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Άρθρο 1
Εξαίρεση στον καθορισμό ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές
και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων γιατο έτος 2022

-

Προσθήκη περ. δ στην παρ. 3

του άρθρου 121 ν. 4926/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), προστίθεται περ. δ) και το άρθρο 121
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 121
Καθορισμός

ανωτάτου

ορίου

αναπροσαρμογής

μισθώματος

για

εμπορικές

και

επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων γιατο έτος 2022

1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α 30),
καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την Ιη.1.2022 έως και
την 31η.Ι2.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις
εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.
2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από
την 1η.1.2022 και μέχριτην έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Οι Παρ. Ι και 2 δεν εψαρμόζονται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:
α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε,Α.Π.), της παρ. Ι του άρθρου
21 του ν. 2778/1999 (Α 295),

ή

β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηψία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων
δικαιωμάτων ψήψου ανήκει, άμεσα

ή

ή

μερίδων

ή

έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων

(Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α’ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η
καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον ψορολογικό Τομέα
κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) περί Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
υψηλού

κινδύνου

νομιμοποίησης

εσόδων

από

εγκληματικές

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι6Α του ν. 4557/2018 (Α’139)
και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 (1 254),
γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία 1093809/8296/1161/Β0014/15,1θ.2007 απόψασης του Υψυπουργού Οικονομίας

ΚΟιΡΑ1Ζ1$

και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα

ή

Περισσότερα επίπεδα

ή,

δ) εταιρείες στο μετοχικό κεψάλαιο των οποίων συμμετέχειτο Δημόσιο κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%), καθώς και οι θυγατρικές των εταιρειών αυτών.>)

Άρθρο 2
Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Ε11ίπί Α.Ε» δυνάμει του άρθρου 107
(2)(β)ΣΛΕΕ

1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία
«ΕΙΗπ2Γ ΑΕ» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του
κορωνοίού ΟνΙΟ-19 ζημίας που υπέστη εντός του έτους 2020, ποσού έως εννέα
εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (9.224.000,000) ευρώ, σύμψωνα με τους
όρους του Παρόντος.
2. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της Παρ. Ι προς την εταιρία «ΕΙΗπί ΑΕ» τελεί υπό
την αίρεση της προηγούμενης έκδοσης εγκριτικής απόψασης ή εγκριτικών αποψάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προσδιορίζονται σε αυτήν

ή,

σε περίπτωση περισσοτέρων

αποψάσεων για το έτος 2020 σε κάθε μία εξ αυτών, η χρονική Περίοδος ΕΠΙ της οποίας
εγκρίνεται η ενίσχυση, καθώς και το ποσό αυτής.
3. Η δαπάνη της ενίσχυσης της Παρ. 1 βαρύνει τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών οικονομικού έτους 2022 και καλύπτεται με
μεταψορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με
την υλοποίηση μέτρων Προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης της

παρ.

1, η εταιρία «ΕΙΗΠ2ΙΓ» υποβάλλει προς το ελληνικό

Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, συνοδευόμενη από οικονομστεχνική έκθεση ως προς
τσ ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία, πιστοποιημένα και
ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με
επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, Προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην
υπερβαίνειτη ζημία που υπέστη η εταιρεία «ΕΙ1πΓΑ.Ε» ως άμεση συνέπεια της πανδημίας
λόγω του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραψη δήλωση παραίτησης

εταιρείας, αναψορικά με τη
χρονική περίοδο της ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόψαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού Δημοσίου
που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταψορών για
την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνιο-19.
προς το ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε απαίτηση

της

5. Το ποσό της Οικονομικής ενίσχυσης της παρ. Ι είναι αψορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, μη εψαρμοζόμενης της
παρ. Ι του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
6. Η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «ΕΙΗΠ2ΙΓ ΑΕ», δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν
σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και δεν οδηγεί
σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ευθέως συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού
ΟνΙΟ-19 ζημίας της.
Το ποσό της καταβλητέας ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσό αποζημίωσης που τυχόν έχει
λάβει η επιχείρηση λόγω ασψάλισης, δικαστικής διαμάχης, διαιτησίας ή άλλης πηγής για την
αποκατάσταση της ίδιας ζημίας, για την οποία καταβάλλεται η χορηγούμενη οικονομική
ενίσχυση. Εάν η ενίσχυση καταβληθεί πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
αποζημίωσης, κατά το προηγούμενο εδάψιο, το ελληνικό Δημόσιο ανακτά το ισόποσο της
αποζημίωσης αυτής από την δικαιούχο εταιρεία. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ολικώς ή
μερικώς, εάν η εταιρεία «ΕΙΙΊπΊΓ ΑΕ» είναι υπεύθυνη για το ανάλογο ύψος της ζημίας που
υπέστη εκ του ότι δεν διεξήγαγε τις δραστηριότητές της με τη δέουσα εκ των πραγμάτων
επιμέλεια ή σύμψωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δεν έλαβε κανένα μέτρο για την
αποψυγή της ζημίας.
7. Η εταιρεία «ΕΙΙΊπίΓ ΑΕ» υποχρεούται να υποβάλει έως την 31η.12.2022 στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών πλήρη έκθεση των
εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της μεταψοράς επιβατών για τη
χρονική περίοδο αναψοράς της ενίσχυσης, πιστοποιημένα από ανεξάρτητη ελεγκτική
συμβουλευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροψορία που ζητείται από τις
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την εψαρμογή του παρόντος, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί ότι δεν υψίσταται υπερβάλλουσα ενίσχυση της εταιρείας. Αν από τον έλεγχο
προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9
ζημίας της εταιρείας για την περίοδο αναψοράς υπολείπεται του ποσού της ενίσχυσης που
καταβλήθηκε στην «Ε1ΙίπΊΓ ΑΕ» δυνάμει του παρόντος και τυχόν άλλων ενισχύσεων που
έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, το
υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το ελληνικό Δημόσιο εντόκως από την ημερομηνία
καταβολής της ενίσχυσης προς την εταιρεία, σύμψωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που
ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών, που
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) οι όροι, οι προθεσμίες, τα
δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και β) η
διαδικασία διακρίβωσης τυχόν υιτερβάλλουσας κατά την παρ. 7 ενίσχυσης της εταιρείας, η
διαδικασία και το επιτόκιο ανάκτησής της από το Δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το επιτόκιο ανάκτησης, όπως αυτό ορίζεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων

(2019/ς 247/01), η διαδικασία βεβαίωσής της σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επιστροφής

της, η αρμόδια για τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ν. 4469/2017

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 (Α’ 62) στις οποίες
δεν επιτεύχθηκε συμψωνία αναδιάρθρωσης, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να
υπογραψεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση
αναδιάρΘρωσης οψειλών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του πρώτου
εδαψίου, παύουν αυτοδικαίως στο στάδιο που ευρίσκονται και τεκμαίρεται ότι έχουν
περατωθεί ως άκαρπες. Εάν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει περατωθεί επιτυχώς
το στάδιο ψηψοψορίας της παρ. ότου άρθρου 8 και έχει εγκριθεί η Πρόταση αναδιάρΘρωσης
οψειλών σύμψωνα με την Παρ. 8 του άρθρου 8, η σύμβαση αναδιάρθρωσης Θα πρέπει να
υπογραψεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, τηρουμένων των διαδικασιών των παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.
Με την άπρακτη παρέλευση της οποίας η αίτηση Θεωρείται ως άκαρπη. Η ηλεκτρονική
πλατψόρμα υποβολής αίτησης στο Πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 2 ν. 4469/2017 Παύει τη
λειτουργία της και τηρεί μόνον τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία σύμψωνα με τα
αναψερόμενα στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 4
Διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων —Τροποποίηση άρθρου 214 ν. 4738/2020

Το άρΘρο 214 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποΠοιείται ως προς την προσθήκη των
ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 214
Ανταλλαγή πληροψοριών
Η Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ) διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν
πληροψορίες με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, με τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ιΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»), καθώς και με
κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου ψορέα ή υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η
παροχή πληροψοριών».
Άρθρο 5
Έναρξη

προθεσμιών της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 4916/2022

Οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 4916/2022 (Α’ 6) εκκινούν από την έκδοση
διαπιστωτικής πράξης Περί έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του

άρθρου 16 του νόμου αυτού, που εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους.

Άρθρο ό
Καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση
εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 και πρόβλεψη της δυνατότητας
σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου— Δυνατότητα ένταξης σε ειδικές
δράσεις/ειδικά προγράμματα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
1.

Ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) στο πλαίσιο των

καθηκόντων του, δύναται να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων
εξηρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία, σύμψωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’
110). Ειδικότερα, για την έγκυρη λύση των συμβάσεων Εργασίας ο ειδικός διαχειριστής,
ενεργών ως εργοδότης, προβαίνει σε προσδιορισμό του ύψους των οψειλόμενων
αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, για το σύνολο των μισθωτών
του πρώτου εδαψίου, σύμψωνα με το άρθρο 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) σε συνδυασμό με
την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), τις περ. 2 και 3 της υποπαρ. ΙΑ.12 της
παρ. Ιλ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 (Α
101) και την παρ. 3 α του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.
2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1 προς τον
σκοπό της ουνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του ενεργητικού της και
εντός της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής
δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας.

3. Ειδικώς, μέχρι την 31η.12.2022, κάθε σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό (α) την
καταγγελία των συμβάσεων Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις
αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1, και (β) τη σύναψη των συμβάσεων
της παρ. 2, Επιχορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με επιβάρυνση του Αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού σε
πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας, προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών,
κατόπιν ειδικά αιτιολογημένων αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα οποία
προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2
σύμψωνα με τους υπολογισμούς του. Τα δε επιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά
καταβάλλονται αποκλειστικά γιατην κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης μετην προσκόμιση
των δικαιολογητικών των Παρ. α, β, γ της ενότητας Α του άρθρου Ι της υιτ. αρ.
2/39539/0026/11.6.2015 (Β’1138) κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται τα
εδάψια τρίτο και Τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020. Για τους
υπολογισμούς των ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2, καθώς και για κάθε σχετική

με τα ποσά αυτά διαψορά ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν.
4664/2020.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει, κατά παρέκκλιση κάθε
απασχόλησης,
προγράμματα
δράσεις/ειδικά
ειδικές
αντίθετης
πρόβλεψης,
συγχρηματοδοτούμενα ή από εθνικούς πόρους, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’
και β’ βαθμού, για τους απολυθέντες της παρ. 1 άνω των πενήντα πέντε (55) ετών, έως τη
συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, και για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, καθώς και άλλες ειδικές δράσεις/ειδικά
προγράμματα για κατηγορίες απολυμένων, ή και λοιπές κατηγορίες απασχολουμένων με
συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ιδίως ευάλωτων, οι οποίοι δεν εντάσσονται
στην ανωτέρω κατηγορία καιτα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν και από πόρους του
«Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους
εργαζόμενους (ΕΤΠ)». Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι
όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις Θεμάτων δακοκτονίας Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 44 ν. 4325/2015
-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), περί εκτέλεσης
προγραμμάτων δακοκτονίας, τροποποιείται ώστε η σχετική Προθεσμία να περιλάβει το έτος
airetos.gr
2022 και η Παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Για το έτος 2022 η οικονομική επιτροπή κάθε περιψέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’
εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμψέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του
προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους ιτροσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών με την υπογραψή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των
οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εψόσον ο οικείος
περιψερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το
ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμψωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας
διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.».

Άρθρο 8
Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 144 του ν. 4876/2021

Στην Παρ. Ι του άρθρου 144 του ν. 4876/2021 (Α 251) προστίθενται α) οι αναγκαίες δράσεις
πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και τεχνολογικών καταστροψών στους λόγους
αποδοχής δωρεών, β) οι υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στο
αντικείμενο των δωρεών και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«Ι. Σε περίπτωση συντελεσθείσας ψυσικής καιτεχνολογικής καταστροψής ευρείας κλίμακας
στον πληθυσμό και στις υποδομές, η οποία διαπιστώνεται με την κήρυξη μιας περιοχής σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, και για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και για τις
αναγκαίες δράσεις πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και τεχνολογικών καταστροψών
ευρείας κλίμακας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να
αποδέχεται από τρίτους, Φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάθε δωρεά ειδών Πρώτης ανάγκης,
ειδών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις ανωτέρω καταστροψές, ειδών
πυροσβεστικού εξοπλισμού/εξοπλισμού πάσης Φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας Πάσης
Φύσεως, καθώς και δωρεές που αψορούν σε παροχή έργων και υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά
έργων ή υπηρεσιών καθαρισμού, αντιπλημμυρικής θωράκισης, διάνοιξης αντιπυρικών
ζωνών, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, διαψύλαξης της δημόσιας υγείας, ανάσχεσης ή
αποκατάστασης διάβρωσης εδαψών οδικών δικτύων ή αντιστήριξης πρανών ή αποτροπής
κατολισθητικών ψαινομένων, υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.».

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η <(Ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναπροσαρμογής των
μισθωμάτων για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, σε μια περίοδο οικονομικών
αναταράξεων, λόγω της γεωπολιτικής Κρίσης της Ουκρανίας και των σημαντικών,
έκτακτων και απρόβλεπτων συνεπειών της στο Κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων,
με την προσθήκη εξαίρεσης ως προς το ανώτατο όριο τρία τοις εκατό (3%) της
αναπροσαρμογής του μισθώματος για τις εταιρείες στο μετοχικό κεψάλαιο των οποίων
συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και για τις
θυγατρικές των εταιρειών αυτών.

Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση χορηγείται Οικονομική ενίσχυση, με τη μορψή άμεσης
επιχορήγησης στην εταιρεία «Ε11ΙΝΑΙΙ Α.Ε.» για την αποκατάσταση της άμεσα
συναρτώμενης μετην πανδημία του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 ζημίας που υπέστη εντός του
έτους 2020, σύμψωνα με τους όρους του προτεινόμενου άρθρου.

Άρθρο 3
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα του τεράστιου διοικητικού
κόστους

που

παράγεται εξαιτίας της

ανάγκης

διατήρησης της

ηλεκτρονικής

πλατψόρμας υποβολής αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (Α 62),
προκειμένου να εξυπηρετείται πλήθος αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο
αυτού του νόμου, αλλά δεν σημειώνουν καμία πρόοδο, ενώ βρίσκονται επί μακρόν οε
πρώιμα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης διαούνδεσης
της Ηλεκτρονικής Πλατψόρμας Εξωδικαοτικής Ρύθμισης Οψειλών, του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-ΓΙ.Π.) με τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ιιΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).

Άρθρο 5
Δυνάμει του Μέρους 8’ (άρθρα 13 έως και 26) του ν. 4916/2021 (Α’ 65) θεσπίστηκε ένα
πρόγραμμα για την κρατική στήριξη των δανείων πρώτης κατοικίας, το οποίο παρέχει

κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οψειλετών. Η
διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ενώ, με την έγκριση της
αίτησης και την καταβολή της οριζόμενης επιδοτούμενης δόσης, παρέχεται αποψυγή
μέτρων των πιστωτών, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις. Δεδομένου ότι
η ηλεκτρονική πλατψόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, ολοκληρώνεται
σύντομα και Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, είναι απαραίτητη η σύνδεση των
προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων με την πλήρη λειτουργία αυτής, ώστε να
μην απωλεσθούν οι σχετικές προθεσμίες υποβολής από τους οψειλέτες.

Άρθρο ό
Με την προτεινόμενη

ρύθμιση εξειδικεύονται

τα ζητήματα που αψορούν στους

εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ> (εψεξής «εταιρεία»), προκειμένου να
ολοκληρωθεί επιτυχώς η Β’ ψάση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών
που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. για τη μίσθωση και
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του ελληνικού Δημοσίου,
αντίστοιχα, προς όψελος της εθνικής οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας. Οι δύο παράλληλοι διαγωνισμοί διεξάγονται στο πλαίσιο της δομής διάθεσης
που έχει εγκρίνει με την Απόψαση (2014) 1805/27.03.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(εψεξής «Απόψαση ΕΕ»), στην υπόθεση κρατικών ενισχύσεων 5Α/37954(2013/Ν), όπως
έχει επικαιροποιηθεί. Σύμψωνα με το συμπέρασμα της εν λόγω Απόψασης της Ε.Ε. η
αναψερόμενη σε αυτή δομή δεν συνιστά Κρατική ενίσχυση και Θα έχει ως αποτέλεσμα,
μέσω των ανοικτών, διαψανών και χωρίς διακρίσεις Διαγωνισμών Α και Β, τη διακοπή
της οικονομικής συνέχειας μεταξύ της ΛΑΡΚΟ και του νέου ιδιοκτήτη ή των νέων
ιδιοκτητών. Μία εκ των προϋποθέσεων που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σε πλειοδότη επενδυτή που Θα
προκύψει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, να γίνει χωρίς μεταβίβαση των
εργαζομένων, με διανομή του προϊόντος της ρευοτοποίησης, μέσω πίνακα κατάταξης,
προς ανάκτηση των Κρατικών ενισχύσεων και ικανοποίηση των πιστωτών. Επιπλέον, με
την ίδια απόψαση δεν απαγορεύεται μεταβίβαση του εργοστασίου της Λάρυμνας σε
κατάσταση λειτουργίας/συντήρησης.

Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι το εξής:
Επίκειται ο καθορισμός της ημερομηνίας υποβολής των δεσμευτικών
προσψορών των υποψήψιων επενδυτών και συνακόλουθα ολοκλήρωσης της
-

αξιολόγησης των δεσμευτικών προσψορών και της διαδικασίας κατακύρωσης
στον πλειοδότη που Θα προκύψει στο Πλαίσιο των δύο ως άνω παράλληλων
διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και
από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ..
-

Υψίσταται ανάγκη να προσδιοριστούν λεπτομερώς τα ειδικότερα ζητήματα που
αψορο ύν:

(α) στην καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης του ανθρώπινου δυναμικού
της εταιρείας και την κάλυψη αυτών των αποζημιώσεων από το ελληνικό
Δημόσιο,
(β) τη δυνατότητα σύναψης μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου
χρόνου, για το διάστημα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μέχρι και τη
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου και της
εταιρείας στους πλειοδότες ή στον πλειοδότη, με βάση τη ρήτρα της
εκατέρωθεν πλειοδοσίας (5]οο ου), και
γ) τη δυνατότητα ένταξης αυτού του προσωπικού σε ειδικές δράσεις και ειδικά
προγράμματα απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατηγορία στην
οποία ευρίσκονται οι εργαζόμενοι της εταιρείας, εξειδικεύοντας τα μέτρα
κοινωνικής Προστασίας για το σύνολο των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού της εταιρείας, κατ’ αναλογική εψαρμογή του πέμπτου, έκτου και
έβδομου εδαψίου της παρ. 4 του άρθρου 14 Ατου ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως
ορίζεται στην παρ. 3 α του άρθρου 21 του ν. 4664/2020,
—

Άρθρο 7
Τροποποιείται η Παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), προκειμένου να
ρυθμισθούν Θέματα που αψορούν στην υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας και
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου δακοκτονίας για
το έτος 2022.
Άρθρο 8
Μετην προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 144 του ν. 4876/2021
(Α’ 251) προκειμένου η προβλεπόμενη διαδικασία αποδοχής δωρεών που
καταβάλλονται από τρίτους (ψυσικά και νομικά πρόσωπα) στο Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να εψαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δωρεών
που αψορούν σε αναγκαίες δράσεις πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και
τεχνολογικών καταοτροψών ευρείας κλίμακας.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέα περίπτωση 5) στην παρ. 3 του άρθρου
121 του ν 4926/2022 (Α’ 82), με την οποία εισάγεται εξαίρεση αναψορικά με τον
καθορισμό ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και
επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022, για τις περιπτώσεις μισθώσεων
με εκμισθωτή εταιρείες στο μετοχικό κεψάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) καΘώς και θυγατρικές των εταιρειών αυτών. Η
προσθήκη αυτής της εξαίρεσης κρίθηκε σκόπιμη, καθώς δεν συντρέχει για αυτή την
περίπτωση, ομοίως όπως και για τις περιπτώσεις α) έως και γ) της παρ. 3, η ανάγκη

—

καθορισμού του ανώτατου ορίου 3% ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος για
εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022.
Άρθρο 2
Μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και την εξαγγελία των
ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του ιού και την προστασία
της δημόσιας υγείας, η εταιρεία «Ε11ΙΝΛΙΙ ΛΕ», όπως και συνολικά ο κλάδος των
αερομεταψορών, υπέστη πολύ σημαντική απώλεια εσόδων, λόγω και της μεγάλης
διάρκειας των μέτρων αυτών.
Άρθρο 3
Η διατήρηση της παλαιάς ηλεκτρονικής πλατψόρμας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο
του άρθρου 4 παρ. 2 ν. 4469/2017 (παλαιός εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οψειλών επιχειρήσεων) που δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, παράγειτεράστιο διοικητικό
κόστος. Εψόσον έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ον. 4738/2020 και έχειτεθεί σε πλήρη λειτουργία
νέα, αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατψόρμα, που μπορεί να εξυπηρετήσει άρτια τις
ανάγκες της εξωδικαστικής ρύθμισης των οψειλών των επιχειρήσεων, η παλαιά
πλατψόρμα μπορεί να παύσει τη λειτουργία της και να συνεχίσει να τηρεί μόνο τα
απαραίτητα ιστορικά στοιχεία.
Άρθρο 4
Λόγω μη ειδικής αναψοράς στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών
(<ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»), διευκρινίζεται ρητά μετην προτεινόμενη διάταξη, η διασύνδεσή τους
και η ανταλλαγή πληροψοριών με την Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής
Ρύθμισης Οψειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του ν. 4738/2020 και το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.).
Άρθρο 5
Λόγω μη ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατψόρμας υποβολής αίτησης κρατικής
επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οψειλετών, οι δυνητικοί
δικαιούχοι Θα απωλέσουν την προθεσμία υποβολής αίτησης.

Άρθρο ό
Αποτελεί πρόβλημα για τους κάτωθι λόγους:
(α) η ειδική διαχείριση, η οποία αποτελεί προ-πτωχευτική διαδικασία σκοπεί στη
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέσω δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, με σκοπό, αψενός την ανάκτηση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης που
είχε λάβει κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό Δημόσιο [απόψαση ΕΕ αριθ. ς

(2014) 1818/27.3.2014], και αψετέρου την ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών της μέσω
του οριστικού πίνακα κατάταξης,
(β) η καταβολή των αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος, ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι ήδη
εκκινηθείσες παράλληλες διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας, καθώς, σε
περίπτωση μη ευόδωσης της 8’ ψάσης της διαγωνιστικών διαδικασιών για την υποβολή
των δεσμευτικών προσψορών και αδυναμίας ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων, η
εταιρεία Θα τεθεί σε καθεστώς τιτωχεύσεως, σύμψωνα με την ως άνω μνημονευόμενη

απόψαση της ΕΕ,
(γ) η εξειδίκευση των ειδικών δράσεων και ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αναγκαία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να
γνωρίζουν το Πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας, σε περίπτωση που δεν
επιλεγούν ως μισθωτοί από τον επενδυτή πλειοδότη μετά την εγκατάστασή του για
τη συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, με
συνέπειες τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική οικονομία.
—

Άρθρο 8

Η μη πρόβλεψη ταχείας και διαψανούς διαδικασίας αποδοχής δωρεών από το
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις αναγκαίες δράσεις
πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και τεχνολογικών καταστροψών ευρείας κλίμακας
σαψώς συνεπάγεται την απώλεια πολύτιμου χρόνου κατά τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
Ωστόσο επειδή η πρόληψη συνιστά ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της διαχείρισης
καταοτροψών στον κόσμο, αψού συμβάλλει αναντίρρητα στην ταχεία και
αποτελεσματική ανταπόκριση της Πολιτικής Προστασίας και τελικά στη διάσωση
ανθρώπινων ζωών και στη μείωση υλικών ζημιών, απαιτείται οι σχετικές δράσεις να
υλοποιούνται τάχιστα.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Αψορά στις επιχειρήσεις και το σύνολο του καταναλωτικού κοινού.
Άρθρο 2

Αψορά στην αεροπορική εταιρεία «Ε11ΙΝΑΙΙ Α.Ε.».
Άρθρο 3

Αψορά σε επιχειρήσεις (ψυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν υποβάλει αίτηση
ρύθμισης των οψειλών τους, στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οψειλών επιχειρήσεων).
Άρθρο 4
Αψορά σε επιχειρήσεις (ψυσικά
διαδικασιών του ν. 4469/2017.

ή

νομικά πρόσωπα) που έχουν κάνει χρήση των

Άρθρο 5
Αψορά στους ευάλωτους οψειλέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, σύμψωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο Μέρος Β’ του ν. 4916/2021 (Α’ 65, άρθρα 13 έως και
26).

Άρθρο ό
Η αξιολογούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τους εργαζόμενους της
ανώνυμης εταιρείας ιιΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΡΚΟ» σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης, καθώς και τη
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μηνιαίας ή διμηνιαίας
διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων από την ειδική διαχείριση. Επιπλέον, αψορά τους ίδιους εργαζόμενους που
πιθανόν να μην επιλεγούν ως προσωπικό της εταιρείας που θα αναλάβει τη συνέχιση
της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου και λοιπών παράγωγων
προϊόντων και υποπροϊόντων στην Ελλάδα, καθώς εξειδικεύει τα μέτρα κοινωνικής
προστασίας μέσω της απασχόλησής τους στις ειδικές δράσεις/ειδικά προγράμματα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)

ή

εργαζόμενοι κάτω των πενήντα πέντε
(55) ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται και λοιπές κατηγορίες απασχολούμενων με
συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, και ιδίως οι ευάλωτοι. Στο πλαίσιο αυτό,
η αξιολογούμενη ρύθμιση συνδέεται άρρηκτα με την ομαλή και απρόσκοπτη
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εγκατάσταση επενδυτή για την
αξιοποίηση των μεταλλείων και υπό την έννοια αυτή αψορά όχι μόνο τους μελλοντικούς
εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας, καθώς τα οψέλη από την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης θα
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά.
Άρθρο 7
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έγκαιρης και αποτελεσματικής εψαρμογής του
προγράμματος της δακοκτονίας κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους,
κατά τους οποίους είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι εργασίες των δολωματικών
ψεκασμών, ώστε να εξασψαλισθεί η προστασία των ελαιοκαλλιεργειών από την

καταστροψή που ενδέχεται να προκαλέσει η καθυστέρηση στην καταπολέμηση του
δάκου και να διασψαλιστούν η ποσότητα και η ποιότητα των προϊόντων των
ελαιοκαλλιεργε ιών.

Άρθρο 8
Η εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης αψορά σε όλους τους πολίτες της χώρας
διότι μέσω αυτής επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της δράσης του συστήματος Πολιτικής
Προστασίας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ άρθρα 1, 6, 7 ΟΧΙ άρθρα 2, 3, 4, 5
‘

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

Άρθρο 121 ν. 4926/2022 (Α’ 82), παρ. 3. α και παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
(Α’ 32), παρ. 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005 (Α 314), παρ. Ι του άρθρου 44 του
ν. 4325/2015.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ΙΤ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης
της υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

1)

[ Τίθενται το πρώτον και τροποποιούνται διατάξεις
τυπικών νόμων.

Ως άνω

Ως άνω

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε
και8

λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

Ιώ—

ΝΑΙ άρθρα 2, 6

ΟΧΙ άρθρα 1, 3, 4, 5, 6

Άρθρο 2 : Άρθρο 30 ν. 4772/2021 (Α’ 17)
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες χώρα/ες
της ΕΕ. ή του
ΟΟΣΑ:
ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

ΊΠΙΊΠ

.,

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο Ι

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η δίκαιη διαρρύθμιση της αναπροσαρμογής
των
μισθωμάτων
εμπορικών
και
επαγγελματικών
μισθώσεων
νια
την
προστασία των παραγόντων της αγοράς
τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας,
προς όψελος των επιχειρήσεων και του
καταναλωτικού κοινού, σε συνέχεια του
ορισμού δίκαιου ορίου αναπροσαρμογής των
μισθωμάτων
των
εμπορικών
και
επαγγελματικών μισθώσεων,

Άρθρο 2
Εξασψάλιση της βιωσιμότητας της «Ε11(ΝΑΠ
Α.Ε.)>.

Άρθρο 3
Βραχυπρόθεσμο στόχο της αξισλογούμενης

ρύθμισης συνιστά η τΕαύση της λειτουργίας της
ηλεκτρονικής

πλατψόρμας

υποβολής

αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
4469/2017, προκειμένου να αξιοποιηθεί από
τους αιτούντες η ηλεκτρονική πλατψόρμα του
ν. 4738/2020 που δημιουργήθηκε με στόχο,
μεταξύ

την

άλλων,

υποστήριξη

του

εξωδικαοτικού μηχανισμού ρύθμισης οψειλών
επιχειρήσεων.

Άρθρο 4
Βραχυπρόθεσμο στόχο της αξιολογούμενης
ρύθμισης

συνιστά

η

διασύνδεση

των

ηλεκτρονικών συστημάτων πλειοτηριασμών

(<ι ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. »),

Ηλεκτρονική

την

Εξωδικαστικής

Πλατψόρμα
Οψειλών,

με

Ρύθμισης

Ηλεκτρονικό

το

Φερεγγυότητας του
Ολοκληρωμένο

Μητρώο

ν. 4738/2020

και το

Διαχείρισης

Σύστημα

Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης (ΟΣ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.).

Άρθρο 5
Βραχυπρόθεσμος στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης

είναι

η

ένταξη

των

ευάλωτων

οψειλετών στο πρόγραμμα για την κρατική
στήριξη των δανείων πρώτης κατοικίας, ώστε
να λάβουν αναστολή των καταδιωκτικών
μέτρων κατά της κύριας κατοικίας τους μέχρι
τη μεταβίβαση αυτής στον ψορέα απόκτησης
και επαναμίσθωσης.

Άρθρο ό

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ειτιδιώκονται
τα ακόλουθα:
(α) η καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης
του ανθρώπινου δυναμικού της ανώνυμης
« ΓΕΝ ΚΗ
Μ ΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
εταιρείας
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»
και η κάλυψη αυτών των αποζημιώσεων από
το ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επιβάρυνση

του
αποθεματικού
του
Κρατικού
Προϋπολογισμού προς ισόποση κάλυψη των
άνω
δαπανών,
ως
κατόπιν
ειδικά
αιτιολογημένων αιτημάτων του ειδικού
διαχειριστή,
(β) η δυνατότητα σύναψης μηνιαίων ή
διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για
το διάστημα που λειτουργεί η ειδική
διαχείριση μέχρι και τη μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου και της εταιρείας στους πλειοδότες
ή στον πλειοδότη, και
γ) η υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής προστασίας
μέσω της ένταξης αυτού του προσωπικού σε
ειδικές δράσεις και ειδικά προγράμματα
απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες και την
κατηγορία στην οποία ευρίσκονται οι νυν
εργαζόμενοι της εταιρείας και οι λοιπές
κατηγορίες απασχολου μένων με συμβάσεις
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ιδίως
ευάλωτοι, κατ’ αναλογική εψαρμογή του
πέμπτου, έκτου και έβδομου εδαψίου της
παρ. 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005 (Α’
314), όπως ορίζεται στην παρ. 3 α του άρθρου
21 του ν. 4664/2020. δ) ως προς την παρ. Ι η
τήρηση μίας εκ των προϋποθέσεων που θέτει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάσπαση της
οικονομικής συνέχειας.
Άρθρο 7
Η έγκαιρη εψαρμογή
δακοκτονίας.
ι) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο Ι

του

προγράμματος

Το προτεινόμενο μέτρο έχει έκτακτο και,
συνεπώς, βραχυπρόθεσμο μόνο χαρακτήρα,
για το έτος 2022.

Άρθρο 2
Το προτεινόμενο μέτρο έχει έκτακτο και,
συνεπώς, βραχυπρόθεσμο μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Εξάλειψη του τεράστιου διοικητικού κόοτους
που

συνεπάγεται

η

διατήρηση

πλατψόρμας

ηλεκτρονικής

της

υποβολής

αιτήσεων του ν. 4469/2017 για αιτήσεις που
εκκρεμούν επί μακρόν και δεν υψίσταται
προοπτική ολοκλήρωσής τους, εψόσον έχει
ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ιτλατψόρμα
του ν. 4738/2020.

Άρθρο 4
Η

πληροψοριών ανάμεσα στα

ανταλλαγή

(ιιΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»)

και

την

Ηλεκτρονική

Εξωδικαστικής

Πλατψόρμα
Οψειλών,

πλειοτηριασμών

συστή ματα

ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό

το

Φερεγγυότητας του
Ολοκληρωμένο

Ρύθμισης
Μητρώο

ν. 4738/2020

Σύστημα

και το

Διαχείρισης

Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.).

Άρθρο 5
Η προστασία των ευάλωτων οψειλετών, η
προώθηση της ψηψιοποίησης του κράτους.

Άρθρο ό
Μακροπρόθεσμοι στόχοι της αξιολογούμενης
ρύθμισης είναι:
(α) η ανάκτηση των παράνομων κρατικών
ενισχύσεων που έχει λάβει η ανώνυμη
εταιρεία

«ΓΕΝΙΚΗ

Μ ΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΗ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»

σύμψωνα με τα εδάψια Τρίτο και τέταρτο της
παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4646/2020, ήτοι
τα ποσά που λαμβάνει η εταιρεία από το
Κράτος ως επιχορήγηση
των λειτουργικών
δαπανών της, στο πλαίσιο της ειδικής
διαχείρισης, Θα επιοτραψούν στο ελληνικό
Δημόσιο κατά απόλυτη προτεραιότητα και
πριν από κάθε ειδικό ή γενικό προνόμιο
πιστωτή, από το προϊόν ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, χωρίς να
μπορούν να συμψηψιστούν με οποιαδήποτε
άλλη οψειλή της προς το ελληνικό Δημόσιο.
(β) η ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πιστωτών της εταιρείας, μέσω του οριστικού
πίνακα κατάταξης,
(γ) η εγκατάσταση νέου επενδυτή ή επενδυτών
για την αξιοποίηση και τον εξορθολογισμό των
μεταλλείων που εμπίπτουν και στις δύο
διαγωνιστικές διαδικασίες του ελληνικού
Δημοσίου και της υπό ειδική διαχείριση
εταιρείας,
(δ) η συνέχιση της δραστηριότητας παραγωγής
σιδηρονικελίου στη χώρα, που αποκτά
ιδιαίτερη σημασία στο Πλαίσιο των διεθνών
εξελίξεων του τελευταίου εξαμήνου στις τιμές
του εν λόγω μεταλλεύματος και των
παραγώγων του,
(ε) η κοινωνική προστασία για τα ψυσικά
πρόσωπα
μέσω
των
ειδικών
προγραμμάτων/δράσεων
απασχόλησης
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
ανήκουν.
(στ) η δημιουργία νέων Θέσεων εργασίας προς
όψελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής
οικονομίας.
Άρθρο 7

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
οικονομίας.
Η

και

Άρθρο 8

Επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης
μιας δωρεάς όταν αψορά σε αναγκαίες

δράσεις πρόληης επαπειλουμένων ψυσικών
ευρείας
και τεχνολογικών καταστροψών
κλίμακας με απώτερο στόχο την άμεση
αξιοποίηση
αυτής προς όψελος του
κοινωνικού συνόλου,

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο
Ι

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η δικαιότερη

ρύθμιση της αγοράς ακινήτων, λόγω των ιδιαίτερων
Οικονομικών συνθηκών, που έχουν δημιουργηθεί στην οικεία
αγορά, ειδικά κατά το τρέχον έτος εξαιτίας των υψηλών
πληθωριστικών πιέσεων που έχουν προκληθεί από την
πρωτοψανή αύξηση των τιμών του διεθνούς εμπορίου αγαθών.
Με δεδομένο ότι οι πρόοκαιρες ανισορροπίες που έχουν
δημιουργηθεί στην Παγκόσμια
εψοδιαστική
αλυσίδα
οψείλονται σε
διεθνείς
κρίσεις
με χαρακτηριστικά
παροδικότητας, όπως η γεωπολιτική κρίση που προκλήθηκε
από τη στρατιωτική εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, έχει ήδη προβλεψθεί η θέσπιση
ενός

δίκαιου

ανώτατου

ορίου

αναπροσαρμογής

των
μισθωμάτων των επαγγελματικών και εμπορικών μισθώσεων
που Θα προστατεύσει την ομαλή Οικονομική λειτουργία των
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και, εμμέσως,
το εισόδημα των καταναλωτών. Ειδικότερα στο άρθρο 121 του
ν. 4926/2022 (Α’82) θεσπίζεται δίκαιο ανώτατο όριο τρία τοις
εκατό (3%) αναπροοαρμογής των μισθωμάτων, που Θα
επιτρέψει τη δίκαιη και κερδοψόρα αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των ιδιοκτητών, αλλά και των διεθνών επενδυτών
στη χώρα μας, στο πλαίσιο των προβλέψεων των αρχικών
επενδυτικών τους σχεδίων. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις
προβλέπονται στο Πλαίσιο αυτό και εξαιρέσεις, εισάγεται δε με
την αξιολογούμενη ρύθμιση ως νέα εξαίρεση η μη εψαρμογή
των παρ. Ι και 2 του ν. 4926/2022 σχετικά με την επιβολή
ανωτάτου ορίου αναπροοαρμογής μισθώματος για εμπορικές
και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων [π.δ. 34/1995 (Α’ 30)
και άρΘρο 13 του ν. 4242/2014 (Α’ 50)] γιατο έτος 2022 και στην
περίπτωση, όπου εκμισθωτής είναι εταιρείες στο μετοχικό
κεψάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%), καΘώς και οι Θυγατρικές των
εταιρειών αυτών.
2

Δεδομένου ότι οι αερομεταψορές είναι στρατηγικός τομέας για
την Οικονομία της χώρας μας, καΘώς επηρεάζει το σύνολο του
τουριστικού κλάδου (άμεσα και έμμεσα) η ενίσχυση στην
«Ε11ΙΝΑΗ Α.Ε.», όπως προτείνεται με την αξιολογούμενη
ρύΘμιση, έχει σημαντικές προεκτάσεις, οικονομικές και

κοινωνικές, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του
πληθυσμού της χώρας μας, τους εργαζόμενους στον κλάδο των
αερομεταορών, τους εργαζόμενους στον ευρύτερο Τομέα του
τουρισμού, αλλά και όλους τους πολίτες που κάνουν χρήση των
σχετικών υπηρεσιών της εταιρείας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκονται η διασψάλιση της
επανέναρξης του πτητικού έργου της ωψελούμενης εταιρίας, η
διασψάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η
διατήρηση της προοπτικής της καίριας και άμεσης
συνεισψοράς αυτής σε δημόσια έσοδα, υποδομές και Θέσεις
εργασίας και ο περιορισμός των ευρύτερων οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών.
3

το τεράστιο διοικητικό κόστος που
συνεπάγεται η ανάγκη διατήρησης της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας υποβολής αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4469/2017, προς υποστήριξη πλήθους εκκρεμών αιτήσεων,
οι οποίες έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του άνω νόμου,
ωστόσο, δεν σημειώνουν Καμία πρόοδο, αλλά βρίσκονται επί

Αντιμετωπίζεται

μακρόν σε πρώιμα στάδια της διαδικασίας.
Προς επίτευξη του στόχου της παύσης της λειτουργίας της άνω
πλατόρμας και της τήρησης μόνο των απαραίτητων ιστορικών
στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 4469/2017,
για όσες αιτήσεις δεν έχει επιτευχθεί συμψωνία
αναδιάρθρωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αυτές παύουν
αυτοδικαίως στο στάδιο που βρίσκονται και θεωρούνται κατά
τεκμήριο, περατωθείσες ως άκαρπες. Κατ’ εξαίρεση, σε όσες
αιτήσεις έχει σημειωθεί πρόοδος, και δη έχει περατωθεί
επιτυχώς το στάδιο ψηψοψορίας της παρ. 6 του άρθρου 8 ν.
4469/2017 και έχει εγκριθεί πρόταση αναδιάρθρωσης οψειλών,
σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 (οπότε και τηρείται η
διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 8 για την υποβολή
ενστάσεων εκ μέρους των πιστωτών που καταψήψισαν), η
σύμβαση αναδιάρθρωσης πρέπει να υπογραψεί εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, με το πέρας της οποίας η αίτηση
θεωρείται άκαρπη, τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 9 του
άρθρου 8 ν. 4469/2017 (σύνταξη πρακτικού αποτυχίας). Οι
άκαρπες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ει< νέου στο Πλαίσιο
του ν. 4738/2020, οπότε μέσω του νέου εξωδικαστικού
μηχανισμού, σι επιχειρήσεις δύνανται να ρυθμίσουν τις
οψειλές τους, Κάνοντας χρήση της νέας, αναβαθμισμένης

πλατψόρμας που μπορεί να εξυπηρετήσει άρτια τις ανάγκες της
εξωδικαστικής ρύθμισης των οψειλών των επιχειρήσεων.
4

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης διασύνδεσης της
Ηλεκτρονικής Πλατψόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών,
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας του ν. 4738/2020
και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.
ΠΠ.)

με

τα

ηλεκτρονικά

συστήματα

πλειστηριασμών

(ιι ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.») και της ανάγκης ανταλλαγής πληροψοριών

μεταξύ των άνω συστημάτων.
5

Δυνάμειτου Μέρους Β’ του ν. 4916/2021 (Ν 65, άρθρα 13 έως
και 26) θεσπίστηκε ένα Πρόγραμμα για την κρατική στήριξη των
δανείων

πρώτης

κατοικίας,

το

οποίο

παρέχει

κρατική

επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων
οψειλετών. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαπέντε (15)
μηνών, ενώ, με την έγκριση της αίτησης και την καταβολή της
οριζόμενης επιδοτούμενης δόσης, παρέχεται αποψυγή μέτρων
των πιστωτών, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις.
Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατψόρμα, μέσω της οποίας
υποβάλλεται η αίτηση, ολοκληρώνεται σύντομα και θα τεθεί σε
πλήρη

λειτουργία,

είναι

απαραίτητη

η

σύνδεση

των

προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων με την πλήρη
λειτουργία αυτής, ώστε να μην απωλεσθούν οι σχετικές
προθεσμίες υποβολής από τους οψειλέτες.
ό

Με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιδιώκεται ο καθορισμός των
ειδικότερων ζητημάτων, προκειμένου ο ειδικός διαχειριστής
του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) στο πλαίσιο των
καθηκόντων του, να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των
συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην
εταιρεία ΛΑΡΚΟ, σύμψωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’ 110).
Ειδικότερα, ορίζεται ότι για την έγκυρη λύση των συμβάσεων
εργασίας ο ειδικός διαχειριστής, ενεργών ως εργοδότης,
προβαίνει σε προσδιορισμό του ύψους των οψειλόμενων
αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας,
για το σύνολο των μισθωτών του προηγούμενου εδαψί.ου,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) σε
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2 112/1920 (Α’
67), τις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράψου ΙΑ12 της
παραγράψου Ιλ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α
222) το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 (Ν 101) και την παρ. 3 α
του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

Με την παρ. 2 του άρθρου ό επιδιώκεται να παρασχεθεί η
δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή ώστε, μετά την έγκυρη
λύση των συμβάσεων εργασίας, να προβαίνει στη σύναψη
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας
διάρκειας με το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, προς
τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης εταιρείας
ή και της συντήρησης του ενεργητικού της και εντός της
προθεσμίας λειτουργίας της ειδικής διαχείρισης ούμψωνα με
την παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, για χρονικό
διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες από την καταγγελία του
συνόλου των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην
εταιρεία.

Με την παρ. 3 του άρθρου 6 προσδιορίζεται ότι η σχετική μετην
δαπάνη,
συμβάσεων
εργασίας
καταγγελία
των
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις αποζημιώσεις
καταγγελίας των συμβάσεων, επιχορηγείται από το Ελληνικό
Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αποθεματικού
του
Κρατικού
του
με
επιβάρυνση
Προϋπολογισμού προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών
και αποσαψηνίζεται ότι η ορθότητα των υπολογισμών των
αποζημιώσεων και αμοιβών των εργαζομένων σύμψωνα με τις
παρ. 1 και 2 ανήκει στο πεδίο ευθύνης του ειδικού διαχειριστή,
καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει
αρμοδιότητα ελέγχου του υττολογισμού τους. Επιπλέον,
προσδιορίζονται τα ειδικότερα διαδικαστικά Θέματα (υποβολή
ειδικού αιτήματος, υπολογισμός ποσών, απαιτούμενα
δικαιολογητικά, κ.ο.κ.).

Με την παρ. 4 του άρθρου ό ορίζεται η υποχρέωση κατάρτισης
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά
παρέκκλιση κάθε αντί.θετης πρόβλεψης, ειδικών δράσεων και
απασχόλη σης,
προγραμμάτων
ειδικών
συγχρηματοδοτούμενων ή από εθνικούς πόρους:
(α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β βαθμού,
για τους απολυθέντες της παρ. 1 άνω των πενήντα πέντε (55)
ετών, έως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη
πλήρους σύνταξης γήρατος, και για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
(β)

άλλων ειδικών δράσεων/ειδικών προγραμμάτων για
απολυμένων
ή και λοιπές κατηγορίες
κατηγορίες
απασχολουμένων με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
έργου, ιδίως ευάλωτων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην

ανωτέρω
κατηγορία
και
τα
οποία
δύνανται
να
«Ευρωπαϊκού
χρηματοδοτηθούν και από πόρους του
Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους
εργαζόμενους (ΕΤΠ»>.
Επιπλέον, προσδιορίζεται ειδικότερα η εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, προκειμένου, με Κοινή
απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, να
καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την ένταξη των ως άνω κατηγοριών στις
ειδικές δράσεις και τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης και
ρυθμίζονται τα μέτρα κοινωνικής προστασίας για το σύνολο
των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας.
Η έγκαιρη και αποτελεσματική εψαρμογή του προγράμματος
της δακοκτονίας κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του
τρέχοντος έτους, για την αντιμετώπιση της πρώτης
θεμελιωτικής γενιάς του δάκου και την προστασία του καρπού
των ελαιόδεντρων.
8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον
Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να
αποδέχεται με ταχύτητα και διαψάνεια δωρεές που αψορούν
σε αναγκαίες δράσεις πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και
τεχνολογικών
καταστροψών
ευρείας
κλίμακας
δίχως
γραψειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να προλαμβάνονται
ενδεχόμενες καταστροψικές συνέπειες από την εκδήλωση των
ως άνω καταοτροψών και να διασψαλίζονται εν γένει, η
αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής και η
αποψυγή πρόκλησης υλικών ζημιών.

Β. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. Ι ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βλ. συνημμένη.
Γ. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βλ. συνημμένη.

‘

Ι

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηαη εσόδων

ΝΙείωση δαπανών

Α[’ΟΡΑ,
Ο Ί ΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

ΕξοικσνόμιΙση
χρόνου

ΑΜΕΣΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα

Χ

λλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Βελτίωση
πορεχά μενι)ν
υπηρεσιών

Χ

ΔίκοιτΙ μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός
Άρθρο Ι

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Δίκαιη αναπροσαρμογή μισθωμάτων εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων γιατο έτος 2022 με
την προσθήκη εξαίρεσης από τον καθορισμό του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής.
Άρθρο 2
Διασψάλιση της επανέναρξης του πτητικού έργου της ωψελούμενης εταιρίας ιιΕ11ΙΝΑΙΓ Α.Ε.», διασψάλιση της

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, διατήρηση της προοπτικής της καίριας και άμεσης συνεισψοράς
αυτής σε δημόσια έσοδα, υποδομές και θέσεις εργασίας και περιορισμός των ευρύτερων οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών.
Άρθρο 3

Μείωση διοικητικού κόστους που προκύπτει από τη διατήρηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατψόρμας
υποβολής αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017.
Άρθρο 4
Μέσω ειδικής αναψοράς στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ιιΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»), η διασύνδεσή τους
και η ανταλλαγή πληροψοριών με την Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών, το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του ν. 4738/2020 καιτο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.), που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των
ηλεκτρονικών συστημάτων και βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται, προσδίδοντας μεγαλύτερη διαψάνεια.
Άρθρο 5
Το σημαντικό όψελος της εν λόγω ρύθμισης είναι η μη απώλεια των προθεσμιών υποβολής της αίτησης από
τους δυνητικούς δικαιούχους κρατικής επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου, λόγω της μη
ολοκλήρωσης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατψόρμας.
Άρθρο ό
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις εξειδικεύουν τα ζητήματα που αψορούν στους εργαζόμενους της υπό ειδική
διαχείριση εταιρείας ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Β’ ψάση των δύο παράλληλων
διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από το Τ.Λ.Ι.Π.Ε.Δ. γιατη διάθεση
των μεταλλείων από την εταιρεία καιτο ελληνικό Δημόσιο, αντίστοιχα, προς όψελος της εθνικής οικονομίας και
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα κοινωνικής Προστασίας για το σύνολο
του προσωπικού της εταιρείας.

Άρθρο 7
Με την εξασψάλιση έγκαιρης και αποτελεσματικής εψαρμογής του προγράμματος της δακοκτονίας, μειώνεται
ο κίνδυνος ελάττωσης της παραγωγής, με αποτέλεσμα να επέρχονται άμεσες Θετικές οικονομικές και κοινωνικές
επιδράσεις στους ελαιοπαραγωγούς. Επιπλέον, τα ελληνικά προϊόντα των ελαιοκαλλιεργειών Θα παραμείνουν
ανταγωνιστικά, ενισχύοντας την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη της χώρας.
Άρθρο 8
Με την προωΘούμενη ρύθμιση επεκτείνεται το πεδίο εψαρμογής της παρ. Ι του άρθρου 144 του ν. 4876/2021
(Α’ 251), έτσι ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις των δωρεών που αψορούν σε αναγκαίες δράσεις
πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και τεχνολογικών καταοτροψών ευρείας κλίμακας.
Η αμεσότερη και απλούστερη διαδικασία υλοποίησης των δωρεών αυτών αναμένεται μετά βεβαιότητας να
συμβάλλει στην μείωση των εν λόγω καταστροψών ή/και στην ελαχιστοποίηση των ιδιαίτερα δυσμενών
συνέπειων τους.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασια
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ[’ΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λ ε ιτου ργίο
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κοστσς
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Εκ της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 1 δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αλλά με την εν λόγω προσθήκη προβλέπεται η μη
εψαρμογή των παρ. 1 και 2 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) σχετικά μετην επιβολή ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής
μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων [πδ. 34/1995 (Α’30) και άρθρο 13 του ν.
4242/2014 (Α’ 50)] για το έτος 2022 και στην περίπτωση, όπου εκμισθωτής Είναι εταιρείες στο μετοχικό
κεψάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και οι θυγατρικές
των εταιρειών αυτών.
Εκ της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 3 μειώνεταιτο διαχειριοτικό Κόστος διατήρησης της λειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατψόρμας υποβολής αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και δεν
προκαλείται επιπλέον κόστος. Ομοίως, δεν προκύπτει επιπλέον Κόστος από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των
άρθρων 4 και 5.

Ως προς τις λοιπές αξιολογούμενες ρυθμίσεις Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην’Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

20.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιοις
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΙ-{Σ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕίΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός/ποιοτική αποτίμηση:
Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Αντιθέτως, προτείνονται
ρυθμίσεις για τη δίκαιη επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.

Γνώμες

21
‘

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Επί του άρθρου ό
Συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ειδικής
Διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.».
Συνεργασία με άλλα

Επιπλέον, συνεργασία με Υπουργεία Περιβάλλοντος

υπουργεία / υπηρεσίες

και

Ενέργειας,

Εσωτερικών.

Συνεργασία με
Π

κοινωνικούς ψορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Π
Διεθνής διαβούλευση

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων

και

ΣΤ. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Επί των άρθρων Ι και 2 : άρθρο 5 Σ.
Επί των άρθρων 3, 4 και 5 : άρθρο 4 Σ.
Επί του άρθρου ό : άρθρα 5, 22 και 24 Σ.
Επί του άρθρου 7: άρθρα 98 και 106.
Επί του άρθρου 8: άρθρα 73 επ. Σ.

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Π

Κανονισμός

Οδηγία

Π

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π
Διεθνείς συμβάσεις

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

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

—

____________________
____________________

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Επί του άρθρου 7:
Η υττ’ αρ. 792/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον ιτροσυμβατικό
έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, στην οποία
αναψέρεται ότι στην παρ. Ι του άρθρου 44 του ν.
4325/2015 (Α 47) δεν ορίζεται το χρονικό πλαίσιο εντός
του οποίου πρέπει να υποβάλλονται σι συναψθείσες
συμβάσεις σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς
και σι συνέπειες μη υποβολής τους, ενώ επιπλέον η
προβλεττόμενη στη διάταξη αυτή εξαίρεση από τον
προληπτικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων δεν
προβλέπεται οε νομοθετική διάταξη ενσωματωμένη
στον ν. 4700/2020 (Α 127). Επιπλέον, με την ανωτέρω
απόψαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζεται ότι τα
αποτελέσματα εκ της μη εψαρμογής της υπό κρίση ως
άνω ρύθμισης μετατίθενται χρονικά στην αρχή του
έτους 2023, προκειμένου να μη ματαιωθεί ο
δημοσιονομικός προγραμματισμός του κράτους για το
έτος 2022 και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στη
διοίκηση για τον κατάλληλο προγραμματισμό της
σχετικών
διεξαγωγής
των
και
προκήρυξης
διαγωνισμών, σύμψωνα με τις επιταγές της αρχής της
ασψάλειας δικαίου.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Π
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ζ. ΠΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

29.

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 4
Διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων

—

Αντικατάσταση του

άρθρου 214 ν. 4738/2020
Άρθρα 214 ν. 4738/2020 )Α’207)
Ανταλλαγή πληραψαριών
Το άρθρο 214 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής

1. Η Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών,

«Αρθρο 214

το Ηλεκτρονικό Μητρώα Φερεγγυότητας και τα Ολοκληρωμένο
Ανταλλαγή πληροΦοριών

Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Ποινικής

Δικαιοσύνης

)ΟΣΔΔΥΠΠ)

Πολιτικής

διαλειτουργούν

και
και

Η Ηλεκτρονική Γίλατψόρμα Εξωδικαοτικής Ρύθμισης Οψειλών,

αντολλάσσουν πληροΦορίες με βάσεις δεδομένων του δημόσιου

το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας κοίτα Ολοκληρωμένο

τομέα

Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και

άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου Φορέα

Ποινικής

οποίο απαιτείται η παροχή πληροΦοριών.

Δικαιοσύνης

ανταλλάσσουν

πληροψορίες

δημόσιου τομέα
ηλεκτρονικά

)ΟΣΔΔΥΠΠ)

ή

με

διαλειτουργαύν

βάσεις

δεδομένων

και

ή

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και με κάθε

ή

υπηρεσίες από το

του

των χρηματοπιοτωτικών ιδρυμάτων, με τα

συστήματα

πλειστηριασμών

)ιιΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.«)

καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου Φορέα

ή

υπηρεσίες σπάτα οποίο απαιτείται η παροχή πληροΦοριών».

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας Τροποποίηση παρ. Ι
άρθρου 44 ν. 4325/2015
-

Τα Πρώτα εδάψια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 )Α’
47), Περί εκτέλεσης προγραμμάτων δακακτονίας, τροποποιείται
ώστε η σχετική προθεσμία να περιλάβει τα έτος 2022 και η παρ.
Ι διαμαρψώνεται ως εξής:
«1. Για τα έτος 2022 η οικονομική επιτροπή κάθε περιψέρειας
της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου
συμψέροντσς, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος
δακσκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί, αλλά δεν έχουν
ολοκληρωθεί αι σχετικοί διαγωνισμοί, στους Πρασωριναύς
μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την
υπογραψή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των
εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων
συμβάσεων, εκκαθορίζανται και πληρώνονται νόμιμα, εΦόσον α
οικείας περιψερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την
εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης

Η παρ. Ι του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 έχει ως εξής:
«1. Γιατο έτος 2021 η οικονομική επιτροπή κάθε ΠεριΦέρειας της
χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου
συμψέραντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος
δακοκτανίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν
ολακληρω0εί σι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς
μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την
υπογραΦή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση
των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών
δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των αικείων συμβάσεων,
εκκαθαρίζανται και πληρώνονται νόμιμα, εΦόσον ο οικείος
Περιψερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση
της υπηρεσίας και β) τα ύψος της σχετικής δαπάνης είναι
σύμΦωνο με τους όρους και τα περιεχόμενο της οικείας
διακήρυξης ψεκαομών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.«.

είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας
διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.».

Άρθρο 144
Άρθρο 8
Διαδικασία αποδοχής δωρεών από τα Υπουργείο Κλιματικής
Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση παρ. Ι

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

άρθρου 144 του ν. 4876/2021
Στην παρ. Ι του άρθρου 144 του ν. 4876/2021 (Α 251):
δράσεις
αναγκαίες
πρόληψης
προστίθενται
ο)
οι
επαπειλουμένων ψυσικών και τεχνολογικών κοταστροψών
στους λόγους αποδοχής δωρεών, β) Οι υπηρεσίες ενημέρωσης
και ευαιοθηταπσίησης του κοινού στο αντικείμενο των δωρεών
και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνσλαγικής
καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις
υποδομές, η οποία διαπιστώνεται με την κήρυξη μιας περιοχής
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας από ταν
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και για όσα χρόνο
διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και γιο τις
αναγκαίες δράσεις πρόληψης επαπειλουμένων ψυσικών και
τεχνολογικών κατοοτροψών ευρείας κλίμακας, α Υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να
αποδέχεται από τρίτους, 4υσικά και νομικά πρόσωπο, κάθε
δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης, ειδών γιο την αντιμετώπιση των
καταστροφές,
ειδών
συνεπειών
τις
ανωτέρω
από
πυροσβεστικού εξοπλισμού/εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων
ατομικής προστασίας πάσης φύσεως, καθώς και δωρεές που
αφορούν σε παροχή έργων και υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά

Ι. Σε περίπτωση συντελεσθείαος φυσικής και τεχνολαγικής
ευρείας

καταστροφής

κλίμακας

στον

πληθυσμό

Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και για όσα χρόνο
διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να αποδέχεται από
τρίτους, φυσικά και ναμικά πρόσωπα, κάθε δωρεά ειδών πρώτης
ανάγκης, ειδών νια την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις
καταστροφές,

ανωτέρω

εξοπλισμού/εξοπλισμού

πάσης

ειδών
φύσεως,

παροχή

έργων

και

υπηρεσιών,

όπως ενδεικτικά έργων

αντιπυρικών

ζωνών,

δαοικού

συντήρησης

δισφύλαξης της δημόσιας υγείας, ανάσχεσης
διάβρωσης εδαψών οδικών δικτύων

ή

αποτροπής καταλισθητικών ψαινομένων.

Διατάξεις αξισλσγσύμενης ρύΟμισης που ττρσόλέιτσυν
Καταργούμενες

οδικού

ή

ή

δικτύου,

αποκατάστασης

αντιστήριξης πρανών

Κατάργηση διατάξεων

Με τις αξιολογαύμενες ρυθμίσεις δεν επέρχεται Κατάργηση
ιοχυαυσών διατάξεων.

ατομικής

υπηρεσιών καθαρισμού, αντιπλημμυρικής θωράκισης, διάνοιξης

υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

κατάργηση

πυροσβεστικού
μέσων

προστασίας πάσης φύσεως, καθώς και δωρεές που αφορούν σε

του κοινού’>.

30.

στις

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από τον

έργων ή υπηρεσιών κοθαρισμού, αντιπλημμυρικής θωράκισης,
διάνοιξης οντιπυρικών ζωνών, συντήρησης δασικού οδικού
δικτύου, διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, ανάσχεσης ή
αποκατάστασης διάβρωσης εδαφών αδικών δικτύων ή
πρανών
οντιστήριξης
ή αποτροπής καταλισθητικών
φαινομένων,

και

υποδομές, η οποία διαπιστώνεται με την κήρυξη μιας περιοχής σε

διατάξεις

ή

Η. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογουμενης
ύθ ισ

Συναρμοδια Υπουργεια—
Συναρμοδιες υιτηρεσιες / ψορεις

Άρθρο 2

Υπ. Οικονομικών
Υπ. Υποδομών και Μεταψορών

,

,

,

Αντικείμενο συναρμοδιοτητας
Υποβολή σχετικής αίτησης για
τη χορήγηση της ενίσχυσης της
παρ. Ι προς το ελληνικό
Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από
τα Υπουργεία Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταψορών.
Πρόβλεψη

έκδοσης

κοινής

απόψασης
Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και
Μεταψορών για καθορισμό των
λεπτομερειών
έκτακτης

παροχής της
οικονομικής
ενίσχυσης οτην Ε11ΙΝΑΙ ΑΕ.

Άρθρο 3

Υπ. Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 4

Υπ. Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Υπ. Δικαιοσύνης
Υπ. Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 5
Άρθρο ό

Υπ. Οικονομικών
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επιχορήγηση

ειδικής
διαχείρισης για την κάλυψη της
δαπάνης που προκύπτει λόγω
των αποζημιώσεων απόλυσης
και της σύναψης συμβάσεων
ορισμένου χρόνου.

32.

‘Εκδοση κανονιικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διαταξη

,

,

Ειδος πραξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία
,

,

,

Αντικειμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστικη
προεσμία)

Άρθρο 2 παρ. 8

Κοινή

Υπουργείο

Υπουργική

Οικονομικών

Των:

Καθορισμός

α)

προθεσμιών,

όρων,

δικαιολογητικών

ΑπόΦαση

και

κάθε λεπτομέρειας για
την

καταβολή

της

οικονομικής ενίσχυσης
και β) της διαδικασίας
διακρίβωσης

τυχόν

υπερβάλλουσας

κατά

την παρ. 7 ενίσχυσης
της

εταιρείας,

της

και

διαδικασίας

του

ανάκτησής

επιτοκίου

της από το Δημόσιο, το
οποίο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από τσ
ανάκτησης,

επιτόκιο
όπως

ορίζεται

αυτό

στην Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
παράνομων

ανάκτηση
και

την

με

σχετικά

ασυμβίβαστων
ενισχύσεων

Κρατικών
(2019/ς

247/01),

της

διαδικασίας βεβαίωσής
της σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης
επιστροψής

της,

της

αρμόδιας

για

τις

παραπάνω

ενέργειες

υπηρεσίας

και

άλλου

αναγκαίου

κάθε

για

ζητήματος

την

εψαρμογή του άρθρου
2.
Άρθρο 5

Διαπιστωτική

Υπ.

πράξη

Οικονομικών/Ειδική

της

Διαπίστωση

λειτουργίας

πλήρους

ηλεκτρονικής

Γραμματεία

της

Διαχείρισης

πλατόρμας

Ιδιωτικού Χρέους

άρθρου

16

4916/2021.

του
του

ν.

Άρθρο ό

παρ.

4

Κοινή
απόψαση
των
Υπουργών
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Ανάπτυξης
και

Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Καθορισμός των όρων,
των διαδικασιών και
κάθε
σχετικής
λεπτομέρειας για την
ένταξη
των
διαψορετικών
κατηγοριών

Επενδύσεων
Εσωτερικών

προσωπικού
της
εταιρείας στις ειδικές
δράσεις/ειδικά
προγράμματα

και
Οικονομικών

απασχόλησης,
συγχρηματοδοτούμενα

ή
από
πόρους,
πόρους

εθνικούς
και
ή
από
του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής
στην

Παγκοσμιοποίηση για
τους
απολυμένους
εργαζόμενους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

—

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΎλΝΟ-ΚλΝ\ ΚΟ ΙΧ.\

ιι

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 160 / 15 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Αναμόρφωση του θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Χρηματοτιιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή των παρ. Ι και 2 του άρθρου 121 του
ν.4926/2022 σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής
μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος
2022, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021 και οι εταιρείες στο μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) καθώς και οι θυγατρικές των εταιρειών αυτών.
2.α.
Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης,
ποσού έως εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (9.224.000)
ευρώ, στην εταιρεία «ΕΙΙίπιίΓ Α.Ε», για την αποκατάσταση της άμεσα
συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοΙού ίΟνΙΠ-19 ζημιάς που υπέστη. Η
εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και
Υποδομών.
β.
Προβλέπεται 1) ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς κατά την
καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης και ΙΙ) έντοκη επιστροφή τυχόν υπερβάλλοντος
ποσού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταβολή μεγαλύτερου ύψους ενίσχυσης,
από το ύψος της πραγματικής ζημιάς της εταιρείας.
Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού
3.
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν.4469/201 7.
4.
Ορίζεται ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης
Οφειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και το Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης (Ο .Σ .Δ.Δ.Υ.Π.Π.) διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες
και με τα ηλεκτρονικά συστήματα τιλειστηριασμών (ι<ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).

5.
Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4916/2022 σχετικά με το Πρόγραμμα
συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες με σκοπό την αναστολή της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή της
Ι
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εκποίησης αυτής στο πλαίσιο πτώχευσης, μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα
Απόκτησης και ΕΙταναμίσθωσης.
Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται η έναρξη των αναφερόμενων προθεσμιών
για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, αναφορικά με
την υπαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.
Τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη «ΓΕΝΙΚΗ
6.
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»
(ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.), η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.
Εν προκειμένω:
α.
Προβλέπεται δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να προβεί σε καταγγελία
του συνόλου των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην
εταιρεία. Ως συνέπεια τούτου, ανατίθεται στον ειδικό διαχειριστή ο
προσδιορισμός του ύψους των οφειλόμενων αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας
των συμβάσεων εργασίας, για το σύνολο των μισθωτών και ορίζεται ότι οι
δαπάνες που προκύπτουν από την καταγγελία των συμβάσεων Εργασίας
καλύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.)
Ομοίως, παρέχεται δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή να προβεί στη
β.
σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το διάστημα
που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας και προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και σε
κάθε περίπτωση έως και πέντε (5) μήνες. Ορίζεται ότι οι δαπάνες που προκύπτουν
από τη σύναψη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας καλύπτονται από το
Ε.Δ.
Προβλέπεται η ένταξη των υπό απόλυση εργαζομένων, σε ειδικές δράσεις!
γ.
ειδικά προγράμματα απασχόλησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
7.α.
Παρατείνεται και για το έτος 2022 (ίσχυε για τα έτη 2017-2021) η
δυνατότητα ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο, της εκτέλεσης των προγραμμάτων
δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών, στην περίπτωση που τα εν λόγω προγράμματα έχουν δημοσιευθεί
αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί.
β.
Οι δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη
των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην υπό ψήφιση διάταξη.
8.
Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4876/2021 (άρθρο 144),
που αναφέρονται στη διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα και
επανακαθορίζονται οι όροι για την αποδοχή δωρεών καθώς και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες.
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Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1.
Δαπάνη ποσού 9,2 εκατ. ευρώ Περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, στην
εταιρεία «ΕΙΙίπιίΓ Α.Ε» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την
πανδημία του κορωνοΙού ιονιΕι-ι9 ζημιάς που υπέστη.
2.

Δαπάνη ποσού 31 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:

24 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζημίωσης λόγω
καταγγελίας του συνόλου των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.,
7 εκατ. ευρώ περίπου, από τη σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων
ορισμένου χρόνου για το διάστημα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και προς τον σκοπό της συνέχισης
λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
-

-

Δαπάνη από την ένταξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., μετά
3.
την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.
4.
Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων από την έντοκη επιστροφή τυχόν
υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταβολή μεγαλύτερου
ύψους οικονομικής ενίσχυσης, από το ύψος της πραγματικής ζημιάς της εταιρείας
«ΕΙΗιιίΓ Α.Ε».
ΙΙ.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Χρονική υστέρηση είσπραξης δημοσίων εσόδων, από τη θέσπιση ειδικού
φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος για την καταβολή της οικονομικής
ενίσχυσης στην εταιρεία «ΕΙΙΙΠ3ΙΓ Α.Ε.».
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
Η ΓΕΜΚΗ Δ1ΕΥί3ΥΝΤΡΑ
ΙΟΙΙΕΙΑ Α}ΜΑΟΟ
10.06.2022 13:57
1ΟΥΛΑ Γ. ΑΡΜΑΓΟΥ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη ποσού 9,2 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, στην
εταιρεία «ΕΙΙτι.ίι· ΑΕ» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την
πανδημία του κορωνοϊσύ Ονιπ-ι9 ζημιάς που υπέστη.
2.

Δαπάνη ποσού 31 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
24 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζημίωσης λόγω
καταγγελίας του συνόλου των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ Μ.Α. Ε.,
7 εκατ. ευρώ περίπου, από την σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίιον συμβάσεων
ορισμένου χρόνου για το διάστημα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και Προς τον σκοπό της συνέχισης
λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε,
-

-

Δαπάνη από την ένταξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., μετά
3.
την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
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