ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για την βιομηχανία, τις ιδιωτικές
επενδύσεις, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,
την καινοτομία και τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές
διατάξεις»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη, ποσού 25 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
15,5 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης
στους προϊσταμένους της μιας (1) νέας διεύθυνσης και των δύο (2) νέων
Τμημάτων. (άρθρα 7 και 22)
9,5 χιλ. ευρώ περίπου από την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
νέων οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (άρθρα 7 και 22)
2.
Ετήσια δαπάνη από:
Την αντιμετώπιση του κόστους διενέργειας των απαιτούμενων
εργαστηριακών ελέγχων προϊόντων. (άρθρο 9)
Τη συμμετοχή του προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθώς και υπαλλήλων
συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχολών,
Ιδρυμάτων ή Κέντρων Εκπαίδευσης του εσωτερικού – εξωτερικού. (άρθρο
14)
Την καταβολή αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης και
απασχόλησης κατά τις αργίες υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 15)
Τον καθορισμό κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν.4354/2015 του
ύψους της αποζημίωσης των μελών του Ειδικού Μητρώου Επαληθευτών –
Ελεγκτών του άρθρου 43 του ν.4314/2014. (άρθρο 63)
Τον επανακαθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των
Μητρώων Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης για τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων. (άρθρο 63)
3.
Δαπάνη από:
Την ανάθεση σε ν.π.δ.δ. του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης της
λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ με ισόποση αύξηση εσόδων του υπόψη ν.π.δ.δ.. Η
εν λόγω δαπάνη εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκδοση σχετικής κ.υ.α.). (άρθρο 37)
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Την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.4399/2016 των
υπηρεσιών γηπέδων (4x4, 5x5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ, και των υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας). (άρθρο 41)
Τη δυνατότητα των φορέων των επενδυτικών σχεδίων να μην
περικόπτουν δαπάνες της κατηγορίας «Μηχανήματα – Λοιπός μηχανολογικός
Εξοπλισμός», λόγω υπέρβασης του εγκεκριμένου κόστους στην κατηγορία
αυτή. (άρθρο 42)
Tην αντιμετώπιση των εξόδων σύστασης του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων στη ΓΓΕΤ. (άρθρο 47)
4.
Εφάπαξ δαπάνη ποσού 7 χιλ. ευρώ περίπου από την προμήθεια του
αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
(άρθρο 7)
5.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση καταβολής υψηλότερης
αμοιβής στο Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από την αμοιβή που λαμβάνει ήδη ο
εκτελεστικός υπεύθυνος του καταργηθέντος ΣΥΚΕΑΑΠ. (άρθρο 6)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
1.
Ετήσια απώλεια εσόδων από την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας. (άρθρα 46 και 55)
2.
Απώλεια εσόδων από:
Tην κατάργηση των ισχυόντων περιορισμών κατά τον υπολογισμό της
φορολογικής απαλλαγής για τις στρατηγικές επενδύσεις. (άρθρο 43)
Την έκπτωση φόρου που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν
κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη
στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ΓΓΈΤ του ΥΠΑΝΕΠ.
(άρθρο 49)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
II.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των υποτροφιών που χορηγούνται
από το ΕΛΙΔΕΚ από οποιοδήποτε φόρο κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η εν
λόγω απώλεια εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός υποτροφιών κλπ). (άρθρο 53)
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Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.
III. Επί του προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (ν.π.ι.δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από την προσθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ στους κύριους δικαιούχους
χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ. (άρθρο 52)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ).
ΙV. Επί του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού (ν.π.ι.δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια απώλεια εσόδων από την κατάργηση της καταβολής
επιχορήγησης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. προς το ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
«Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού». (άρθρο 56)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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