ΕΦΚ, καθώς
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
εδαψίου.»
Άρθρο ό
Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος
εισροών εκροών Τροποποίηση της παρ. 11 του
άρθρου 31 ν. 3784/20θ9
—

Στο τέλος της περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31
του ν. 3784/2θ09 (Α’137), ως προς τις
περιπτώσεις νια τις οποίες επιβάλλεται ποινή
κάθειρξης, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η

Η παρ. 11 του άρθρου 31 ν. 3784/2θ09
(Α’137)έχει ως εξής:
«11. α. Ποινή ψυλάκισης τουλάχιστον έξι (ό)
μηνών επιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του
συστήματος παρακολούθησης εισρσών
απαιτήσεις της
πληροί
τις
εκροών
νομοθεσίας,

—

παρ. 11 διαμ0ρψώνεται ως εξής:

ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του
συστήματος παρακολούθησης εισροών
απαιτήσεις
εκροών
πληροί τις
της
νομοθεσίας,

—

«11. α. Ποινή ψυλάκισης τουλάχιστον έξι (ό)
μηνών επιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του
συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

—

ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του
συστήματος παρακολούΟησης εισραών
εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για
του
εφαρμογές
συστήματος
εισρσών-εκρσών που
παρακολούθησης
συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιη μένα
πιστοποιητικά.

—

νγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για
εψαρμογές του συστήματος παρακολούθησης
εισροών-εκροών Που συνοδεύονται από πλαστά
ή παραποιημένα πιστοποιητικά.
β. Ποινή κάθεφξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς
εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με
οποιονδήποτε τρόπο και μορψή, μέρη ή
παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που
φυλάσσονται,
ή σημαίνονται από τον
φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη
βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων) καθώς και σε όσους
εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει
διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών,
δεξαμενών ή άλλως) που δεν έχουν περιληφθεί
στο εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης
εισροών εκροών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και
σε όσους εκδίδουν παραποιημένες/εικονικές
αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών, των οποίων
τα στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή σε
όοους αποστέλλουν στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων της ΑΑΔΕ, παραποιημένα στοιχεία
αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος
παρακολούθησης εισροών εκροών ή σε όσους
δεν εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή δελτία του
συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.

β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον
εξουοιοδότηση,
χωρίς
τροποποιεί
ή
αλλαιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο και
μορψή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του
που
φυλάσσονται,
συστήματος,
ή
σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό
ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και σε όσους εμπορεύονται,
αποθηκεύουν Εν γένει διακινούν καύσιμα
μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή
άλλως, που δεν έχουν περιληΦθεί στο
εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης
εισροών εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας
παραγράψου επιβάλλονται στα Φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν
τις εξουσίες της παρ. Ι του άρθρου 67 του ν.
4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις
πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με
οποιονδήποτε τρόπο ουντέλεσαν στις
ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις,
καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή
προσφέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων
αυτών. »

γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας
παραγράψου
επιβάλλονται
ψυσικά
στα
πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις
εξουσίες της παρ. Ι του άρθρου 67 του ν.
4174/2013) και σε όσους ασκούν εν τοις
πράγμασι τις εξουσίες αυτές) εφόσον με
οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω
αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε
όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των
παραβάσεων αυτών. »
Άρθρο 8
Αναγνώριση
προϋπηρεσίας
ερευνητών
Τροποποίηση του άρθρου 133 του ν. 4472/2017

—

Η παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 447212017
(Α’ 74), έχει ως εξής:

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του άρΟρου 133
του ν. 4472/2017 (Α’ 74) τροποποιείται ως της
την αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία και η παρ. 4
διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισΟσλογική κατάταξη
και εξέλιξη υπολογίζεται η αναψερόμενη της
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4354/2015, της κάθε φορά ισχύει. Για της
Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το
διδακτικό ή ερευνητικά έργο που έχει
ιδιωτικά
δημόσια
προσψερθεί
ή
σε
οι τίτλοι
εφόσον
εξωτερικού,
του
πανεπιστήμια
σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται
από το αρμόδιο γιατο σκοπό αυτών όργανο ως
ακαδημαϊκά ισότιμοι με της των Πανεπιστημίων
και των ΛΤΕΛ. της ημεδαπής, καθώς και το
ερευνητικό έργο που έχει προσψερθεί σε
δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του
άρθρου 13’ του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η
υπηρεσιών
ανωτέρω
των
αναγνώριση
πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών.»

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη της
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4354/2015, της κάθε φορά ισχύει. Για της
Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία
τσ διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει
ιδιωτικά
δημόσια ή
προσψερθεί σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον Οι
τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν
αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το
σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά
ισότιμοι με της των Πανεπιστημίων και των
Α.Τ.Ε.1. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των
ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα
οικσνομικά αποτελέσματα ισχύουν από την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κατάργηση διατάξεων

30.

Διατάξεις αξισλογούμενης

Καταρούμενες διατάξεις

ρύιμιοης που προόλέπουν
κατάρμ’ηση

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών

31.
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης
Άρθρο 1

Συναρμόδια Υπουργεία

/ ψορέων

—

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Συναρμόδιες υπηρεσίες /
ψσρείς
Υπουργείο Οικονομικών
ΕΔΕΛ

-

Δημοσιονομικές Διορθώσεις σε πράξεις
του ΕΣΠΑ 2007-2013

Άρθρο 2

Υπουργείο Οικονομικών

Καταβολή επιδόματσς θέσης ευθύνης σε
αποσπασμένους από ψορείς με ειδικά
μισθσλόγια

Άρθρο 3

Υπουργείο Οικονομικών

Επέκταση πεδίου εφαρμογής σε
επιχειρήσεις σεισμόπληκτης
περιοχής

Άρθρα 4-7

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων Και
Υπουργείο Οικονομικών,
της επιχείρησης.
σφράγισης
Υποδομών
ΛΑΔΕ, Υπουργείο
[

& Μεταφορών
Άρθρα 8-9

Υπουργείο Οικονομικών,
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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 τροπολογίας ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:
Ι.α.
Τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 4849/2021 ως προς το ύψος των εσόδων
από επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία
έχουν επιβληθεί δημοσιονομικές διορθώσεις με ανάκτηση λόγω της ιδιότητάς τους ως
δικαιούχων πράξεων της προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
Τάσσεται προθεσμία δύο (2) μηνών, αντί τριών (3), από την έναρξη ισχύος
β.
της υπό ψήφιση διάταξης για την υποβολή της αίτησης ανάκλησης του σκέλους της
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης που αφορά στην ανάκτηση Των σχετικών
ποσών.
2.
Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των επιδομάτων που καταβάλλονται στους
αποσπασμένους στις Ειδικές Υπηρεσίες και στη ΜΟΔ Α.Ε. από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, περιλαμβάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν.
4354/2015.
3.
Δεν υπόκειται η ενίσχυση που καταβάλλεται, στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Αάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από
τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος
απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της
ενίσχυσης.
4.
Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/2009,
αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων

παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών.
Ειδικότερα επανακαθορίζονται σι αρμόδιες αρχές διενέργειας ελέγχου,
αυστηροποιείται ιο πλαίσιο των επιβαλλόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων και τίθενται μεταβατικές
ρυθμίσεις αναφορικά με την εφαρμογή τους.
Αναγνωρίζεται ως τιροϋπηρεσία, για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη,
5.
για τους Ερευνητές, που υπηρετούν σε εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα, που υπάγονται
σε σορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε
δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν.4310/2014.
Χορηγείται η προκαταβολή στους δικαιούχους των έργων, που εντάσσονται
6.α.
ΗΟΡΙΖΟΝ
στη δράση με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ-ΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
2020» και κωδικό 18622, άνευ του όρου προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, για
ποσό ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της εγκεκριμένης δημόσιας
χρηματοδότησης κάθε δικαιούχου, έναντι εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των έργων,
β.
που εντάσσονται στην ως άνω δράση δεν συμψηφίζεται μόνο με βεβαιωμένα χρέη
που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και η
πληρωμή πραγματοποιείται με την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
Β.
αποτελέσματα:
Ι.

Επί ΤΟ» Κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη μη ανάκτηση ποσών δημοσιονομικών πράξεων της
1.
προγραμματικής περιόδου του ΕΣ.ΓΙ.Α. 2007-2013, λόγω της μεταβολής των
προϋποθέσεων υπαγωγής, στην εν λόγω περίοδο, νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υλοποίησαν τις σχετικές πράξεις.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την αυστηροποίηση του πλαισίου των
2.
επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αναφορικά
με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών.
ΙΙ.

Επί του Κρατικού προϋπολογισρού
Γενικής Κυβέρνηοτκ

και του προϋπολογισμού φορέων τη

Δαπάνη από την αναγνώριση για τους Ερευνητές ως προϋττηρεσίας διδακτικού
ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν.4310/2014, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
1.

—

4/-

2.

Απώλεια εσόδων από:
τη μη υπαγωγή της ενίσχυσης που καταβάλλεται, στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Αάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από
τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δημοσίου.
τη χορήγηση της προκαταβολής στους δικαιούχους των έργων, που
εντάσσονται στη δράση με τίτλο «ΧΡΙ-ΙΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜ[ΑΣ
1-ΤΟΠΙΖΟΝ 2020» και κωδικό 16622, άνευ του όρου προσκόμισης εγγυητικής
επιστολής, για ποσό ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της εγκεκριμένης δημόσιας
χρηματοδότησης κάθε δικαιούχου.
Το ύιμος της απώλειας εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι δυνατόν να
εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
-

-

—
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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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 άλλε; διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογία; επέρχονται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη μη ανάκτηση ποσών δημοσιονομικών πράξεων
της προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, λόγω της μεταβολής
των προϋποθέσεων υπαγωγής, στην εν λόγω περίοδο, νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υλοποίησαν τις σχετικές πράξεις.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνη από την αναγνώριση για τους Ερευνητές ως προϋπηρεσίας
1.
διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά
Κέντρα
ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν.4310/2014, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού Και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση.
2.

Απώλεια εσόδων από:

τη μη υπαγωγή της ενίσχυσης που καταβάλλεται. στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Αάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν
από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος. εισφορά
ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.
-

τη χορήγηση της προκαταβολής στους δικαιούχους των έργων, που
εντάσσονται
στη
δράση
τίτλο
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
με
ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΗΟΚΙΖΟΝ 2020» και κωδικό 16622, άνευ του όρου
προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40
-

—

%) της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης κάθε δικαιούχου, καθώς και
την μη υπαγωγή του καταβαλλόμενου ποσού σε παρακράτηση ή κατάσχεση
στα χέρια του Δημοσίου ή Τρίτων Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετη ς
γενικής ή ειδικής διάταξης.
Το ύψος της απώλειας εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι
δυνατόν να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Ι-Ι ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί Θα αναπληρωθεί από
άλλε ς πηγές εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
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