ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Απλούστευση του
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις
παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη που αφορά σε έξοδα των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσίου
Λογιστικού περί ανάληψης υποχρέωσης. (άρθρο 50)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από:
τη διεύρυνση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του ν.4442/2016 και
τη συνακόλουθη υπαγωγή τους σε τυχόν μέτρα στήριξής τους. (άρθρα 3 - 10 σε συνδυασμό
με το άρθρο 25)
τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων των ελληνικών επιχειρήσεων που
αποτελούν τμήμα των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.)
(άρθρο 42),
τον επανακαθορισμό του καθεστώτος ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών που αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και τη διενέργεια
αυτών κατά παρέκκλιση της κείμενης σχετικής διαδικασίας. (άρθρο 49)
Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
II.

Επί του προϋπολογισμού του
(Ο.Β.Ι./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Οργανισμού

Βιομηχανικής

Ιδιοκτησίας

1.
Ετήσια δαπάνη, ύψους 3,8 χιλ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την
καταβολή αποζημίωσης σε δύο (2) επιπλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Ο.Β.Ι., λόγω αύξησης του συνολικού αριθμού τους. (άρθρο 44)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Ο.Β.Ι.
2.
Απώλεια εσόδων από τη μη αναζήτηση ποσών για αποδοχές που καταβλήθηκαν
αχρεωστήτως στο προσωπικό του Ο.Β.Ι., κατά το χρονικό διάστημα από 2.11.2011 μέχρι
28.7.2016. (άρθρο 45)
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Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
προϋπολογισμού του Ο.Β.Ι.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021
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