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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1  

Σκοπός 

 
Σκοπός του παρόντος είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής 
αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες.  
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Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής και 
η θέσπιση σαφούς διαδικασίας παροχής της, καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων 
οργανωτικών δομών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κρατικής 
αρωγής, τη μείωση του χρόνου καταβολής των επιχορηγήσεων και τη μείωση των 
διοικητικών βαρών.  

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 
α) «Θεομηνίες»: σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, 
τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, καθώς και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από 
φυσικά αίτια.  
β) «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής»:  
βα) «Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και 
των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις 
επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, 
δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).  
Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες 
ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. 
ββ) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το 
κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή 
ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 4 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

 
1. Στις επιχειρήσεις και στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από 

θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.  

2. Ως προς τις επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή ατόμων τα οποία είναι μέλη οικογένειας 
στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιχορήγηση να 
καταβάλλεται κατά προτεραιότητα. 

3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία 
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής 
χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των 
αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.  

4. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή 
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 
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βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε 
αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται 
προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 8. 

 
Άρθρο 5 

Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

 
1. Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4, 7 και 8, για το ποσό της ζημίας το οποίο 
δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

3. Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από 
την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 
βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Άρθρο 6 

Ενίσχυση πρώτης αρωγής 

 
1. Στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από 

θεομηνίες δύναται να χορηγείται, άμεσα, έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9. 

2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 
βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις 
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ  

 
Άρθρο 7 

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

 
1. Μετά από την επέλευση της θεομηνίας, οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

φορείς που επλήγησαν απευθύνονται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της 
περιφερειακής τους ενότητας του άρθρου 15, ο οποίος τους ενημερώνει ως προς τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής 
των ζημιών. 
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2. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες 
που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),συστήνονται οι επιτροπές 
κρατικής αρωγής του άρθρου 16, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή 
των ζημιών των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων από τη 
θεομηνία, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 16. 

3. Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, 
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 
Υπουργείου Οικονομικών, φάκελο με τη συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και 
των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, 
υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, 
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών της παρ. 7. 

4. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία του φακέλου της παρ. 
3 και υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την επιχορήγηση του άρθρου 
4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της 
ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της 
ενίσχυσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την 
παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά.  

6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής και του ημίσεος (50%) της 
ενίσχυσης πρώτης αρωγής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των 
επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την 
περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η 
διαδικασία της επιχορήγησης. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορείς 

 
1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε 

αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος 
αντιπεριφερειάρχης αποστέλλει αιτιολογημένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής 
του Υπουργείου Οικονομικών για άσκηση από τον Υπουργό Οικονομικών της διακριτικής 
ευχέρειας του άρθρου 4 περί χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης. 

2. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της παρ. 1, 
μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, 
η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου 
Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχουν 
ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της 
αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση 
του συνόλου των δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.  

5



 

3. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 2 και 
υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την προκαταβολή έναντι 
επιχορήγησης του άρθρου 4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της 
ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο 
τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται 
περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης. 

5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 3, η Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο με τις καταστάσεις της παρ. 1 και τα σχετικά 
έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην καταβολή 
στους δικαιούχους της προκαταβολής, αφαιρουμένου του ημίσεoς (50%) της ενίσχυσης 
πρώτης αρωγής του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. 

6. Μετά από τη χορήγηση της προκαταβολής, για τη χορήγηση του υπόλοιπου ποσού της 
επιχορήγησης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παρ. 3 έως και 7 του άρθρου 7. 

7. Εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής 
Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση του παρόντος, το 
γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 
και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την 
πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα 
λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). 

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής  

 
1. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 δεν δύναται να υπερβαίνει την τελευταία 

διαθέσιμη τιμή του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές, όπως 
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 
174), αναγόμενη σε μηνιαία βάση. 
 

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου 
Οικονομικών, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το 
περιεχόμενό της. Ο δικαιούχος δύναται, εναλλακτικά, να υποβάλλει την αίτησή του 
εγγράφως στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής του άρθρου 15, ο οποίος τη 
διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας, προκειμένου να την 
καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 10.  

3. Το ήμισυ (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή 
της επιχορήγησης του άρθρου 4.  

4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης 
πρώτης αρωγής που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως 
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από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή 
του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται 
σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των 
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

5. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ συμψηφισμών, και του ημίσεoς (50%) της ενίσχυσης 
πρώτης αρωγής που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, δεν δύναται να ξεπερνά το ύψος 
της εκτιμηθείσας ζημίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι το ως άνω άθροισμα ξεπερνά το ύψος 
της εκτιμώμενης ζημίας, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, 
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική 
επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό 
καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά 
εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). 

6. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με μόνη την υποβολή της αίτησης.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης 
αρωγής κάθε φορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ο τρόπος καταβολής 
της, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται 
περαιτέρω η διαδικασία. 

 

Άρθρο 10 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής 

 
1. Οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης για θεομηνίες, συμπεριλαμβανομένων όσων 

ενισχύσεων θεσπίζονται με τον παρόντα, υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
κρατικής αρωγής.  

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες 
για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από 
θεομηνίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο:  

α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ), 

β) για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον ΑΦΜ και,  

γ) το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με: γα) την ημερομηνία της εκδήλωσής του, 
γβ) τις περιοχές στις οποίες αφορά, γγ) την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των 
πληγεισών περιοχών, γδ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης, γε) το ποσό της ενίσχυσης 
πρώτης αρωγής, γστ) το ποσό της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και γζ) το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης.  

3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής 
Αρωγής. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).  

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες 
πλατφόρμες από τις οποίες διατίθενται στοιχεία σχετικά με ενισχύσεις κρατικής αρωγής μετά 
από θεομηνίες.  
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5. Οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική 
αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών και παρέχουν κάθε 
απαραίτητο στοιχείο για τη διασταύρωση των στοιχείων και την τροφοδότηση της βάσης 
δεδομένων. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ρυθμίζονται:  

α) η τήρηση, επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, ο 
τρόπος καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των δικαιούχων, η πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων, καθώς και η καταχώριση και η τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων, 

β) ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και θέματα σχετικά με τη 
διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με άλλα συστήματα και την εξειδίκευση των 
τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,  

γ) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα 
για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο 
αυτής,  

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο 
στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης τυχόν υφιστάμενου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

Οι αποφάσεις της παρούσας λαμβάνουν ειδική μέριμνα, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως 
προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  

 
Άρθρο 11 

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

 
Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, με την επιφύλαξη των 
Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται 
σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων, σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320), για την ασφάλιση της φυτικής 
παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες 
έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ενίσχυση, η οποία χορηγείται βάσει του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δύναται να χορηγείται βάσει του παρόντος νόμου. Οι 
κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας 
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την 
υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

 

Άρθρο 12 

Επιχορήγηση αγροτών  

 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε 
αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να 
παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της 

8



 

επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και 
προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων  έχουν 
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Άρθρο 13 

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής 

 
Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής Επιτροπή), σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Η Επιτροπή αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και 
διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική 
αρωγή. 

 

Άρθρο 14 

 Ταμείο Κρατικής Αρωγής 

 
1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

(εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζεται 
διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός 
του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης 
πληγέντων από θεομηνίες, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. 

2. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από: 

α) εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής ο οποίος συστήνεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
 
β) ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες, τα οποία και αποδίδονται στο Ταμείο μέσω 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
 
γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται κατ’ 
έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 

3. Το Ταμείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

α) τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν τήρησης της 
διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
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ε) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

στ) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,  

η) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, και 

θ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο διακρίνεται για την επιστημονική του 
κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή 
και τις αρμοδιότητες του Ταμείου, ως μέλη. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην 
Προεδρία της Κυβέρνησης, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιοποίησης 
των πόρων. Η έκθεση διαβιβάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Πρόεδρο της Βουλής. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθορίζονται ο 
Οργανισμός του Ταμείου, ο κανονισμός λειτουργίας του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο 15 

Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής 

 
1. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα 

περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ο οποίος αποτελεί τον μόνιμο σύνδεσμο της 
περιφερειακής ενότητας με την Επιτροπή του άρθρου 13.  

2. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι στέλεχος των υπηρεσιών της 
περιφέρειας. 

3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για: 

α) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες 
επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 
(Α΄87), 

β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας για 
τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία και τη συνδρομή μέχρι τη συγκρότηση 
των επιτροπών κρατικής αρωγής ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών και 

γ) τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, 
καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω 
αποφάσεων.  

4. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία 
εισηγείται προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον 
απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 
3852/2010 και κοινοποιεί στην Επιτροπή του άρθρου 13. Ο περιφερειακός συντονιστής 
κρατικής αρωγής μπορεί να προβαίνει στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας 
κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του ή με αφορμή 
σημαντικά προβλήματα που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία περίπτωση, οι ειδικές 
προτάσεις υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό 
συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συντονιστή 
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κρατικής αρωγής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με την 
επιμέλεια των υπηρεσιών της περιφέρειας. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε 
αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων ή σε μέγεθος 
καταστροφής, δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του οικείου δημάρχου, υπεύθυνοι 
κρατικής αρωγής στους δήμους, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, προς υποστήριξη του 
έργου του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής. Οι υπεύθυνοι κρατικής αρωγής 
επικουρούν το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής.  

6. Το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον 
άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 
αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010. 

 

Άρθρο 16 

       Επιτροπές κρατικής αρωγής 

 
1. Μετά από θεομηνία, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής, συστήνονται και 
συγκροτούνται, αμελλητί, επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιφερειακή ενότητα.  

2. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών 
από θεομηνία στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την 
επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 7. 

3. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής υπογράφουν τις καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων με τις εκτιμώμενες ζημιές. 

4. Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη του μητρώου του άρθρου 17. Τα 
μέλη επιλέγονται από τον αντιπεριφερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την 
εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών. 

5. Στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο και σε αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά 
στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα 
στο μητρώο του άρθρου 17. 

6. Τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας και 
συμπεριφοράς που προβλέπονται στον οδηγό της παρ. 8.  

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη λειτουργία των 
επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τον τρόπο καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών 
δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής. 

 

 

Άρθρο 17 

Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής 

 
1. Συστήνεται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής (εφεξής «μητρώο»), στο 

οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 
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16. Το μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι προσβάσιμο 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 

2. Αρμόδια για την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου είναι η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 
άρθρου 19, η οποία διασφαλίζει ότι τα στελέχη του μητρώου λαμβάνουν την κατάλληλη 
κατάρτιση για την απόκτηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε ζητήματα σχετικά με την 
καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, 
καθώς και σε θέματα κρατικής αρωγής. 

3. Στο μητρώο εγγράφεται υποχρεωτικά το προσωπικό των περιφερειών, το οποίο στελεχώνει 
τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, 
σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).  

4. Στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τους: 

α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ ή TE του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), 

β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), 

γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που ειδικεύονται σε 
θέματα εκτιμήσεων ζημίας, 

δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων 
στοιχείων ενεργητικού. 

5. Δεν εγγράφονται στο μητρώο:  

α) όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία σε 
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. ή των Ο.Τ.Α., παράβαση καθήκοντος και 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα με 
περισσότερες τις μίας αποφάσεις για συκοφαντική δυσφήμηση, 

β) όσοι έχουν υποβληθεί είτε σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση είτε σε 
πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση, 

γ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη 
του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα 
μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα προσόντα, 
η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στελεχών που 
εγγράφονται στο μητρώο, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του 
μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 
την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι κατηγορίες 
προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο. 

 

Άρθρο 18 

Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών 

 
1. Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας μελών των επιτροπών 

κρατικής αρωγής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους σκοπούς του παρόντος, 
καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, κατά την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94).  
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2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς από θεομηνία ή γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που 
επλήγησαν από θεομηνία δύναται, για να επιτευχθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση του 
καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13, να 
χορηγείται αποζημίωση στα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται το ύψος, οι 
όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης. 

 
Άρθρο 19 

Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής 

 
Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αρμόδια για τα θέματα κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις και 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιείται ο Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καθοριστούν η οργάνωση και ο τρόπος 
λειτουργίας της Διεύθυνσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων 
και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

 

Άρθρο 20 

Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής 

 
1. Συστήνονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών για τη λειτουργία  
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές 
θέσεις του πρώτου εδαφίου κατανέμονται ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και 
ειδικότητα και ορίζεται η σχέση εργασίας. 

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 
του ν. 4622/2019 οργάνου.  

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επιτρέπεται η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων, μόνιμων 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ανεξάρτητα από τον φορέα 
στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. 

4. Οι αποσπάσεις της παρ. 3 διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
φορέα προέλευσης και του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνου του 
Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς 
να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του 
φορέα προέλευσης. 

5. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων της παρ. 3 ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα 
ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου,  
σύμφωνης γνώμης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και έκδοσης 
σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Για τη διενέργεια 
της απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου, στον 
οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 
τη διαδικασία επιλογής, ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τουλάχιστον τοις εκατό (65%) 
επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο ποσοστό δεν 
συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ 
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αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Ο αιτών 
υπάλληλος επιπλέον, δεν είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, τόσο κατά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της 
απόφασης απόσπασης.  

6. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης της παρ. 3, οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο 
των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη μισθοδοσίας και επιπλέον αμοιβών βαρύνει το 
Υπουργείο Οικονομικών. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε 
συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνου του Υπουργείου 
Οικονομικών, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου της παρ. 3 πριν από τη λήξη της, για 
υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν 
συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Άρθρο 21 

Έλεγχος 

 
1. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε έλεγχο ως προς την τήρηση των διαδικασιών 
και μεθόδων που προβλέπονται στις αποφάσεις των άρθρων 7 και 8 για την επιχορήγηση 
των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και την προκαταβολή 
έναντι επιχορήγησης, καθώς και ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών 
δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής. 

2. Ο έλεγχος της παρ. 1 διενεργείται δειγματοληπτικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής ή κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή 
ενδείξεων για μη τήρηση της νομοθεσίας. Ο έλεγχος δύναται να είναι και επιτόπιος. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν 
για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης. Για τους σκοπούς του 
παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής 
παρέχουν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο που τους 
ζητείται. 

4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται η Επιτροπή του άρθρου 13. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 22 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της 
ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της 
ενίσχυσης πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή 
της επιχορήγησης κάθε φορά. 
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2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την 
περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 του άρθρου 7 και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να 
εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της 
ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο 
τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και την 
εφαρμογή του άρθρου 8. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω 
η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης 
αρωγής του άρθρου 9, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο τρόπος 
καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 9. Με την ίδια ή 
όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της πρώτης αρωγής. 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ρυθμίζονται:  

α) η τήρηση, επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, ο 
τρόπος καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των δικαιούχων, η πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων, καθώς και η καταχώριση και η τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων, 

β) ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και θέματα σχετικά με τη 
διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με άλλα συστήματα και την εξειδίκευση των 
τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,  

γ) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα 
για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο 
αυτής,  

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο 
στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης υφιστάμενου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

Οι αποφάσεις της παρούσας λαμβάνουν ειδική μέριμνα, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως 
προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος της επιχορήγησης του 
Ταμείου Κρατικής Αρωγής του άρθρου 14, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατ’ έτος.  

7 . Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθορίζονται ο 
Οργανισμός του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, ο κανονισμός λειτουργίας του και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του άρθρου 14. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη λειτουργία των 
επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τον τρόπο καταγραφής και 
αποτίμησης των ζημιών.  

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός 
αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής του 
άρθρου 16. 
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11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα 
προσόντα, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στελεχών 
που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 17, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας 
και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, καθώς και άλλο θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 17. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι 
κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το ύψος, 
οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 18. 

13. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, 
προκειμένου να καθοριστούν η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής 
Αρωγής, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και κάθε ειδικότερο 
θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

 

Άρθρο 23 

Καταργούμενες διατάξεις 

 
1. Το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17), περί παροχής επιχορηγήσεων για ζημίες από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, καταργείται.  

2. Η υπ’ αριθμ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» του 
άρθρου 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α/8-2-1997)» (Β΄ 985) καταργείται.  

 

Άρθρο 24 

Μεταβατικές διατάξεις 

 
1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του 
Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 19, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, διαβιβάζεται σε αυτήν από υπηρεσίες και φορείς το σύνολο των υποθέσεων 
που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά 
από θεομηνία, καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της ανωτέρω διεύθυνσης.   

2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, 
οι επιτροπές κρατικής αρωγής στελεχώνονται με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη 
από προσωπικό της περιφέρειας, ενώ μέλη μπορούν να είναι και μόνιμοι και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του 
Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα σχετικά με την 
επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7 και 8, ασκούνται από το Γ΄ Τμήμα της 
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κρατικής αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 10, η 
διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε 
φυσική μορφή. 
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5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται ομάδες έργου αποτελούμενες από 
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την 
ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και 
του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (A΄ 17) στη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των ομάδων έργου είναι η εκτέλεση 
ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων του 
προηγούμενου εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδομών και 
Μεταφορών και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς 
και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

6. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 παραμένουν σε ισχύ.  

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 νοούνται 
οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19 

 

Άρθρο 25 

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες  

και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους   

 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται με 
την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο διαμορφώνεται ως 
εξής:  
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής  
του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν 
παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, 
είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά 
σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.» 
  

 
 
 

 
Άρθρο 26 

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5%  

 επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - 

 Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010  

 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία 
λήξης της αναστολής εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021» και η 
παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: 

 
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 

και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να 
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επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων  (ν.δ.  376/1954, Α΄ 90).» 

 
Άρθρο 27 

Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 

πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση της παρ. 47 του 

Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000  

 

Στο τέλος της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000  
(Α΄248) προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής: 
«Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης 
(Δ.Κ. ΕΧ 9018) και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). Ο 
υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 και μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 13%.»   
 

Άρθρο 28  

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού  

 
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή 
«αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού». 
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C (2020) 1863/19.3.2020 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19» (C 91 Ι), όπως εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος 
ενίσχυσης από την Επιτροπή. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η 
διαδικασία ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής 
σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.  
4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή 
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 
του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, 
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 
 

Άρθρο 29 

Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων -  

Τροποποίηση του ν. 3556/2007 

 

Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄91) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 
10 διαμορφώνεται ως εξής: 
«10. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συντάσσονται σε ενιαίο 
ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον 
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Κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα έχει 
προβεί σε ανάλυση κόστους και οφέλους. Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης 
από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δίνεται στους εκδότες η δυνατότητα 
συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση από την 1η Ιανουαρίου 2021.» 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Άρθρο 30 

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 

 
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών και, 
ειδικότερα, του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται 
κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 
υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» του 
ως άνω φορέα και ειδικού φορέα. 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  

 
Άρθρο 31 

Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, λογοτεχνών και καλλιτεχνών  

 

1. Τα κατώτατα όρια σύνταξης του Ι.Κ.Α. και του Δημοσίου, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 
ημερομηνία αυτή, τόσο για την απονομή της σύνταξης όσο και για την κρίση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2320/1995 (Α΄ 
133) και αυτών της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), αντίστοιχα. 
2. Δικαιώματα που έχουν γεννηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 1, μη 
εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), 
όπως αυτή ίσχυε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

 
Άρθρο 32 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 5. 

2. Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει από την 1η.1.2020. 

3. Η ισχύς του άρθρου 28 αρχίζει από την 1η.5.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της ίδιας ημέρας (Α΄ 90).   

 

19



 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 
 

Χρ. Σταϊκούρας 

 
 
 
 

Σπ. - Α. 
Γεωργιάδης 

 
 
 
 

Κων. Χατζηδάκης 

  
 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
 
 
 

Β. Κικίλιας 
 
 

 
 
 
 

Κων. Σκρέκας 
 

 
 
 
 

Κων. Τσιάρας 
 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

Μ. Βορίδης 
 

 
 
 
 

Κων. Καραμανλής 
 

 
 
 
 

Σπ. - π. Λιβανός 

 
 
 

  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Γ. Γεραπετρίτης 

 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 

κ. Πιερρακάκης 
 

   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

Θ. Σκυλακάκης 

 
 
 
 

Ν. Παπαθανάσης 

 
 
 
 

Μ. Βαρβιτσιώτης 
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 Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Στ. Πέτσας  

  
 
 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

  
 
 
 
 

Ν. Χαρδαλιάς 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Επισπεύδον  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Μαρία Ζελιαναίου, Νομικό Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 3332409, m.zelianaiou@minfin.gr 

Καλλιόπη Τετώρου, Γραφείο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, τηλ. 210 3375771, k.tetorou@minfin.gr 

Δήμητρα Λογοθέτη, Γραφείο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, τηλ. 210 3375906, d.logotheti1@minfin.gr 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 X 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 

                                                           
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Υπουργείου Τουρισμού.  

«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για 

θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός 

κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΠννΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η συνολική αναμόρφωση και ενδυνάμωση του θεσμικού 
πλαισίου στον τομέα της κρατικής αρωγής μετά από την επέλευση θεομηνίας, προκειμένου να 
θεσμοθετηθεί ένα συνεκτικό και ενιαίο νομοθετικό κείμενο.  
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι, σε ένα πλαίσιο εθνικού συντονισμού, η επιτάχυνση των 
διαδικασιών προώθησης των μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης των πληγέντων, με σχετική 
προτεραιοποίηση, προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να ενεργοποιείται και να λειτουργεί σε 
έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες σε κεντρικό επίπεδο, με ταυτόχρονη αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων από την κείμενη νομοθεσία ή νομικών κενών, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση 
και στοχευμένη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.  
 
  
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  
Αποτελεί πρόβλημα διότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό 
για τον λόγο ότι υφίστανται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αποφάσεων χρηματοδότησης καθώς 
και έλλειψη παρακολούθησης της πορεία των μέτρων αποκατάστασης.   Επομένως, χρήζει 
επανεξέτασης και επικαιροποίησης, προκειμένου να παρέχει  οικονομική στήριξη, ως αποκατάσταση 
μετά από θεομηνίες, με τρόπο συντονισμένο, ταχύ, αποτελεσματικό και σε πλήρη εναρμόνιση με τους 
ενωσιακούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.  
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στους πληττόμενους από μία επέλευση θεομηνίας και το σύνολο 
της κοινωνίας, το οποίο επηρεάζεται με πολυεπίπεδο τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι, η 
αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού 
να ανταποκριθεί άμεσα, με ταχύτητα και με τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο στην ενίσχυση 
πληττόμενων λόγω έκτακτης συνθήκης και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.  
 
 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 
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4. 

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

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

  
- αρ. 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις, ιδίως η υπό 
στοιχεία 20725/Β.979/10.5.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  
-αρ. 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25),  
- ν. 867/1979 (Α΄ 4),  
 -ν. 1048/1980 (Α΄ 101),  
- ν. 1133/1981 (Α΄ 54)  
 -ν. 1190/1981 (Α΄ 203). 
-υπ’ αρ. 619/29.12.2016 Κανονισμός Οικονομικών Ενισχύσεων (Β’ 4562),  
- υπ’ αρ. 136/14062/4.2.2013 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (Β’ 290).  
 
 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά θεσμοθέτηση μίας σειράς διατάξεων 
με τις οποίες διαμορφώνεται ένα συνολικό πλαίσιο ενίσχυσης σε 
περιπτώσεις θεομηνιών, με συνολική αναμόρφωση του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου.  
Κατόπιν αυτού, η αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί ρυθμιστική 
παρέμβαση επιβαλλόμενη από την ανάγκη εισαγωγής νέων 
διαδικασιών, τη σύσταση μίας επιτροπής που θα παρέχει υψηλού 
επιπέδου έργο, τη θεσμοθέτηση ταμείου κρατικής αρωγής, καθώς και τη 
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής. 
Άλλωστε, ζητήματα όπως τα ανωτέρω μπορούν να ρυθμιστούν μόνον 
κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης δίχως να αρκεί προς τούτο η έκδοση 
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής 
πράξης. 
 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Ως άνω 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Ως άνω 
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Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                  ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

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

 
 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την 
αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

               
    
Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 
 
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 Η οριοθέτηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών, 
προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να ενεργοποιείται 
άμεσα, να δρα και να λειτουργεί σε έκτακτες και 
απρόβλεπτες συνθήκες  
(αποβλέπει στην ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων). 

 Ο συντονισμός των διαδικασιών προώθησης των μέτρων 
ενίσχυσης και αποκατάστασης σε εθνικό επίπεδο 
(αποβλέπει στην αντιμετώπιση καθυστερήσεων στη 
διαδικασία επιχορηγήσεων επιχειρήσεων μετά από τις 
καταστροφές). 

 Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών.  
 Η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων και επαρκών εγγυήσεων για 

την τήρηση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και η 
ταυτόχρονη αποφυγή νομοθετικών αλληλοεπικαλύψεων και 
κάλυψη νομοθετικών κενών 
(αποβλέπει στην εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία). 
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ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική 
ζωή πληττόμενων επιχειρήσεων μετά από μία έκτακτη 
συνθήκη και, μέσω αυτής, η στήριξη της εθνικής 
οικονομίας και η εξομάλυνση της οικονομικής ζωής. 

 Η διατήρηση συνέχειας των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας, προς αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών. 

 Η κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου 
Κρατικής Αρωγής. 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός: 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και 
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική: 

                                                           
7 Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
        

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που 
βρίσκουν εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 
μηνών από την έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO 
κλπ)  

       

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, 
Τεχνολογίας & Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά 
Πανεπιστημιακή Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον 
ιδιωτικό τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική 
Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) 
που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
/ έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια 
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που 
φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των 
μαθητών) – Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και 
αριθμός μαθητών που φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) 
εκπαίδευσης  
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Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του 
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν 
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. 
 
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 
 
 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 
 
 
 Κοινωνική πολιτική: 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και 
ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν 
συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και αριθμός/ποσοστό 
εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή 
σε διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή 
σε διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα 
αλλά και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη 
συμβατική τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο 
οικονομίας  

       

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 
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ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και 
άλλες υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  
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Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα 
περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 
 
 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες 
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 
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Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
Διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν 
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι 
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 
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Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        

        

        

        

 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η 
συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:          
ΑΜΕΣΗ     ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
Για τις ανάγκες της αξιολογούμενης ρύθμισης απαιτείται 
η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής 
αρωγής, προκειμένου να ψηφιοποιηθεί πλήρως η 
διαδικασία αποκατάστασης των πληττόμενων, προς 
ενίσχυση της ταχύτητας κατά τη διοικητική διαδικασία, 
προς αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών 
καθυστερήσεων και με τρόπο που συνάδει με τις 
απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ              ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
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12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Προβλέπεται η τροφοδότηση της βάσης δεδομένων με 
στοιχεία προερχόμενα από τις υπηρεσίες της κεντρικής 
διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με 
την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική 
ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και 
ασφαλιστικούς συμβούλους. 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 
Άρθρο 1 Αποτυπώνεται ο σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου που 

είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής 
αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών από 
θεομηνίες. 

Άρθρο 2 Καθορίζεται το αντικείμενο της αξιολογούμενης ρύθμισης με την 
εισαγωγή του ενιαίου πλαισίου κρατικής αρωγής και των 
παραμέτρων αυτής. 

Άρθρο 3 Περιέχονται οι βασικοί ορισμοί εννοιών που χρησιμοποιούνται 
στην αξιολογούμενη ρύθμιση, σε αντιστοιχία µε τους ορισμούς της 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της επιχορήγησης των 
επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων μετά από 
θεομηνία, καθώς και σχετικών γνωμοδοτήσεων που έχουν εκδοθεί 
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο πλαίσιο της εθνικής 
νομοθεσίας για την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από 
θεομηνία.  
Ειδικότερα, η θεομηνία ορίζεται με απαρίθμηση των 
συγκεκριμένων φυσικών φαινόμενων, όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα 
στοιχεία 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L 
193) και στο άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187), 
καθώς και στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 (L 369). 
Διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L 193) αφορά 
στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σεισμοί, χιονοστιβάδες, 
κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις 
ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών. Για τον Κανονισμό (ΕΕ) 
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651/2014 (L 187), θεομηνίες ορίζονται σεισμοί, χιονοστιβάδες, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, 
ηφαιστειακές εκρήξεις και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά 
αίτια. Στον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 (L 369), ως θεομηνίες 
ορίζονται σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, 
ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές 
δασών. 
Ως προς τους δικαιούχους της κρατικής αρωγής, αποσαφηνίζεται 
η έννοια της επιχείρησης και της αγροτικής εκμετάλλευσης, 
έχοντας ληφθεί υπόψιν οι σχετικές υπ’ αρ.15/2008 και 537/2005  
γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

Άρθρο 4 Ορίζονται τα σχετικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από 
θεομηνία, προς βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αντίστοιχου 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο καθοριζόταν στις διατάξεις του αρ. 
36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) και προς συμπλήρωση σχετικών 
νομοθετικών κενών και αποσαφήνιση ζητημάτων τα οποία 
παρέμεναν είτε αρρύθμιστα είτε εν μέρει ρυθμισμένα. Στην παρ. 1 
προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης για την αντιμετώπιση 
των ζημιών,  σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς, που πλήττονται από θεομηνίες. Ως προς τα στοιχεία 
κάλυψης της επιχορήγησης, σε συνέχεια και της σχετικής υπ’ αρ. 
537/2005 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
ρητά μνημονεύονται οι υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, 
όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, 
εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου 
και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.  
Στην παρ. 4 διατυπώνεται η ρύθμιση της παρ. 3 του αρ. 36 του ν. 
2459/1997, που είχε διαμορφωθεί σε συνέχεια και των 
πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων με την οποία ορίζεται ότι, 
η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα 
χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 
Στην παρ. 5, θεσμοθετείται η διαδικασία της προκαταβολής έναντι 
επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορέων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται 
σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών 
επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής. 

Άρθρο 5 Διευκρινίζονται τα θέματα επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. Με στόχευση την κινητροδότηση της ιδιωτικής 
ασφάλισης, ρυθμίζεται ότι οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις μπορούν 
να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης μόνο για 
το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και για το ποσοστό το οποίο θα ορίζεται στην απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, ενώ για τους ίδιους λόγους 
επεκτείνεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και η μη υπαγωγή σε 
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, η μη δέσμευση και ο μη 
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συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και 
το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία 
ή τα πιστωτικά ιδρύματα πέραν της επιχορήγησης και για το ποσό 
που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Περαιτέρω, προς αποτροπή της καταβολής επιχορήγησης για ποσό 
καλυπτόμενο από την ιδιωτική ασφάλιση με πρόκληση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζεται ότι, για την 
εφαρμογή των διατάξεων της επιχορήγησης, απαιτείται η 
προηγούμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του 
ποσού της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

Άρθρο 6 Η προτεινόμενη διάταξη  στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνία, μέσω της 
πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης άμεσα έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής. 
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης αρωγής ορίζεται ως 
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα 
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, 
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Άρθρο 7 Στην προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται αναλυτικά η διαδικασία 
επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, απλοποιείται η διαδικασία της 
καταβολής της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωση του έργου της 
εκτίμησης και της καταγραφής των ζημιών. Με τη νέα διαδικασία, 
η διοικητική διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης 
ολοκληρώνεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αντικαθίσταται η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 διαδικασία η οποία 
ενέπλεκε τρία Υπουργεία, καθώς απαιτούσε την έκδοση κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό του 
ύψους της επιχορήγησης και κάθε σχετικής λεπτομέρειας και 
ανέθετε την αρμοδιότητα για την καταβολή των επιχορηγήσεων 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, όπως και κατά το προϊσχύον καθεστώς, κατά το άρθρο 36 
του ν. 2459/1997, για την επιχορήγηση απαιτείται η προηγούμενη 
έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών κατά περίπτωση, και 
Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας 
περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με 
όσα ειδικώς ορίζονται στον ν. 867/1979 (Α΄ 24), στον ν. 1048/1980 
(Α΄ 101), στον ν. 1133/1981 (Α΄ 54), στον ν. 1190/1981 (Α΄ 203) και  
στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25). 
Κατόπιν της έκδοσης της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, οι 
επιτροπές της περιφέρειας διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στο 
Υπουργείο Οικονομικών, όπου και μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών 
πραγματοποιείται ο έλεγχος των αιτήσεων και ολοκληρώνεται η 
καταβολή της επιχορήγησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 
ταχύτητα στην έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και 
συνεπώς, η αμεσότερη τελική εκταμίευση των ποσών των 
επιχορηγήσεων. 

Άρθρο 8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καθορίζονται όλα τα σχετικά 
ζητήματα της προκαταβολής.Ειδικότερα προβλέπεται η ειδική 
απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης του 
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Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, 
προς άμεση ανακούφιση των πληγέντων, τα θέματα καταβολής 
των ποσών στους δικαιούχους, με τήρηση των προβλεπομένων 
στην κείμενη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, επίσης 
ρυθμίζεται  ειδικά η περίπτωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών κατά την προκαταβολή επιχορήγησης εφόσον κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
επιχορήγησης. 

Άρθρο 9 Στην προτεινόμενη διάταξη  ρυθμίζονται αναλυτικά τα 
διαδικαστικά ζητήματα ως προς την καταβολή της πρώτης αρωγής, 
τα θέματα συμψηφισμού με την επιχορήγηση, η διαδικασία 
πληρωμής και σχετικά ειδικότερα θέματα. Ειδικότερα, ορίζεται η 
ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε 
πολίτες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αδυναμία ή δυσκολία 
ηλεκτρονικής υποβολής, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της 
σχετικής αίτησης στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής 
από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
του δικαιούχου. .  

Άρθρο 10 Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των 
διαδικασιών στον τομέα της κρατικής αρωγής που οδηγούν σε 
επιτάχυνσή τους, θεσμοθετείται η δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Στην ως άνω πλατφόρμα, τηρείται 
βάση δεδομένων με επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τις 
κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα μετά από θεομηνία. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν, κατ΄ ελάχιστο ανά δικαιούχο, για τα φυσικά 
πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Α.Φ.Μ. και για 
τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία, το Α.Φ.Μ., καθώς και το 
φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με την ημερομηνία της 
εκδήλωσής του, τις περιοχές που αφορά, την κοινή υπουργική 
απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, το ποσό της 
ασφαλιστικής κάλυψης και το ποσό της κρατικής αρωγής, καθώς 
και της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης μέχρι την οριστική 
εκκαθάριση αυτής. 
Για την ανάγκη για ορθή και πλήρη καταγραφή και ελέγχου της 
ορθότητας των στοιχείων προβλέπεται η τροφοδότηση της βάσης 
δεδομένων με στοιχεία προερχόμενα από τις υπηρεσίες της 
κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με 
την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, 
καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς 
συμβούλους.  

Άρθρο 11 Θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις για τις επιχορηγήσεις 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με τις 
σχετικές επιχορηγήσεις. Για λόγους ενότητας δικαίου και προς 
αποφυγή θεσμοθέτησης διατάξεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε 
σύγκρουση στην εσωτερική έννομη τάξη, αναφέρεται ρητά, ότι  οι 
διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης ισχύουν με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για την ασφάλιση της φυτικής 
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, μέσω των Κανονισμών 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δυνάμει του 
ν.3877/2010 (Α 160) και των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, 
δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 (Α΄320), σε συνδυασμό 
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με τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)  . Στο ίδιο πλαίσιο, 
για περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν οριοθετηθεί ως 
πληγείσες, δυνάμει της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, 
θεσπίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των ως άνω Κανονισμών, 
δύναται η ενίσχυση βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων, να χορηγείται βάσει της αξιολογούμενης ρύθμισης, 
υπό την προϋπόθεση έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Άρθρο 12 Με ειδική ρύθμιση  επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας και στην περίπτωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ώστε υπό εξαιρετικές περιστάσεις όπου παρατηρούνται 
σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών 
επιχειρήσεων ή σε καταστροφές μεγάλης έκτασης, να 
επιχορηγούνται, πέραν των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και τα 
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτονόητη υποχρέωση 
είναι η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κανόνων για τις 
επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, καθώς και οι 
κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να έχουν υποβάλει τη 
δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διαφορετική βαρύτητα έχει η αγροτική παραγωγή στο εισόδημα 
των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε σύγκριση με τα φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η σχετική 
διάταξη δεν εξισώνει τις δύο κατηγορίες, αλλά επιχειρεί τη δίκαιη 
και κατ΄αναλογία ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών τους.  

Άρθρο 13 Θεσμοθετείται η Κυβενητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία 
αποτελεί τον εθνικό μηχανισμό συντονισμού των θεμάτων, τα 
οποία άπτονται του τομέα της κρατικής αρωγής και μεριμνά για 
την αποκατάσταση και τη διαχείριση των πόρων. Η Επιτροπή 
διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
ιδίως όσον αφορά στη συγκρότηση και ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας της με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται μόνο οι ρυθμίσεις, 
για τις οποίες υπάρχει η ανάγκη θεσμοθέτησης σε επίπεδο 
τυπικού νόμου, ενώ τα υπόλοιπα θέματα αφήνεται να ρυθμιστούν 
στην Π.Υ.Σ., κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 του ν.4622/2019. Στόχος 
της ρύθμισης, μέσα από τη δημιουργία της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, είναι η θέσπιση ενός υψηλού 
επιπέδου οργάνου, το οποίο προβαίνει σε συντονισμό των 
διαδικασιών προώθησης μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης, 
ως ένας μόνιμος, σταθερός και θεσμοθετημένος εθνικός 
μηχανισμός στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Η θέσπιση και 
λειτουργία της Επιτροπής αποτελεί θεμελιώδη δράση στη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια η οποία επιχειρείται με την 
αξιολογούμενη ρύθμιση, καθώς με τη θεσμοθέτησή της σε 
επίπεδο τυπικού νόμου,  καθίσταται νομικά εφικτή η δημιουργία 
ενός εθνικού μηχανισμού, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στη 
διαμόρφωση συνολικής προσέγγισης για τις ανάγκες, το κόστος, 
την έκταση και τις ιδιαιτερότητες κάθε θεομηνίας, τη 
συντονισμένη προώθηση των μέτρων αποκατάστασης και 

37



 

 

ενίσχυσης και την παρακολούθηση των διεργασιών ως την 
ολοκλήρωση της αποκατάστασης.  

Άρθρο 14  Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής, ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες. Στόχος είναι η 
διαμόρφωση συνθηκών για την κινητοποίηση της κοινωνίας με τη 
σύσταση Ταμείου Κρατικής Αρωγής. Το συγκεκριμένο Ταμείο με 
αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και με διαφανείς κανόνες 
λειτουργίας συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση 
από θεομηνίες ή ποσά που τυγχάνουν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Η εποπτεία του 
Ταμείου ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και 
επιφορτίζεται με τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη αυτού, 
ενώ η διοίκησή του ανήκει σε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς 
διασφάλιση της διαφάνειας, θεσπίζεται η υποχρέωση κατάρτισης 
ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρουσιάζεται, δε, και στη Βουλή των 
Ελλήνων. Στην έκθεση περιγράφονται τα αποτελέσματα της 
διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.  

Άρθρο 15 Στην παρούσα διάταξη θεσμοθετείται ο περιφερειακός 
συντονιστής κρατικής αρωγής, ως ο μόνιμος σύνδεσμος της 
εκάστοτε πληγείσας περιφερειακής ενότητας με την Εθνική 
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13. Ο στόχος της 
θεσμοθέτησης είναι η διασφάλιση ύπαρξης, εντός περιφερειακής 
ενότητας, ενός προσώπου, το οποίο διαθέτει τις αναγκαίες 
γνώσεις και την εμπειρία να επικουρεί και να πληροφορεί τους 
πολίτες, μετά από την εκδήλωση θεομηνιών για θέματα 
αρμοδιότητας της περιφέρειας, να συμβάλει στη διεκπεραίωση 
των διοικητικών υποθέσεων που συναρτώνται με την κρατική 
αρωγή και να συντονίζει σε επίπεδο περιφέρειας, σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010, τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης και 
καταγραφής των ζημιών μετά από μία θεομηνία.  
Προκειμένου να εντοπίζονται δυσχέρειες κατά τη διαδικασία 
επιχορήγησης μετά από θεομηνία, αλλά και να βελτιώνεται ο 
σχετικός μηχανισμός, ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής 
αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία παρουσιάζει στην 
ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον 
απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με 
το άρθρο 185 του ν. 3852/2010 και την κοινοποιεί στην Επιτροπή 
του άρθρου 13.  

Άρθρο 16 Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με 
τη σύσταση και το έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής, οι οποίες 
συνιστούν τα όργανα που είναι αρμόδια για την καταγραφή και 
εκτίμηση των ζημιών από θεομηνία σε επιχειρήσεις και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή 
και την προκαταβολή για την αντιμετώπισή τους. Οι επιτροπές 
συστήνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και 
συγκροτούνται με τη συμμετοχή στελεχών εγγεγραμμένων στο 
μητρώο του άρθρου 17 και με συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την 
επιλογή τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί το υψηλού επιπέδου 
έργο των επιτροπών, ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών 
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δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών 
κρατικής αρωγής. 
Τέλος, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, 
ιδίως του εγγείου κεφαλαίου, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής 
αρωγής, συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στο μητρώο 
της αξιολογούμενης ρύθμισης, προκειμένου να συνδράμουν στο 
έργο των επιτροπών και την ορθή καταγραφή και αποτύπωση των 
ζημιών στα μέσα παραγωγής, λόγω των ειδικών γνώσεών τους. 

Άρθρο 17 Θεσπίζεται η σύσταση του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών 
κρατικής αρωγής, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για 
συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής..  Περαιτέρω, ορίζεται 
ότι στο μητρώο από το οποίο αντλούνται τα στελέχη για την 
συγκρότηση των επιτροπών, εγγράφονται μόνιμοι και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ ή TE του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στελέχη του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) που είναι 
υπεύθυνα για θέματα εκτιμήσεων ζημίας, καθώς και 
εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας 
κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού. Δεδομένης και της 
σχετικής αρμοδιότητας της περιφέρειας, σε θέματα αντιμετώπισης 
θεομηνιών, σύμφωνα με το αρ. 160 του ν. 3852/2010 και με σκοπό 
να στελεχώνονται οι επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής ζημιών 
μετά από θεομηνία και από τα στελέχη της κατά τόπο αρμόδιας 
περιφέρειας, ορίζεται ότι, το προσωπικό των περιφερειών, το 
οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για  θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θεομηνιών, σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο. 
Περαιτέρω, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ορίζονται 
περιοριστικώς αναφερόμενοι λόγοι αποκλεισμού από την 
εγγραφή στο μητρώο.  
Τέλος, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών 
εξουσιοδοτούνται να καθορίσουν με σχετική απόφαση τα 
προσόντα των στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο, τη 
διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των 
υποψηφίων στελεχών όργανα, τον τρόπο κατάρτισης και τήρησης 
του μητρώου, τον τρόπο αποβολής από το μητρώο, κάθε συναφές 
διαδικαστικό θέμα τόσο για την ένταξη των υποψηφίων των 
κατηγοριών του παρόντος ή άλλης κατηγορίας στο μητρώο όσο και 
για τη λειτουργία και οργάνωση του μητρώου, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια. Προβλέπεται, δε, ομοίως με απόφαση των 
ως άνω υπουργών η δυνατότητα επέκτασης των κατηγοριών των 
προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο. 

Άρθρο 18 Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα θέματα αποζημίωσης των 
μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής. Προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες του καταγραφικού και 
εκτιμητικού έργου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης 
ζημιών σε επιχειρήσεις από θεομηνία ή γεωγραφικών 
ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία, 
δύναται, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής 
Αρωγής, να χορηγείται αποζημίωση στα εγγραμμένα μέλη των 
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επιτροπών κρατικής αρωγής στο μητρώο για το έργο τους, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).  

Άρθρο 19 Προβλέπεται η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνσης Κρατικής 
Αρωγής. Στόχος της ρύθμισης είναι εξασφάλιση της ανάγκης 
υπηρεσιακής διαχείρισης των ειδικών καθεστώτων στήριξης των 
επιχειρήσεων, καθώς και η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων 
της αξιολογούμενης ρύθμισης. Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), τα ειδικότερα θέματα 
οργάνωσης και  λειτουργίας της διεύθυνσης, οι επιχειρησιακοί 
στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και κάθε ειδικότερο 
θέμα δεν καθορίζονται στην νομοθετική διάταξη, αλλά 
ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο και τροποποιεί 
αντιστοίχως το π. δ. 142/2017 (Α’ 181), που αποτελεί τον 
οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών. 

Άρθρο 20 Καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα στελέχωσης της νέας 
Διεύθυνσης εντός του Υπουργείου Οικονομικών, με την έγκαιρη 
εξασφάλιση του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου 
ο νέος φορέας να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που 
του ανατίθενται προς υλοποίηση των σχετικών πολιτικών στον 
τομέα της κρατικής αρωγής. Η ρύθμιση είναι αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλιστεί η διευκόλυνση των αποσπάσεων για 
την άμεση, έγκαιρη και επαρκή στελέχωση της νέας Διεύθυνσης, 
καθώς και η απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Άρθρο 21 Στο πλαίσιο της ανάγκης ελέγχου ως προς την τήρηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών και μεθόδων για την επιχορήγηση 
των επιχειρήσεων, καθώς και ως προς την τήρηση των 
προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και 
συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής, 
καθορίζεται σχετική διαδικασία. Ο έλεγχος διενεργείται από τη 
νεοσύστατη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ενώ παράλληλα, για 
λόγους διασφάλισης της δυνατότητας διασταύρωσης των 
στοιχείων, ορίζεται η υποχρέωση των υπηρεσιών της περιφέρειας 
να τηρούν για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών το σύνολο των 
φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κάθε 
περίπτωσης επιχορήγησης επιχείρησης. Με την ίδια στόχευση, οι 
υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής 
αρωγής οφείλουν να παρέχουν στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής 
κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο ζητηθεί. 

Άρθρο 22 Με την προτεινόμενη διάταξη, τίθενται συγκεντρωτικά οι 
εξουσιοδοτικές διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Άρθρο 23 Με την προτεινόμενη διάταξη τίθενται οι καταργούμενες 
διατάξεις. Ειδικότερα, καταργείται το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 
(Α΄ 17), του οποίου το ρυθμιστικό περιεχόμενο καθορίζεται πλέον 
από τις διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης, καθώς και η υπ’ 
αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας   (Β΄985) για λόγους 
ενότητας δικαίου και προς αποφυγή θέσπισης διατάξεων με 
αντιφατικό περιεχόμενο με εν ισχύ κανονιστικές πράξεις. 

Άρθρο 24 Ορίζεται, μία συνολική μεταβατική διαδικασία, προκειμένου η 
ελληνική διοίκηση να προσαρμοσθεί στις νέες ρυθμίσεις της 
αξιολογούμενης ρύθμισης, κυρίως μετά την κατάργηση της 
ανάγκης έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων για την 
επιχορήγηση των επιχειρήσεων και την συγκέντρωση των σχετικών 
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αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών, προς απλοποίηση της 
διαδικασίας.  
Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρονικού κενού και 
αδυναμίας άμεσης συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, 
μέχρι την πλήρη λειτουργία του εθνικού μητρώου στελεχών 
επιτροπών κρατικής αρωγής, ορίζεται ως μεταβατική διαδικασία η 
στελέχωση των επιτροπών με τα μέλη που προβλέπει το ι 
σχύον δίκαιο, ήτοι η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, 
δηλαδή το προσωπικό της περιφέρειας, μόνιμοι και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι υπηρεσιών του 
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Οικονομικού 
Επιμελητήριου Ελλάδος (ΟΕΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). 
Ομοίως, μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας και την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, προβλέπεται ότι, η 
διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.  
Περαιτέρω, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η 
σύσταση ομάδων έργου από υπαλλήλους του Υπουργείου 
Οικονομικών με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την 
ομαλή και ασφαλή μεταφορά των φακέλων των εκκρεμών 
υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου 
για την εφαρμογή των οριζόμενων στο αρ. 36 του ν. 2459/1997 στη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο 
των ως άνω ομάδων είναι η εκτέλεση ενεργειών για την 
ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των υποθέσεων και εντολών 
που εκκρεμούν σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων 
Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη 
συσχέτιση με υπάρχοντα και σχετιζόμενα με αυτές εκκρεμή 
έγγραφα του Τμήματος Γ- Ειδικών Χρηματοδοτήσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της εισερχόμενης 
αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, και κάθε 
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Παράλληλα, 
στην προτεινόμενη ρύθμιση, περιλαμβάνονται οι μεταβατικές 
διατάξεις, οι οποίες αφορούν στη διατήρηση σε ισχύ των 
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) και οι οποίες παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους. Τέλος, για λόγους 
ενότητας της έννομης τάξης και προς αποφυγή ερμηνευτικών 
κενών, ορίζεται ότι, ό,που στην κείμενη νομοθεσία γίνεται 
αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997, νοούνται οι κατά 
περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.  

Άρθρο 25 Με το άρθρο 25, ορίζεται ότι τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (486,84 
ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ) τα οποία καταργήθηκαν με 
τις  διατάξεις του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να ισχύουν για την 
κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών των 
οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των 
λογοτεχνών – καλλιτεχνών, αντίστοιχα. Η ρύθμιση αυτή είναι 
αναγκαία, όχι μόνο λόγω της κατάργησης των ως άνω ορίων, αλλά 
και λόγω του ότι τα όρια των 346 ή 384 ευρώ -αναλόγως των ετών 
ασφάλισης- που θέτει ο ν. 4387/2016, δεν μπορούν να 
επιτελέσουν τον ρόλο των κατωτάτων ορίων για τους εξής λόγους: 
αφενός διότι δεν αποτελούν κατά κυριολεξία κατώτατα όρια, 
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καθώς αφορούν μόνο στην εθνική σύνταξη, χωρίς να 
συνυπολογίζεται το ύψος της ανταποδοτικής, το οποίο εξαρτάται 
από τις αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και τα ποσοστά 
αναπλήρωσης, και αφετέρου διότι, εάν εφαρμόζονταν, θα έθεταν 
σαφώς σε δυσμενέστερη θέση τους υποψηφίους για μεταβίβαση 
των πολιτικών συντάξεων του ν. 2320/1995 (καθώς το όριο θα 
μειωνόταν από τα 486,84 ευρώ στα 346 ή 384 ευρώ ανά μήνα), 
καθώς και των συντάξεων λογοτεχνών – καλλιτεχνών (στην 
περίπτωση που ως όριο θεωρείτο εκείνο των 346 ευρώ), με 
αποτέλεσμα την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 
μεταβίβασης, αλλά και τη δημιουργία ανισοτήτων 

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

 

      
ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤ
ΙΚΟΤΗΤ

Α 

ΟΦ
ΕΛ
Η 
ΡΥ
ΘΜΙ
ΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων    Χ Χ      

Μείωση δαπανών Χ  Χ Χ     

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

Χ Χ  Χ     

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ Χ Χ    

Άλλο   
 
 

     

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

Χ Χ Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

 Χ Χ Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

Χ Χ Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

 Χ Χ   Χ     

Άλλο          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

Με σω της θεσμοθε τησης ενο ς ενιαι ου κανονιστικου  πλαισι ου για την κρατικη  αρωγη  ενισχυ εται το κυ ρος και η 
αξιοπιστι α των θεσμω ν και εμπεδω νεται η εμπιστοσυ νη των πολιτω ν προς την διοι κηση. Με τη διαμο ρφωση ενο ς 
συμπαγου ς συστη ματος χα ραξης πολιτικη ς και υλοποι ηση ς της στο πεδι ο της κρατικη ς αρωγη ς, επιτυγχα νεται η 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ανα γκη για α μεση στη ριξη και ενι σχυση επιχειρη σεων και μη κερδοσκοπικου  χαρακτη ρα φορε ων σε ειδικε ς 
ε κτακτες συνθη κες, μετα  απο  μι α θεομηνι α, το οποι ο οδηγει  και στην εν γε νει ενι σχυση της οικονομι ας.  

 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 
 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

Χ         

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

 Χ         

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

 Χ         

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
Χ         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

 Χ         

Κόστος 
συμμετοχής 
στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Όσον αφορα  στην αναμο ρφωση του θεσμικου  πλαισι ου κρατικη ς αρωγη ς, προκυ πτει προ σθετο κο στος απο  τη 
συ σταση του Ταμει ου Κρατικη ς Αρωγη ς και τη Διευ θυνση Κρατικη ς Αρωγη ς. Ωστο σο, η παρου σα πρωτοβουλι α θα 
αποφε ρει σημαντικε ς εξοικονομη σεις πο ρων και ελα φρυνσης των διοικητικω ν βαρω ν, με σω της ψηφιοποι ησης 
των σχετικω ν διαδικασιω ν και την απλοποι ηση της διαδικασι ας επιχορη γησης των επιχειρη σεων.  
 

 
 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμισης 

κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου αναμόρφωσης των μηχανισμών 
κρατικής αρωγής. 
 
 
 

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και 

της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 
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 Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
Κατά την διαδικασία σύνταξης του νομοσχεδίου, το 
Υπουργείο Οικονομικών διαβουλεύθηκε με Υπουργεία 
που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα που θίγει το παρόν 
νομοσχέδιο, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων, ιδίως τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, καθώς και τον ΕΛΓΑ. 
 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
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23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε 
από 15 Φεβρουαρίου 2021, 23:00 έως 
1 Μαρτίου 2021, 15:00. Υποβλήθηκαν 
συνολικά τριάντα επτά (37) σχόλια.  
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση 
των σχολίων με τη διάκριση μεταξύ 
υιοθετηθέντων, ληφθέντων υπ’ όψιν 
και μη υιοθετηθέντων, επί της αρχής 
και επί των άρθρων.  
Επί της αρχής, υποβλήθηκαν πέντε (5) 
σχόλια με γενικές παρατηρήσεις επί 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
Επί των άρθρων, υποβλήθηκαν 
συνολικά τριάντα δύο (32) σχόλια με 
παρατηρήσεις των επί μέρους 
διατάξεων της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, τα οποία και 
αναλύονται κατωτέρω. 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

Δώδεκα (12)   

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
Είκοσι πέντε (25) 

 
 
Επί του άρθρου 1 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 Πέντε (5) 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

Ένα (1) 
Ο πολίτης επικρότησε την νομοθετική 
παρέμβαση στον τομέα της κρατικής 
αρωγής επί τη βάσει της νομοθετικής 
κάλυψης, της διαμόρφωσης 
προεγκριμένου σχεδίου δράσης στις 
περιπτώσεις θεομηνιών, της 
αντιμετώπισης της ανάγκης 
αποφυγής στη Δικαιοσύνη και στην 
καθυστερημένη απόδοση των 
επιχορηγήσεων στους δικαιούχους, 
τη θέσπιση ενός χάρτη διαχείρισης 
του αποτελέσματος μίας φυσικής 
καταστροφής. Το σχόλιο θέτει 
ζητήματα ως προς την ιδιωτική 
ασφάλεια, την παροχή φορολογικών 
κινήτρων για τη διάδοση του θεσμού 
της ασφάλισης και τη μείωση του 
δημοσιονομικού κόστους. 
Το σχόλιο υιοθετείται εν μέρει στο 
βαθμό που συναρτάται με την 
παροχή κινήτρων στην ιδιωτική 
ασφάλιση. Στο πλαίσιο  αυτό 
επεκτείνεται το αφορολόγητο, 
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ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης, καθώς και η μη 
υπαγωγή σε οποιαδήποτε κράτηση, 
τέλος ή εισφορά, η μη δέσμευση και 
ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα 
χρέη στη φορολογική διοίκηση και το 
Δημόσιο, τους δήμους, τις 
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία 
ή τα πιστωτικά ιδρύματα πέραν της 
επιχορήγησης και για το ποσό που 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Υποβλήθηκαν τέσσερα (4) σχόλια με 
γενικές παρατηρήσεις επί της 
νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το 
πρώτο επί της αρχής σχόλιο αφορά σε 
μνημονευόμενες καθυστερήσεις κατά 
τη διαδικασία οριοθέτησης της 
πληγείσας περιοχής από το Υπουργείο 
Υποδομών, το οποίο δεν υιοθετείται 
καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του νομοσχεδίου το οποίο 
αφορά στην διαδικασία της 
επιχορήγησης των επιχειρήσεων. Το 
δεύτερο σχόλιο δεν υιοθετείται 
καθώς αφορά σε ζητήματα στάθμισης 
γεωγραφικών και ρυμοτομικών 
παραγόντων κατά την επιλογή του 
τόπου εγκατάστασης των 
επιχειρήσεων και την παροχή 
σχετικών κινήτρων και συνεπώς, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
νομοσχεδίου, στο οποίο επιλέγεται η 
επιχορήγηση στις επιχειρήσεις να 
γίνεται ως οριζόντιο μέτρο. Το τρίτο 
σχόλιο σχετίζεται με την ανάγκη για 
διαμόρφωση ενός εργαλείου 
σχεδιασμού δράσεων πρόβλεψης και 
διόρθωσης των προβλημάτων από 
φυσικές καταστροφές, το οποίο δεν 
χρήζει υιοθέτησης δεδομένης της 
θέσπισης της Εθνικής Επιτροπής 
Κρατικής Αρωγής. Το τέταρτο σχόλιο 
αφορά σε θέματα συντονισμού στις 
περιπτώσεις θεομηνιών, το οποίο 
αποτελεί και αντικείμενο της Εθνικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Όλα τα 
ειδικότερα θέματα αναφορικά με το 
συντονισμό θα ρυθμιστούν στην 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
σύστασης της Επιτροπής και συνεπώς, 
το σχόλιο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος.  
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Επί του άρθρου 2 
νυν άρθρου 4 και 
7 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Έξι (6)  

 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Υιοθετήθηκαν εν μέρει  δύο (2) 
σχόλια.  
Στο πρώτο εξ’ αυτών, ο πολίτης θέτει 
προς διερεύνηση το θέμα ελέγχου 
των ενεργειών αποκατάστασης-
αντιμετώπισης και τονίζει ότι για την 
αποζημίωση των καταστροφών θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η 
ηλικία των παγίων (χρόνος 
απόσβεσης). Προστίθεται στην 
εξουσιοδοτική διάταξη της κοινής 
υπουργικής απόφασης για τη 
λειτουργία των επιτροπών κρατικής 
αρωγής, η ρύθμιση των θεμάτων 
διαδικασίας εκτίμησης.  
Σχετικά με το δεύτερο σχόλιο, ο 
πολίτης προτείνει περαιτέρω 
διευκρίνιση της φράσης «άλλες  
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς» ώστε να 
ενταχθούν και οι Τοπικοί Οργανισμοί 
Εγγείων Βελτιώσεων και της φράσης 
«λοιπές θεομηνίες», σχόλιο το οποίο 
υιοθετείται καθώς προστίθεται ειδικό 
άρθρο ορισμών των εννοιών 
«επιχείρηση» και «θεομηνία». 
 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Τέσσερα (4) 
Στο πρώτο σχόλιο αποτυπώνεται η  
πρόταση του πολίτη για πρόβλεψη 
αποκατάστασης  ζημιών έναντι 
βιοτικών και αβιοτικών 
καταστροφών, σχόλιο το οποίο δεν 
υιοθετείται καθώς οι θεομηνίες μετά 
τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση 
προβλέπονται ρητά στους 
Κανονισμούς της ενωσιακής 
νομοθεσίας, τους οποίους και 
υποχρεωτικά ακολουθεί το παρόν 
νομοσχέδιο.  
Όσον αφορά στο δεύτερο σχόλιο 
ζητείται η διευκρίνιση σχετικά με την 
Υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για 
τις αιτήσεις των πληγέντων 
επιχειρήσεων,  η εύκολη 
«αποκρυπτογράφηση» των στοιχείων 
των αιτούντων αλλά και η άμεση 
προώθηση τους στις αρμόδιες 
επιτροπές, το οποίο δεν γίνεται 
αποδεκτό, καθώς θεσπίζεται ο 
περιφερειακός συντονιστής κρατικής 
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αρωγής για διευκόλυνση και 
συντονισμό της διαδικασίας, στο 
πλαίσιο έκαστης Περιφέρειας, 
τηρουμένων των οριζομένων στο 
άρθρο 160 του ν. 3852/2010. 
Το τρίτο σχόλιο αφορά στον 
προβληματισμό ενός πολίτη σχετικά 
με την ολοσχερή καταστροφή της 
αγροτικής του έκτασης εξαιτίας της 
επέλασης του Ιανού και την μη 
αποζημίωση του που δεν του παρέχει 
τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την 
έκταση του και να την καταστήσει 
ξανά καλλιεργήσιμη. Το σχόλιο 
αφορά συγκεκριμένη περίπτωση για 
παρελθούσα ζημία από θεομηνία και 
συνεπώς δεν χρήζει ενσωμάτωσης σε 
επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης. 
Με το τρίτο σχόλιο ζητείται να 
διευκρινισθεί εάν η αποζημίωση 
καλύπτει και επιχειρήσεις που 
επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από τη 
θεομηνία. Το σχόλιο δεν υιοθετείται, 
καθώς σε κάθε περίπτωση η διάταξη 
εναρμονίζεται με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία. 

 
 
Επί του άρθρου 3 
νυν 4 και 8 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Ένας (1) 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

ΟΥΔΕΝ 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Σχετικά με το άρθρο περί της 
προκαταβολής επιχορήγησης 
επιχειρήσεων, καταγράφηκε ένα 
σχόλιο σύμφωνα με το οποίο ο 
πολίτης σημειώνει πως οι 
καταστάσεις που αφορούν στην 
καταγραφή και την αποτίμηση των 
ζημιών θα ήταν ωφέλιμο να  
αποστέλλονται ανά Περιφερειακή 
Ενότητα αφού πρόκειται για έργο που 
είναι ευθύνη των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας. Το σχόλιο 
δεν υιοθετείται, καθώς για την 
αποστολή των καταστάσεων των 
επιχειρήσεων στην περίπτωση της 
προκαταβολής της επιχορήγησης δεν 
απαιτείται η αποστολή του συνόλου 
των φακέλων για όλες τις 
επιχειρήσεις, αλλά διαβιβάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα οι 
καταστάσεις των επιχειρήσεων για τις 
οποίες έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία καταγραφής από τις 
επιτροπές.  
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Επί του άρθρου 4 
νυν 11 και 12 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Επτά (7)  

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Ένα (1)  
Έγινε αποδεκτό το σχόλιο το οποίο 
σχετίζεται με τον προβληματισμό το 
κρίσιμο στοιχείο να είναι η κήρυξη σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
πολιτικής προστασίας ή η οριοθέτηση 
της περιοχής. Για λόγους ενότητας και 
ασφάλειας δικαίου, διευκρινίζεται ότι 
κρίσιμο σημείο είναι η οριοθέτηση 
της περιοχής με την σχετική κοινή 
υπουργική απόφαση.   

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Έξι (6)  
Επί του άρθρου σχετικά με την 
επιχορήγηση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων δεν έγιναν 
αποδεκτά τα κάτωθι σχόλια. Στο 
πρώτο σχόλιο ο πολίτης τοποθετείται 
επί της έλλειψης ετοιμότητας 
αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών, η οποία σύμφωνα με 
αυτόν δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη. Το 
ζήτημα είναι εκτός του πεδίου της 
νομοθετικής ρύθμισης, καθώς η 
επιχορήγηση των επιχειρήσεων 
συνιστά οριζόντιο μέτρο.  
Στο δεύτερο εξ΄ αυτών  ο πολίτης 
διατυπώνει την πρόταση του να 
προστεθούν και οι εγκαταστάσεις των 
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων  και στην δεύτερη 
παράγραφο να προστεθεί η 
περίπτωση των προσβολών που 
προκαλούνται από τους ενωσιακούς 
επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας 
για τους οποίους επιβάλλεται από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία η καταστροφή 
του φυτικού κεφαλαίου ή/και της 
παραγωγής για λόγους αποτροπής της 
εξάπλωσης τους. Ως προς το πρώτο 
σκέλος, δεν υιοθετείται καθώς είναι 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
νομοσχεδίου, το οποίο και αφορά σε 
επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων. 
Ως προς το δεύτερο σκέλος του 
σχολίου, το σχετικό ζήτημα είναι 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
νομοσχεδίου, στο οποίο εμπίπτουν οι 
θεομηνίες, σύμφωνα και με τους 
αντίστοιχους ορισμούς στην 
ενωσιακή νομοθεσία. 
Με το τρίτο σχόλιο επί του άρθρου 
σχετικά με τις αγροτικές 
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εκμεταλλεύσεις, ο πολίτης 
αναφέρεται στην ανάγκη 
διασαφήνισης των λέξεων 
«σημαντικές και εκτεταμένες» όπου 
προσδιορίζουν τις ζημίες. Επιπλέον, 
γίνεται αναφορά στους αγρότες 
ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 
ίδιες με τους κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες και φορολογούνται 
αναλόγως του συνολικού 
εισοδήματός τους. Το σχόλιο δεν 
γίνεται αποδεκτό κατά το πρώτο 
σκέλος, καθώς συνιστά αόριστη 
νομική έννοια που επιλέγεται να μην 
έχει περαιτέρω εξειδίκευση. Κατά το 
δεύτερο σκέλος,  το σχόλιο δεν 
υιοθετείται καθώς λαμβάνεται υπόψη 
ότι διαφορετική βαρύτητα έχει η 
αγροτική παραγωγή στο εισόδημα 
των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 
σε σύγκριση με τα φυσικά πρόσωπα 
που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες και συνεπώς, η σχετική 
διάταξη δεν εξισώνει τις δύο 
κατηγορίες, αλλά επιχειρεί τη δίκαιη 
ικανοποίηση των διαφορετικών 
αναγκών τους. 
Στο τέταρτο σχόλιο τίθενται δύο 
ζητήματα, το πρώτο εξ’ αυτών αφορά 
τις εν θέματι επιτροπές οι οποίες θα 
πρέπει να εστιάζουν στην άμεση 
εκτίμηση κόστους αποκατάστασης 
της αγροτικής έκτασης ώστε να 
υπάρχει γρήγορη επανεκκίνηση της 
δραστηριότητας και το δεύτερο 
ζήτημα αφορά το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και την αποκατάσταση της 
αγροτικής γης. Ειδικότερα, υφίσταται 
το φαινόμενο κατακόρυφης πτώσης 
της πρωτογενούς παραγωγής καθώς 
είναι σύνηθες οι ιδιοκτήτες να 
μισθώνουν τη γη τους και να 
επιλέγουν την εγκατάλειψη της από 
την δαπάνη της αποζημίωσης για την 
αποκατάσταση τους. Το σχόλιο δεν 
υιοθετείται, καθώς κατά το πρώτο 
σκέλος η εκτίμηση αποτελεί 
αντικείμενο των επιτροπών και δεν 
χρήζει σχετικής νομοθετικής 
παρέμβασης. Κατά το δεύτερο 
σκέλος, δεν υιοθετείται καθώς σε 
επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης 
τίθενται τα ζητήματα της 
επιχορήγησης ως οριζόντιο μέτρο, 
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ενώ ειδικότερες λεπτομέρειες 
ανάλογα με το εκάστοτε ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ή τις τυχόν μισθωτικές 
συμβάσεις δύναται να επιλύονται σε 
κανονιστικό επίπεδο.   
Το πέμπτο σχόλιο αφορά στους 
αγρότες ειδικού καθεστώτος των 
οποίων το εισόδημα από τη μη 
αγροτική δραστηριότητα δεν 
υπερβαίνει τις 15.000 Ευρώ, οι 
οποίοι, βάσει της κρίσης του πολίτη, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το 
σχόλιο για την εξομοίωση των δύο 
κατηγοριών δεν υιοθετείται για τους 
λόγους όπως ανωτέρω ελέχθη.   
Στο έκτο σχόλιο, ο πολίτης 
υποστηρίζει πως οι Επιχειρήσεις 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων θα 
πρέπει να έχουν την ίδια 
αντιμετώπιση με τους κατ’ επάγγελμα 
αγρότες, με την  προϋπόθεση 
ασφάλισης τους στον ΕΛΓΑ για τη 
Φυτική και Ζωική τους παραγωγή. Το 
σχόλιο δεν χρήζει ενσωμάτωσης, 
καθώς όπως προκύπτει από το 
σχετικό ορισμό στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι μονάδες, 
οι οποίες ανήκουν ή σε φυσικά 
πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. 

 
 
Επί του άρθρου 5  
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Δύο (2) 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Επί του άρθρου για την επιχορήγηση 
ασφαλισμένων επιχειρήσεων έχουν 
καταγραφεί από τους πολίτες δύο 
σχόλια. Το πρώτο εξ’ αυτών σχετίζεται 
με την απουσία κινήτρων για την 
ασφάλιση της οικονομικής 
δραστηριότητας, ενώ το δεύτερο 
σχόλιο τονίζει την ανάγκη πρόβλεψης 
για κάλυψη συγκεκριμένων 
ποσοστών απαλλαγών. Συναφές είναι 
και το σχόλιο που τέθηκε στο άρθρο 1 
στο σκέλος που αφορά στην παροχή 
κινήτρων για την ιδιωτική ασφάλιση. 
Τα σχόλια υιοθετούνται εν μέρει στο 
βαθμό που συναρτώνται με την 
παροχή κινήτρων στην ιδιωτική 
ασφάλιση. Στο πλαίσιο  αυτό 
επεκτείνεται το αφορολόγητο, 
ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης, καθώς και η μη 
υπαγωγή σε οποιαδήποτε κράτηση, 
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τέλος ή εισφορά, η μη δέσμευση και ο 
μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα 
χρέη στη φορολογική διοίκηση και το 
Δημόσιο, τους δήμους, τις 
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή 
τα πιστωτικά ιδρύματα πέραν της 
επιχορήγησης και για το ποσό που 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
ΟΥΔΕΝ 

 
 
Επί του άρθρου 
10 νυν 16 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Δέκα (10) εκ των οποίων το ένα 
τέθηκε εις διπλούν  

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Τρία (3) 
Με το πρώτο σχόλιο τονίζεται η 
ανάγκη να στελεχωθούν οι  επιτροπές 
κρατικής αρωγής και από 
εξειδικευμένο στην εκτίμηση ζημιών 
προσωπικό με αμοιβή αφού 
καθορισθεί επακριβώς το έργο των 
επιτροπών. Σε ειδικές περιπτώσεις 
προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη 
των επιτροπών, τα οποία είναι 
εξειδικευμένα, ενώ ως προς το θέμα 
του καθορισμού του έργου, 
προστίθεται στην εξουσιοδοτική 
διάταξη της κοινής υπουργικής 
απόφασης για τη λειτουργία των 
επιτροπών κρατικής αρωγής, η 
ρύθμιση των θεμάτων καταγραφής 
και αποτίμησης των ζημιών.  
Η ως άνω ρύθμιση των θεμάτων 
τρόπου καταγραφής και αποτίμησης 
των ζημιών υιοθετεί εν μέρει και το 
δεύτερο σχόλιο, στο οποίο ο πολίτης 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
εκπαίδευσης των μελών της 
επιτροπής και την παροχή 
κατάλληλων εργαλείων ώστε να 
συμβάλλει στον τρόπο εκτίμησης.  
Με το τρίτο σχόλιο προτείνεται εκ 
μέρους του πολίτη η  δυνατότητα 
εγγραφής υπαλλήλων με πρότερη 
εμπειρία σε επιτροπές καταγραφής 
και εκτίμησης ζημιών του άρθρου 36 
του ν.2459/1997 ανεξαρτήτως 
βαθμού, το οποίο υιοθετείται με 
απαλοιφή του βαθμού Α’ ως 
προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο 
μητρώο.  

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 

Εφτά (7) 
Στο πρώτο εξ’ αυτών σχόλιο, ο πολίτης 
προτείνει τη συμμετοχή στις εν θέματι 
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(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

επιτροπές μελών των επιμελητηρίων 
αλλά με την προϋπόθεση ότι θα είναι 
εκ των προτέρων καθορισμένος ο 
τρόπος αμοιβής τους. Τα θέματα της 
αμοιβής ρυθμίζονται στην ειδικότερη 
διάταξη του νομοσχεδίου και 
αποτελούν αντικείμενο κανονιστικής 
πράξης χωρίς εν γένει αναφορά στο 
νόμο.  
Ο πολίτης στο δεύτερο σχόλιο του 
άρθρου 10 εκτιμά ότι δεν θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 
των στελεχών της Πολιτικής 
Προστασίας στις ως άνω επιτροπές 
καθώς και ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί 
εκ νέου η απόδοση του 30% της 
εκτιμηθείσας ζημίας και η μη 
επιχορήγηση των κλειστών 
επιχειρήσεων. Το ποσοστό της 
επιχορηγήσης και όλα τα ειδικότερα 
θέματα ρυθμίζονται στην απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που θα 
εκδίδεται στο πλαίσιο και των 
δημοσιονομικών περιθωρίων.  
Βάσει του τρίτου σχολίου προτείνεται 
η σύσταση διμελών αντί τριμερών 
επιτροπών, καθώς είναι αυξημένες οι 
ανάγκες καταγραφής και αποτίμησης 
των ζημιών. Με τη λειτουργία του 
μητρώου και την ένταξη σε αυτό 
πέραν των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας και υπαλλήλων του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα και 
μελών επιμελητηρίων και στελεχών 
ν.π.δ.δ. επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση 
των αυξημένων αναγκών. Η μείωση 
των μελών των επιτροπών από τρία σε 
δύο, κατά παρέκκλιση των 
οριζομένων στον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας δεν διασφαλίζει την ορθή 
καταγραφή του έργου.  
Το τέταρτο σχόλιο εμπεριέχει τον 
προβληματισμό του πολίτη περί του 
ότι δεν συνηθίζεται το προσωπικό το 
οποίο στελεχώνει τις οργανικές 
μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 186 
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) να 
συμμετέχει στις επιτροπές, καθώς 
στην περίπτωση αυτή θα προκύψει 
κενό στο έργο σχετικά με την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση των φυσικών και 
άλλων καταστροφών. Το σχόλιο δεν 
υιοθετείται, καθώς μέσω του 
μητρώου παρέχεται ήδη ένα μεγάλο 
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εύρος προσώπων τα οποία δύνανται 
να στελεχώσουν τις επιτροπές και 
στην περίπτωση κατά την οποία 
κριθεί η επέκταση,  για λόγους 
διευκόλυνσης του έργου των 
Περιφερειών υπάρχει σχετική 
νομοθετική εξουσιοδότηση. Η 
υποχρεωτική καταγραφή του 
συνόλου των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας θα είχε το μειονέκτημα 
της υποχρέωσης καταγραφής 
υπαλλήλων των οποίων τα καθήκοντα 
δεν μπορούν να συνάδουν με το έργο 
της εκτίμησης και καταγραφής 
ζημιών. 
Ο πολίτης στο επόμενο σχόλιο του εν 
θέματι άρθρου επισημαίνει ότι θα 
ήταν χρήσιμο να απαρτίζεται η ως 
άνω επιτροπή και από μέλη της 
E.E.T.E.M, που αποτελεί τον 
Επιστημονικό και Επαγγελματικό 
ενιαίο φορέα οργάνωσης και 
εκπροσώπησης των Μηχανικών του 
Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Το σχόλιο δεν χρήζει 
ενσωμάτωσης εφόσον είναι στο 
μητρώο το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος. 
Στο ένατο και δέκατο σχόλιο, το οποίο 
τέθηκε εις διπλούν, ο πολίτης 
επισημαίνει την ανάγκη τοποθέτησης 
στην επιτροπή της κρατικής αρωγής 
πιστοποιημένων μελών του Συλλόγου 
Πραγματογνωμόνων & 
Διακανονιστών Ζημιών, ωστόσο το 
σχόλιο δεν χρήζει ενσωμάτωσης 
καθώς επιλέγεται η ευρεία 
διατύπωση της μνείας των 
εμπειρογνωμόνων. 
 

 
 
Επί του άρθρου 
12 νυν 17 και 22 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

Τέσσερις (4) 
Σχετικά με το άρθρο 12 περί των 
επιτροπών της κρατικής αρωγής, 
σημειώθηκαν τέσσερα σχόλια εκ 
μέρους των πολιτών. 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Τρία (3) εν μέρει  
Το πρώτο εξ’ αυτών σχόλιο τονίζει την 
ανάγκη σαφούς κωδικοποίησης του 
τρόπου εκτίμησης της ζημίας, ώστε το 
ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας 
προς τις επιχειρήσεις να μην 
περιορίζεται στο 30%. Το δεύτερο 
σχόλιο σχετικά με το άρθρο περί των 
επιτροπών της κρατικής αρωγής θέτει 
ομοίως την ανάγκη κωδικοποίησης 
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μέσω μιας τυποποιημένη λίστας 
ελέγχου η οποία θα βοηθά το έργο της 
επιτροπής σχετικά με τον τρόπο 
έκτασης της ζημίας. Τα σχόλια 
υιοθετούνται με τη σχετική παροχή 
νομοθετικής εξουσιοδότησης για το 
θέμα της του τρόπου καταγραφής και 
αποτίμησης. Στο τρίτο σχόλιο η 
πολίτης επικροτεί την αξιολογούμενη 
ρύθμιση, κρίνει δε ως παράλειψη τη 
μη δυνατότητα των μόνιμων 
δημοσίων υπαλλήλων των ΝΠΔΔ της 
πληγείσας Περιφερειακής Ενότητας 
να αποτελέσουν μέλη των επιτροπών 
της κρατικής αρωγής και την 
απαλοιφή εξαιρέσεων. Όπως και 
ανωτέρω ελέχθη, το άρθρο του 
μητρώου επικαιροποιήθηκε προς 
αποσαφήνιση της σχετικής διάταξης 
την πληρέστερη ένταξη μελών.  

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

Ένα (1) 
Το πρώτο σχόλιο σχετίζεται με το 
ενδεχόμενο ύπαρξης προβλήματος 
συναρμοδιότητας με τις Υπηρεσίες 
της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο 
έπειτα θα δημιουργήσει προβλήματα 
στον συντονισμό των εργασιών. Όλα 
τα ειδικότερα θέματα αναφορικά με 
το συντονισμό θα ρυθμιστούν στην 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
σύστασης της Επιτροπής και συνεπώς, 
το σχόλιο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος.  

 
 
Επί του άρθρου 
13 νυν 18 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Ένας (1) 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

ΟΥΔΕΝ 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Ένα (1) 
Το άρθρο για την αποζημίωση των 
επιτροπών και την κάλυψη των 
δαπανών έχει λάβει ένα σχόλιο στο 
οποίο ο πολίτης διατυπώνει την 
άποψη περί υποχρεωτικής 
αποζημίωσης των επιτροπών, καθώς 
τα στελέχη του δημοσίου τομέα μεν 

ασχολούνται εκτός ωραρίου για τις 
παραπάνω επιτροπές, τα στελέχη του 
ιδιωτικού τομέα δε πρέπει εκ των 
πραγμάτων να αμείβονται. 
Τα ειδικά θέματα της αποζημίωσης 
ρυθμίζονται για εξαιρετικές 
περιπτώσεις και με στάθμιση των 
εκάστοτε αναγκών που ανακύπτουν 
μετά από μία θεομηνία.  
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Επί του άρθρου 
19 (δεν 
συμπεριελήφθη 
στο τελικό 
κείμενο) 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Ένας (1) 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

ΟΥΔΕΝ 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

Επί του άρθρου 19 στο οποίο 
αναλύεται η αποκατάσταση ζημιών 
και με το οποίο  τροποποιήθηκε το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) 
έχει διατυπωθεί ένα σχόλιο, στο 
οποίο ο πολίτης αναφέρει ότι θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν οι ΟΕΒ 
και ΤΟΕΒ, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης 
ζημιών σε στραγγιστικά-αρδευτικά 
δίκτυα και κατ’ επέκταση να 
αποφεύγεται η καταστροφή 
καλλιεργειών, παγίου κεφαλαίου και 
πλημμυρών παρακείμενων οικισμών. 
Το σχόλιο δεν υιοθετείται καθώς το 
άρθρο τελικά δεν συμπεριελήφθη στο 
νομοσχέδιο. 

 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 
 

Άρθρα 4, 5, 17, 28, 106 του  Συντάγματος 
 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 
Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ 
 
 

 
 
 

Κανονισμός 

 
 

 
 
 

Οδηγία 

 
 

 
 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 
 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 
 
 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Δεν υφίστανται Δεν υφίστανται  
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30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που 

προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 23 
Καταργούμενες διατάξεις 

1. Το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί 
παροχής επιχορηγήσεων για ζημιές από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες 
καταργείται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 

2459/1997 (Α’ 17), οι οποίες έχουν ως εξής: 
Άρθρο 36 ν. 2459/1997 (Α’ 17) 
«1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά 
καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που 
πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, δύναται 
να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 
του παρόντος άρθρου για την αντιμετώπιση των ζημιών. 
 2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών από τη 
Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης 
Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ύψος της επιχορήγησης 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών. 
 3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία 
ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα. 
 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν 
και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και 
Φλώρινας για την κάλυψη μέρους της απώλειας των 
εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων 
στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται 
οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 6. Η επιχορήγηση που παρέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 

59



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές 
θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του 
ν. 2459 (Α΄17)» (Β΄985) καταργείται.  
 

βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο 
εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 
«7. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται 
στην παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές που 
συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του 
Περιφερειάρχη. Αν το προσωπικό της περιφέρειας, το οποίο 
συμμετέχει στις ως άνω επιτροπές, δεν επαρκεί για την 
άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου 
εδαφίου, ως μέλη της επιτροπής μπορούν να ορίζονται 
μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Οικονομικού 
Επιμελητήριου Ελλάδος (ΟΕΕ) και του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).». 
 
 
2. Καταργείται η  υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και 
λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 
2459 (ΦΕΚ 17/Α/18-2-1997) (Β΄985) η οποία έχει ως 
εξής: 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη: 
 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 
 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 
του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης 
ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 
147/ Β/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, 
Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ 
της Γ.Γ.Β.». 
 3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 
1, παράγραφος 3. 
 4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς». 
 5. Το Π.Δ. 110/11-11-2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) 
«Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 6. Την υπ' αριθμ. Υ13/24-11-2011 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/25-11-2011). 
 7. Την υπ' αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2-12-09 Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με 
«Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./7-12-09). 
 8. Την υπ' αριθμ. Φ2/1386/22/9-2-2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων 'Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού' 
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας στους Γενικούς 
Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 
335/Β/2-3-2011). 
 9. Το Π.Δ. 159/1997(Α'135) «Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». 
 10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
4507/3.11.2011 (Β'2542) «Συγχώνευση με απορρόφηση της 
Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» 
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4038 (ΦΕΚ 14/ Α/2-
2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015». 
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459 ΦΕΚ (17/ Α/18-
2-1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις». 
 13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 20725/Β.979 (ΦΕΚ 1207/ 
Β/14-6-2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997». 
 14. Την με υπ' αριθμ. 2181/227/29-2-2012 απόφαση του 
Αναπ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
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Ναυτιλίας περί «Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπών 
παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την 
παραλαβή των εκτελούμενων προγραμμάτων της υπό 
απορρόφηση εταιρείας με την επωνυμία ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4038/2012», 
αποφασίζουμε: 
Άρθρο ΜΟΝΟ 
Από τις αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας 
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4038 
(ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) μεταφέρονται στη Δ/νση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενική Γραμματείας 
Βιομηχανίας, αυτές που αφορούν το έργο «επιχορηγήσεις 
για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός 
σεισμών» όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 
17/Α/18-2-1997), εκχωρούνται στην Δ/νση Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
 Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ` αριθμ. 
20725/Β.979 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» (ΦΕΚ 
1207/Β/14-6-2011). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

Άρθρο 22 παρ. 5 Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με α) τη τήρηση, την 
επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κρατικής αρωγής, τον τρόπο 
καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των 
δικαιούχων, την πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων, καθώς και την καταχώριση και την 
τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων, 
β) τον χρόνο έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της πλατφόρμας και τη 
διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με 
άλλα συστήματα και την εξειδίκευση των 
τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της 
και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,  
γ) τον τρόπο εισόδου στην πλατφόρμα, τις 
τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα 
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ζητήματα για την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 9 και το 
περιεχόμενο αυτής,  
δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την 
τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε 
απαραίτητο στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο 
της ορθότητας και το εύρος κάλυψης τυχόν 
υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  
λαμβανομένης ειδικής μέριμνας, ώστε η 
πλατφόρμα να είναι πλήρως προσβάσιμη για 
τα άτομα με αναπηρία.  

Άρθρο 22 παρ. 7 Υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών- Προεδρία της 
Δημοκρατίας 

Έκδοση του Οργανισμού του Ταμείου Κρατικής 
Αρωγής και καθορισμός του κανονισμού 
λειτουργίας του, του τρόπου διαχείρισης των 
πόρων του και κάθε άλλης λεπτομέρειας 
σχετικής με τον τρόπο λειτουργίας του.  

Άρθρο 22 παρ. 8 Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και 
διάθεσης των πόρων του Ταμείου, καθώς και 
κάθε άλλου σχετικού θέματος με την 
εφαρμογή του άρθρου 14. 

Άρθρο 22 παρ.  
9 

Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη 
συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής, 
το έργο και τη λειτουργία τους, καθώς και τον 
τρόπο  για την καταγραφή και αποτίμηση των 
ζημιών. 

Άρθρο 22 παρ.  
10 

Υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Θέσπιση οδηγού αρχών δεοντολογίας και 
συμπεριφοράς των μελών των Επιτροπών 
κρατικής αρωγής. 

Άρθρο 22 παρ.  
11 
 
 

Υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Καθορισμός θεμάτων σχετικά με τα προσόντα, 
στη διαδικασία και στα όργανα αξιολόγησης 
και επιλογής των υποψηφίων στελεχών που 
εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 17, ο 
τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας 
και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής 
μελών από το μητρώο, καθώς και άλλο θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 17. Με 
όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι 
κατηγορίες προσώπων που μπορούν να 
εγγράφονται στο μητρώο. 

Άρθρο 22 παρ.  
12 
 

Υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Καθορισμός του ύψους, των όρων, της 
διαδικασίας και των προϋποθέσεων 
καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 19. 

Άρθρο 22 παρ.  
13 

Υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών- Προεδρία της 
Δημοκρατίας 

Έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο 
τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών και καθορίζονται η οργάνωση και 
λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, 
οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες 
των Τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 
133). 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος πράξης 
Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 
Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
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Υπουργείο ή 
υπηρεσία 

αποκλειστική 
προθεσμία) 

Άρθρο 22 παρ. 1 Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός των 
προϋποθέσεων 
καταβολής της 
ενίσχυσης, του ύψους 
της επιχορήγησης, η 
διαδικασία και ο τρόπος 
καταβολής της, η 
αφαίρεση τυχόν 
προκαταβολής ή 
πρώτης αρωγής, καθώς 
και κάθε ειδικότερο 
θέμα σχετικό με την 
παροχή της 
επιχορήγησης κάθε 
φορά 

Δεν ορίζεται  

Άρθρο 22 παρ. 2 Υπουργική 
Απόφαση  

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμών των 
απαιτούμενων  
δικαιολογητικών των 
επιχειρήσεων και των 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορέων, τα 
οποία διαβιβάζονται 
από την Περιφέρεια στη 
Διεύθυνση Κρατικής 
Αρωγής, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή των 
διατάξεων της 
επιχορήγησης ή 
περαιτέρω 
εξειδίκευσης της 
διαδικασίας.  

Δεν ορίζεται 

Άρθρο 22 παρ. 3 Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός των 
προϋποθέσεων 
καταβολής της 
ενίσχυσης, του ύψους 
της προκαταβολής της 
επιχορήγησης, τα 
απαιτούμενα έγγραφα, 
ο τρόπος προκαταβολής 
και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την παροχή 
της προκαταβολής και 
την εφαρμογή του 
άρθρου 8 ή περαιτέρω 
εξειδίκευσης της 
διαδικασίας. 

Δεν ορίζεται 

Άρθρου 22 παρ. 
4 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός του ύψους 
της ενίσχυσης της 
πρώτης αρωγής, η 
καταληκτική 
ημερομηνία των 
αιτήσεων, η διαδικασία 

Δεν ορίζεται 
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και ο τρόπος καταβολής 
της και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την 
εφαρμογή του άρθρου 
9, ή απόφαση 
περαιτέρω 
εξειδίκευσης της 
διαδικασίας. 

     
Άρθρο 22 παρ.  
5 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών και 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά α) την τήρηση, 
επεξεργασία και 
λειτουργία της 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κρατικής 
αρωγής, τον τρόπο 
καταχώρισης και 
τήρησης των στοιχείων 
των δικαιούχων,  την 
πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων, καθώς και 
την καταχώριση και την 
τήρηση 
συμπληρωματικών 
στοιχείων, 
β) το χρόνο έναρξης της 
παραγωγικής 
λειτουργίας της 
πλατφόρμας,  
τη διασύνδεση της 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, την 
εξειδίκευση των 
τεχνικών λεπτομερειών 
για τη λειτουργία της 
και κάθε άλλο τεχνικό 
θέμα,  
β) τον τρόπο εισόδου 
στην πλατφόρμα, τις 
τεχνικές λεπτομέρειες 
και τα ειδικότερα 
ζητήματα για την 
υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης πρώτης 
αρωγής του άρθρου 9 
και το περιεχόμενο 
αυτής,  
γ) ειδικότερα θέματα 
σχετικά με την 
τροφοδότηση της 
πλατφόρμας με κάθε 
απαραίτητο στοιχείο 
αναφορικά με τον 
έλεγχο της ορθότητας 
και το εύρος κάλυψης 

Δεν ορίζεται 
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τυχόν υφιστάμενου 
ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου,  
λαμβανομένης ειδικής 
μέριμνας, ώστε η 
πλατφόρμα να είναι 
πλήρως προσβάσιμη 
για τα άτομα με 
αναπηρία. 

Άρθρο 22 παρ.  
6 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Προσδιορισμός του 
ύψους της τυχόν 
επιχορήγησης του 
Ταμείου Κρατικής 
Αρωγής από τον 
Κρατικό 
Προϋπολογισμό κατ’ 
έτος. 

Δεν ορίζεται 

Άρθρο 22 παρ. 7 Προεδρικό 
διάταγμα 

Πρόταση 
Υπουργών 
Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Καθορισμός του 
Οργανισμού του 
Ταμείου, του 
κανονισμού 
λειτουργίας του και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με τη 
λειτουργία του. 

 

Άρθρο 22 παρ. 8 Προεδρικό 
διάταγμα 

Πρόταση 

Υπουργών 
Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

Καθορισμός του τρόπου 
διαχείρισης και 
διάθεσης των πόρων 
του Ταμείου, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα 
με την εφαρμογή του 
άρθρου 14. 

 

Άρθρο 22 παρ.  
9 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργεία 
Οικονομικών, 
Εσωτερικών και 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Ρύθμιση κάθε θέματος 
σχετικά με την τη 
συγκρότηση των 
επιτροπών κρατικής 
αρωγής, το έργο και τη 
λειτουργία τους, καθώς 
και τον τρόπο για την 
καταγραφή και 
αποτίμηση των ζημιών. 

Δεν ορίζεται 

Άρθρο 22 παρ.  
10 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργεία 
Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Θέσπιση οδηγού αρχών 
δεοντολογίας και 
συμπεριφοράς των 
μελών των Επιτροπών 
κρατικής αρωγής. 

Δεν ορίζεται 

Άρθρο 22 παρ.  
11 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση  

Υπουργεία 
Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Καθορισμός θεμάτων 
σχετικά με τα προσόντα 
των στελεχών που 
εγγράφονται στο 
μητρώο του άρθρου 17, 
τη διαδικασία και τα 
αρμόδια για την 
αξιολόγηση και επιλογή 
των υποψήφιων 

Δεν ορίζεται 
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στελεχών όργανα, τον 
τρόπο κατάρτισης και 
τήρησης του μητρώου, 
τον τρόπο αποβολής 
μελών από το μητρώο, 
κάθε συναφές 
διαδικαστικό θέμα τόσο 
για την ένταξη των 
υποψηφίων των 
κατηγοριών του 
παρόντος ή άλλης 
κατηγορίας στο μητρώο 
όσο και για τη 
λειτουργία και 
οργάνωση του 
μητρώου, καθώς και 
άλλο θέμα σχετικό με 
την εφαρμογή του 
παρόντος. Δυνατότητα 
επέκταση των 
κατηγοριών των 
προσώπων που 
μπορούν να 
εγγράφονται στο 
μητρώο. 

Άρθρο 22 παρ.  
12 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργεία 
Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Καθορισμός του ύψους, 
των όρων, της 
διαδικασίας και των 
προϋποθέσεων 
καταβολής της 
αποζημίωσης του 
άρθρου 19. 

Δεν ορίζεται 

Άρθρο 22 παρ.  
13 

Προεδρικό 
διάταγμα 

Πρόταση 
Υπουργών 
Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Τροποποίηση του 
Οργανισμού του 

Υπουργείου 
Οικονομικών και 
καθορισμών των 
θεμάτων σχετικά με την 
οργάνωση και 
λειτουργία της 
Διεύθυνσης, τους 
επιχειρησιακούς 
στόχους της, τις 
αρμοδιότητες των 
Τμημάτων και κάθε 
ειδικότερο θέμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 
20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 
133). 

Δεν ορίζεται 

 
 
 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 
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33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού 
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

 Με το άρθρο 14 συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου. 
Με το άρθρο 19 συστήνεται Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στο Υπουργείο 
Οικονομικών. 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

 Προτείνεται η σύσταση του Ταμείου Κρατικής Αρωγής ώστε να συντονιστεί 
αποτελεσματικά η χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων 
από θεομηνίες, να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την κινητοποίηση της κοινωνίας, 
να εξασφαλιστεί με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και διαφανείς κανόνες 
λειτουργίας η διαχείριση των εισφορών ιδιωτών ή ποσών που τυγχάνουν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής.  
Η σύσταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής προτείνεται για την εξασφάλιση της 
ανάγκης υπηρεσιακής διαχείρισης και της διοικητικής υποστήριξης όλων των θεμάτων 
της αξιολογούμενης ρύθμισης για την κρατική αρωγή.  

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

 Το Ταμείο Κρατικής Αρωγής συστήνεται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων. 
Η έναρξη ισχύος της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής θα καθοριστεί από την έκδοση του 
σχετικού προεδρικού διατάγματος. 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 
 
 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

 Ταμείο Κρατικής Αρωγής 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
Θα αναζητηθεί κατάλληλος χώρος. 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
Θα ξεκινήσουν διαδικασίες για την προμήθεια και εξασφάλιση νέου εξοπλισμού. 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

 Για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής, η σύνθεση προβλέπεται στο άρθρο 14, ενώ ο 
οργανισμός του θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα. 
Για την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής η στελέχωση προβλέπεται στο άρθρο 19. 
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Επισπεύδον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Στοιχεία επικοινωνίας : 

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5 - 7, Τ.Κ. 10563 τηλ. 2103332621, email: 
ministeroffice@minfin.gr;  
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (οδός Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 10165, τηλ. 
2103239560, email: deputyminister-secr@minfin.gr; 
Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών (οδός K. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184, τηλ. 2103375718, email: 
yfyp.fpdp@minfin.gr;   

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ8  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ10 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ11 Χ  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ13 X 

 

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

                                                           
8 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
9 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
10 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
11 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υπουργείου Υγείας. 
12 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
13 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 

επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός 

προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ TΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
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1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  
Άρθρο 25 
Τη φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και 
των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη 
μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 
δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων. 
 
Άρθρο 26   
Με τη διάταξη αυτή και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.12.2021, 
συνεπεία των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, 
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του 5% που οφείλουν να καταβάλουν οι 
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο από τα νοσήλεια που 
εισπράττουν. 
 
Άρθρο 27 
Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 «Κώδικας 
ΦΠΑ» (Α΄248), με προσθήκη εδαφίου στην παρ. 47 του κεφαλαίου Α΄ «αγαθά», 
προκειμένου να μετατεθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 από τον συντελεστή 
13% στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% ορισμένα ιατρικά είδη που 
προορίζονται για αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.  
 
Άρθρο 28 
Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων που 
πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Προς το σκοπό αυτό, με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω 
στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες 
οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, 
είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, 
είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή της αυξημένης 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.   
 
Άρθρο 29 
Με αυτή τη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενες 
αγορές εκδότες να αναβάλουν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση σύνταξης 
ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF - European 
Single Electronic Format) κατά ένα έτος, δηλαδή για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 αντί την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Άρθρο 30  
Η προτεινόμενη ρύθμιση για την αύξηση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2021, προωθείται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Το 
πρόβλημα της πανδημίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή τα 
κράτη στην Ευρώπη, ιδίως δε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
ζώνης του ευρώ είναι πρωτοφανές. Κατά τούτο καινοφανή είναι και τα μέτρα στη 
λήψη των οποίων προβαίνει κάθε κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο 
πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
αφορούν αφενός στην κάμψη των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
προσαρμογής και αφετέρου στην έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέσμης 
μέτρων υπέρ της ανάκαμψης, προκειμένου η ΕΕ να ανασυνταχθεί μετά την 
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πανδημία και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση.  
Συνιστούν, κατά συνέπεια, τον θεσμικά συμφωνημένο και πρακτικά ορθό τρόπο 
αντιμετώπισης των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. 
Επισημαίνεται, ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με την από 08.04.2021 
Γνώμη του, συμφωνεί ως προς την αναγκαιότητα ψήφισης του συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού έτους 2021 [σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 4270/2014 (Α΄143)].  
 
Άρθρο 31 
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2320/1995 (Α΄133) και της περ. α 
της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, για 
τη μεταβίβαση της σύνταξης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των 
λογοτεχνών – καλλιτεχνών στα μέλη των οικογενειών τους, προϋπόθεση είναι να 
μην έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α. ή 
από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, 
αντίστοιχα. 
Επειδή, με τις  διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85), μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν τα 
κατώτατα όρια σύνταξης του ΙΚΑ (486,84 ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ), με 
τις προτεινόμενες διατάξεις, ορίζεται για λόγους ισονομίας με τα πρόσωπα, των 
οποίων το σχετικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων 
του προαναφερόμενου νόμου και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι τα ανωτέρω 
κατώτατα όρια εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος των μελών των οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και 
των λογοτεχνών – καλλιτεχνών, αντίστοιχα. 
Ταυτόχρονα, εισάγεται ειδική εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 
του π.δ. 169/2007 (Α΄210), όπως αυτές ίσχυαν κατά την 13η.05.2016, ώστε οι 
δικαιούχοι να λάβουν αναδρομικά τη σύνταξή τους, από την ημερομηνία γέννησης 
του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 25  
Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για εξαίρεση από την καταβολή 
του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και για τους 
αλιείς παράκτιας αλιείας, που λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 
πλήττονται οικονομικά.   
 
Άρθρο 26   
Συνεπεία των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που έχουν προκύψει από τον 
κορωνοϊό COVID-19 και δεδομένου του γεγονότος, ότι οι Μονάδες Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όσους ασθενούν από COVID-19, 
καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση τουλάχιστον έως και 31.12.2021. 
 
Άρθρο 27 
Τα ανωτέρω είδη δεν υπάγονται μέχρι σήμερα στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, με 
αποτέλεσμα η αναπόφευκτη για τους νεφροπαθείς ασθενείς αγορά τους να αυξάνει 
το κόστος της θεραπείας  τους . 
 
Άρθρο 28 
Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η 
έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και να εξισορροπηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην ευρύτερη οικονομία. 
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Άρθρο 29 
Η ρύθμιση αναφορικά με τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF) θα ελαφρύνει 
τις εισηγμένες εταιρείες από το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης κατά την περίοδο 
κρίσης του κορωνοϊού COVID-19. Το μέτρο κρίνεται σημαντικό, ιδιαίτερα για τις 
μικρότερες εταιρείες, καθώς οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην έγκαιρη προσαρμογή των συστημάτων τους στις συνθήκες της πανδημίας και 
κρίνεται σκόπιμο να τους επιτραπεί να επικεντρωθούν στην ανάκαμψή τους. 
 
Άρθρο 30  
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου περί συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού είναι να καταστεί εφικτή και να διασφαλιστεί από δημοσιονομικής 
πλευράς η αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν 
άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
– κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, άρα 
κατ’ επέκταση η θωράκιση της οικονομίας της χώρας. 
 
Άρθρο 31 
Η προτεινόμενη ρύθμιση κατέστη αναγκαία λόγω της κατάργησης από τον ν. 
4387/2016 (Α΄85) των κατωτάτων ορίων συντάξεων, όπως αυτά ίσχυαν, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων 
χορήγησής τους, ιδίως εκείνης που απαιτούσε ο κατά μεταβίβαση δικαιούχος να μη 
διαθέτει εισόδημα που να μην υπερβαίνει τα οριζόμενα κατώτατα ποσά, κατά το 
προηγούμενο της μεταβίβασης έτος. Τα ποσά αυτά ανέρχονταν, κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, σε 486,84 ευρώ μηνιαίως για την κατώτατη 
σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ (αφορά τους κατά μεταβίβαση δικαιούχους των πολιτικών 
συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – συνταξιούχων ΟΓΑ) και σε 364,45 ευρώ 
ανά μήνα για την κατώτατη σύνταξη του Δημοσίου (αφορά τους λογοτέχνες – 
καλλιτέχνες). Περαιτέρω, όπως καταφάθηκε και στη σχετική γνωμοδότηση της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης της 
Μείζονος Ολομέλειας του ΕΣ της 17ης Μαρτίου 2021, ad hoc) η προτεινόμενη 
ρύθμιση δεν παρουσιάζει προβλήματα αντισυνταγματικότητας, καθώς δεν 
προκύπτει ότι θίγει το δικαίωμα στην περιουσία ούτε προσβάλλει την αρχή της 
αναλογικότητας, εισάγοντας κάποιον δυσανάλογο περιορισμό, δεδομένου ότι 
προσδιορίζει το όριο στο ίδιο ποσό που ίσχυε και παλαιότερα. Αντιθέτως, πρόκειται 
για ευνοϊκή διάταξη, δεδομένου ότι επανεισάγει τα κατώτατα όρια συντάξεων που 
είχαν καταργηθεί με τον ν. 4387/2016, και είχαν καταστήσει ανενεργή τη 
δυνατότητα μεταβίβασης των πολιτικών συντάξεων του ν. 2320/1995 και των 
συντάξεων λογοτεχνών – καλλιτεχνών του ν. 3075/2002. 
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 25 
Αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς της παράκτιας αλιείας.  
 
Άρθρο 26  
Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αφορά στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 
225/2000 (Α’ 194). 
 
Άρθρο 27 
Αφορά σε νεφροπαθείς ασθενείς οι οποίοι χρήζουν αιμοκάθαρσης, σε μονάδες 
αιμοκάθαρσης και σε δημόσια νοσοκομεία και λοιπές δομές που χρησιμοποιούν 

72



 

 

φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης. 
 
Άρθρο 28 
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από 
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.  
 
Άρθρο 29   

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν στους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενες αγορές 
εκδότες και τους επενδυτές τους. Έμμεσα αφορούν σε όλους τους πολίτες και τα 
νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις εν λόγω εταιρείες. 
 
Άρθρο 30   
Αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, τα 
οποία έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19. 
 
Άρθρο 31 
Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στα μέλη των οικογενειών των συνταξιούχων 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών αντίστοιχα. 
 

 
 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

Άρθρο 25                                    ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Άρθρο 26                                       ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Άρθρο 27                                       ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Άρθρο 28                                       ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Άρθρο 29                                       ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Άρθρο 30                                       ΝΑΙ               ΟΧΙ        
Άρθρο 31                                       ΝΑΙ                       ΟΧΙ      
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  
Άρθρο 25 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).  
 
Άρθρο 26   
Ν. 3846/2010 (Α’ 66)  και πδ 225/200 (Α’ 194). 
 
Άρθρο 27 
Οι παρ. 45 και 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο 28 
Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), οι 
οποίες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τα θέματα μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, 
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχουν εκδοθεί οι οικείες 
υπουργικές αποφάσεις. 
 
Άρθρο 29  
Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί. 
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Άρθρο 30  

 άρθρο 7, ν. 4682/2020 (Α' 76) και,  
 άρθρο 6, ν. 4722/2020 (Α' 177). 

Με τις παραπάνω διατάξεις έχει αντιμετωπιστεί αναλόγως και κατά το 2020 με δύο 
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς στο τακτικό σκέλος το πρόβλημα ύπαρξης 
επαρκών πιστώσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  
 
Άρθρο 31 
άρθρο 6 ν. 2320/1995 (Α’ 133)  
άρθρο 1 ν. 3075/2002 (Α’ 297) 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Άρθρα 25 
Τροποποιείται υφιστάμενη διάταξη νόμου. 
 
Άρθρο 26  
Τροποποιείται υφιστάμενη διάταξη νόμου. 
 
Άρθρο 27   
Ο εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ καθορίζεται από 
τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α΄248) και για την 
υπαγωγή των προϊόντων στον υπερμειωμένο 
συντελεστή απαιτείται η αναφορά τους στο Παράρτημα 
ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και συνεπώς για να μεταταχθούν τα 
είδη από το 13% στο 6% , απαιτείται η τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000. 
 
Άρθρο 28 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν νέο καθεστώς 
ενίσχυσης, στο πλαίσιο των οριζομένων στην υπό 
στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 90 I), με τη 
μορφή της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού και 
δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη στην κείμενη 
νομοθεσία, η οποία να επιτρέπει με έκδοση 
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή 
άλλης κανονιστικής πράξης την ενίσχυση επιχειρήσεων 
με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
Κατόπιν αυτού, η αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί 
ρυθμιστική παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής 
διάταξης. 
 
Άρθρο 29  
Ειδικά για τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF) 
δίνεται δυνατότητα μετάθεσης της ημερομηνίας 
συμμόρφωσης που ορίζεται από τον νόμο.  
 
Άρθρο 30  
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Κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 
2021 δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει 
πρόβλεψη για το σύνολο των αναγκών λόγω COVID-19. 
 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 

Άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
Δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή διοικητικής πρακτικής  
ή με νέα ερμηνευτική προσέγγιση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, νόμων και κανονιστικών πράξεων, να 
εισαχθούν οι παρεμβάσεις για την ρύθμιση των 
θεμάτων των προτεινόμενων διατάξεων.  
 

 
iii) με διάθεση 

περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Άρθρα 25, 26, 27,28, 29, 30, 31,  
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη 
ρύθμισης των θεμάτων που ρυθμίζονται με τα άρθρα 
αυτά.  
 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                       
                    
 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i) βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρο 25 
Επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που 
εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή 
κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, 
μεταξύ καθέτων. 
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Άρθρο 26   
Ο σκοπός  της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή επιβάρυνσης 
με το τέλος 5% υπέρ του Δημοσίου από τα νοσήλεια που εισπράττουν 
οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για το χρονικό διάστημα από 
01.01.2020 έως και 31.12.2021. 
 
Άρθρο 27 
Με τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης διάταξης, υπάγονται σε 
συντελεστή 6% γραμμές και φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ και συναφώς αναμένεται η 
μείωση του κόστους αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς.  
 
Άρθρο 28 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η αντιμετώπιση της έλλειψης 
ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική 
αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη 
μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19. 
 
Άρθρο 29 
Ελάφρυνση από διοικητικά κόστη κατά τη διάρκεια της κρίσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Άρθρο 30  
Η αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν άμβλυνση των αρνητικών 
συνεπειών που επιφέρει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – κοινωνικές 
ομάδες και επιχειρήσεις- η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, άρα 
κατ’ επέκταση η θωράκιση της οικονομίας της χώρας. 

 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

 
Άρθρο 27 
Μακροπρόθεσμα σκοπείται η μείωση του κόστους κτήσης των 
αναγκαίων ιατρικών υλικών για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης σε 
νεφροπαθείς ασθενείς, καθώς και η μείωση των σχετικών δαπανών του 
Δημοσίου. 
 
Άρθρο 28 
Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την θεσμοθέτηση 
περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης πληττόμενων επιχειρήσεων. 
 
Άρθρο 29  
Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. 
 
Άρθρο 31 
Ισονομία με τα πρόσωπα, των οποίων το σχετικό δικαίωμα γεννήθηκε 
πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016 και η 
ασφάλεια δικαίου στις συνταξιοδοτικής φύσεως έννομες σχέσεις. 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης14 

 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

                                                           
14   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας 
εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών 
τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων 
Πανεπιστημιακών σχολών (ISO 
κλπ)  

       

Αριθμός συμμετοχών σε 
προγράμματα Έρευνας, 
Τεχνολογίας & Καινοτομίας 
(διεθνή & εθνικά), ανά 
Πανεπιστημιακή Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που 
έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / 
Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 
ΑΕΙ 

       

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο 
του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / 
Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

       

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο 
πληθυσμού 

       

Αριθμός ατόμων που 
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν 
την ολοκλήρωση της β’ βάθμιας 
και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών 
σχολείων ανά Περιφέρεια 
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο 
των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών 
στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / 
απογευματινών σχολείων και 

       

77

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


 

 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, 
κατά είδος και αποτελέσματα, και 
αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, 
κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που 
διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες 
απαλλοτριώσεις και 
καταβληθείσες αποζημιώσεις, για 
ακίνητα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν 
εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και 
δαπάνες έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν 
εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά 
νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το 
θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του 
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν 
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. 
 
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

αριθμός μαθητών που φοιτούν σε 
αυτά 

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο 
μαθητών  

       

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο 
μαθητών  

       

Αριθμός μαθητών που 
επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα 
(Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
αγοραίες τιμές (δισ.) 

              

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές 

              

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(% ΑΕΠ) 

              

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 
(χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ) 

              

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά 
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ) 

              

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % 
ΑΕΠ) 

              

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή 

              

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

       

Αναλογία άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας 

       

Ποσά που εισπράττονται μέχρι 
σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν 
οι διατάξεις του νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από 
φορολογικούς ελέγχους 

       

Ποσοστό πράξεων διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που 
ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω 
από τα δικαστήρια 

       

 
 Κοινωνική πολιτική: 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών 
και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν 
συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και 
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων 
που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
διαδικασίας μεσολάβησης  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
διαδικασίας διαιτησίας   

       

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. 
(προβλεπόμενη στα σχετικά 
κείμενα αλλά και πραγματική με 
την έννοια της παράτασης μετά τη 
συμβατική τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, 
εβδομάδα και ανά κλάδο 
οικονομίας  
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Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών 
(που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο 
και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο 
οικονομίας και αριθμός/ποσοστό  
ατυχημάτων που προκάλεσαν 
θάνατο ή αναπηρία 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά 
γεωγραφική περιφέρεια 

       

Ποσοστό ανεργίας βάσει 
μορφωτικού επιπέδου 

       

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης 
ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών 
(ανά βασικό τομέα της οικονομίας 
π.χ. μεταποίηση, κατασκευές 
κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό 
της συνολικής απασχόλησης (στο 
σύνολο του πληθυσμού και 
ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και 
ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι 
υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη 
συνολικής ασφάλισης και 
αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι 
υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα 
έσοδα του ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) 
συνταξιοδότησης ανά 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς 
φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή 
σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε 
τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο 
του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που 
λαμβάνει επιδόματα και η 
αντίστοιχη κρατική δαπάνη 
(συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε 
ορφανοτροφεία 

       

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που 
σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε 
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω 
κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα 
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες 
μάθησης κλπ)  

       

 
 
 
 
 
 
 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών 
ασθενών ανά έτος 

       

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά 
κεφαλή  

       

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

πληθυσμιακή ομάδα και έτη 
συνολικής ασφάλισης 

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής 
δαπάνης επί του ΑΕΠ 

       

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με 
την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 
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Αριθμός ιατρών ανά 1000 
κατοίκους 

       

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών 
ανά 1000 κατοίκους  

       

Μέση διάρκεια επείγουσας 
νοσηλείας  

       

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: 
εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο 
κρεβάτι), μέση παραμονή, 
περίθαλψη εξωτερικών ασθενών 
(εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα 
περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν 
για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για 
μη επείγουσα νοσηλεία, ή για 
μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 
κατοίκους  

       

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική 
υπηρεσία 

       

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό 
αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη 
εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων 
ανά φύλο 

       

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά 
φύλο 

       

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, 
περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 
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Αριθμός απελάσεων ανά χώρα 
προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών 
(σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού 
φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος 
παραβατικότητας ανά μονάδα 
φιλοξενίας               

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους 
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, 
εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 
 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ 
β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, 
διεύθυνση, γενική διεύθυνση 

       

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση 
στο INTERNET  

       

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική 
δικτύωση (intranet)  

       

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων 
υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης 
πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και 
τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, 
οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που 
εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά 
υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες 
μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της 
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων 
προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της 
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες 
αδικημάτων και αναλογία ανά 
100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά 
κατηγορίες και κατά γεωγραφική 
περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και 
θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις 
ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των 
αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το 
κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, 
ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην 
παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο 
εγκλήματος 

       

Ποσοστό εγκληματικών 
περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν 
στο σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια 
ασφάλεια  

       

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, 
ανά αστυνομικό τμήμα και ανά 
περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 
κατοίκους – αναλογία κατοίκων 
ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή 
αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για 
αστυνομικές υπηρεσίες  

       

Κατανομή πόρων για την 
αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. 
εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, 
κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, 
εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών 
περιπτώσεων 

       

Συνολικός χρόνος που απαιτείται 
για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών 
και άλλων υποθέσεων 
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Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών 
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος 
Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά 
δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων 
που ακυρώνονται μετά από έφεση 
ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που 
επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών, πχ. 
Διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν 
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής 
δικογράφων 

       

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ 
έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών 
(σε ετήσια και συνολική βάση 
εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε 
ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες 
σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού 
συστήματος ανά κρατούμενο  

       

Αναλογία προσωπικού φύλαξης 
(φυλάκων) ανά κρατούμενο  

       

 
 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας 

       

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός 
απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν 
ανά κλάδο και περιφέρεια και 
αντίστοιχος αριθμός 
απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης 
επιχειρήσεων 
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Μέσος χρόνος σύστασης 
επιχειρήσεων 

       

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές 
αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που 
εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται 
κατάλληλες για κολύμβηση σε 
σχέση με το σύνολο των δυνάμενων 
να χρησιμοποιηθούν ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας 
δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος  

       

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών 
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε 
άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, 
παραγωγή ενέργειας, 
λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων 
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ 

       

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά / 
σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με 
φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων 
/σύνολο κατεστραμμένων δασών 
από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων 
περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή 
ενέργειας 

       

Κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία 

       

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

 
i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

 
 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

 
 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 
 

Άρθρο 25 
 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η φορολογική 
ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς 
και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, 
είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 
αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, 
μεταξύ καθέτων. 
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 Άρθρο 26 
 

Με την προτεινόμενη διάταξη και για το χρονικό διάστημα από 
01.01.2020 έως και 31.12.2021, συνεπεία των έκτακτων 
αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, 
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του 5% που οφείλουν 
να καταβάλουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το 
Δημόσιο από τα νοσήλεια που εισπράττουν. 
 

 Άρθρο 27 
 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η μείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ σε είδη που προορίζονται για 
αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς ασθενείς κατ΄ αναλογία με 
άλλα ιατρικά είδη που προορίζονται για ομάδες ασθενών με 
σοβαρές παθήσεις. 

 Άρθρο 28 
 

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς το σκοπό αυτό με 
την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη 
και προστασία των ανωτέρω πληττόμενων από την εμφάνιση 
και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η 
έλλειψη ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την 
υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής 
εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα 
ενίσχυσης αυτών με το μέτρο της αυξημένης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού. 

 Άρθρο 29 
 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί να παρέχει τη 
δυνατότητα στις εισηγμένες εκδότριες εταιρίες να αναβάλουν 
τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση σύνταξης ετήσιων 
οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF 
– European Single Electronic Format) κατά ένα έτος, δηλαδή για 
τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
αντί της 1ης Ιανουαρίου 2020. Το μέτρο αυτό υιοθετείται στο 
πλαίσιο του πακέτου ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ 
από την COVID-19 πανδημία (Capital Markets Recovery Package 
– CMRP) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του άρθρου 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες 
προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου 
ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες 
οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης 
από την κρίση της COVID-19 (L 68). 

 Άρθρο 30  Η προτεινόμενη διάταξη προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, 
τα οποία ήδη εφαρμόζει ή θεσπίζει για πρώτη φορά η Ελλάδα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που 
εξακολουθούν να προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Τα εν λόγω μέτρα 
απαντούν στις πολυεπίπεδες συνθήκες έκτακτης ανάγκης που 
έχουν διαμορφωθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

 Άρθρο 31 Με την προτεινόμενη διάταξη, ορίζεται ότι τα κατώτατα όρια 
του ΙΚΑ (486,84 ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ) τα 
οποία καταργήθηκαν με τις  διατάξεις του ν. 4387/2016, 
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εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος των μελών των οικογενειών των αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών, 
αντίστοιχα.  
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο λόγω της κατάργησης 
των ως άνω ορίων, αλλά και λόγω του ότι τα όρια των 346 ή 384 
ευρώ -αναλόγως των ετών ασφάλισης- που θέτει ο ν. 
4387/2016, δεν μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο των 
κατωτάτων ορίων για τους εξής λόγους: αφενός διότι δεν 
αποτελούν κατά κυριολεξία κατώτατα όρια, καθώς αφορούν 
μόνο στην εθνική σύνταξη, χωρίς να συνυπολογίζεται το ύψος 
της ανταποδοτικής, το οποίο εξαρτάται από τις αποδοχές, τα 
έτη ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης, και αφετέρου 
διότι, εάν εφαρμόζονταν, θα έθεταν σαφώς σε δυσμενέστερη 
θέση τους υποψηφίους για μεταβίβαση των πολιτικών 
συντάξεων του ν. 2320/1995 (καθώς το όριο θα μειωνόταν από 
τα 486,84 ευρώ στα 346 ή 384 ευρώ ανά μήνα), καθώς και των 
συντάξεων λογοτεχνών – καλλιτεχνών (στην περίπτωση που ως 
όριο θεωρείτο εκείνο των 346 ευρώ), με αποτέλεσμα την 
αυστηροποίηση των προϋποθέσεων μεταβίβασης, αλλά και τη 
δημιουργία ανισοτήτων. 

 
 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων       Χ***     

Μείωση δαπανών 
ΧΧ 
∨  

Χ** 
Χ**** 

ΧΧ 
ΧΧΧ 
∨  

 
Χ**** 
ΧΧΧ 
∨  

∨    

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

∨  

 
ΧΧ 

ΧΧΧ 
 ∨ 

ΧΧΧ 
 ∨ 

    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
∨ 

ΧΧ 
 ∨ 

∨     

Άλλο   ∨**        

ΕΜΜΕΣΑ 
Βελτίωση 

παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

∨ 
Χ** 
 ΧΧ 
ΧΧΧ 

Χ*** 
Χ**** 

χ  
ΧΧΧ 
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Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

Χ   
 ∨ 

Χ** 
 Χ* 
ΧΧΧ 

 Χ* 
Χ*** 
ΧΧΧ 

    

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
∨   ΧΧ Χ***     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

Χ  
 ∨ 

  
  Χ*** 
Χ**** 

    

Άλλο           

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 25: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η φορολογική των αγροτών κανονικού καθεστώτος 
και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας 
ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.   
 
Χ**: Άρθρο 27 
 
Χ***: Άρθρο 28: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υφίστανται τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της διάδοσης της πανδημίας COVID-
19. 
 
ΧΧ: Άρθρο 29: Προκειμένου οι εισηγμένες εκδότριες εταιρείες να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην ανάκαμψη 
τους από την κρίση COVID-19, τους παρέχεται η δυνατότητα να εξοικονομήσουν πόρους κατά την τρέχουσα 
περίοδο, αναβάλλοντας την συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών 
εκθέσεών τους σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF). 
 
∨** :  Άρθρο 30: Δημιουργείται επάρκεια διαθέσιμων πιστώσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά της 
πανδημίας του COVID-19. 
 

  
 

19. 
 
 

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

Χ  
Χ*** 
ΧΧΧ  

   Χ     

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

         

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

         

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
ΧΧΧ  ΧΧΧ        
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Άλλο    ∨**       

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Χ : Άρθρο 25 
Χ***: Άρθρο 30  
ΧΧΧ: Άρθρο  33 
∨** :  Άρθρο 39: τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) ευρώ  
 

 
20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους στόχους 

         

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 
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Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 
 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 
 

 

 

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
Άρθρα 26 και 27: Υπουργείο Υγείας  
 
 
 
 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
 
 

  
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
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23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

  
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

  
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

  
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

  
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 
 

 Άρθρο 78 του Συντάγματος 
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 Άρθρο 5 του Συντάγματος στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «5. 
Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 
ταυτότητας.». 

 Άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος στο οποίο αναφέρεται ότι «1. H 
ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που 
απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού 
συμφέροντος.» 

 Άρθρο 106 του Συντάγματος, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Για 
την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού 
συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική 
δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική 
ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας … Η ιδιωτική 
οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της 
ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής 
οικονομίας.»   

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

  
      
      

Κανονισμός 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά στο 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και 
στοχευμένες προσαρμογές για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ, όσον αφορά στη χρήση του ενιαίου 
ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες 
οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της 
ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19.  

  
      
      

Οδηγία 

Τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του ως άνω αναφερόμενου κανονισμού. 

       
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 
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   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

   

 Άρθρο 25 
 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) 
τροποποιείται με την προσθήκη ως 
φορολογικού έτους και του 2020 και 
το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:  
 
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 
και 2020 εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής του τέλους 
επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού 
καθεστώτος για τους οποίους έχουν 
παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και 
ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ καθώς και οι αλιείς  της 
παράκτιας αλιείας, που 

 
 
Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 
(Α’ 152) που έχει ως εξής:  
 
 
 
«Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 
εξαιρούνται από την καταβολή του 
τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες 
κανονικού καθεστώτος για τους οποίους 
έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων 
και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ καθώς και των αλιέων της 
παράκτιας αλιείας, που 
εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με 
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εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε 
με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή 
κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά 
σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, 
μεταξύ καθέτων.». 
 

τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 
αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι 
δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.». 
 

 Άρθρο 26 
 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 
3846/2010 (Α‘ 66) τροποποιείται ως 
προς την ημερομηνία που λήγει η 
αναστολή εφαρμογής της παρ. 1, 
από «30.06.2021» σε «31.12.2021» 
και η παράγραφος διαμορφώνεται 
ως εξής: 

 
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 

έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η 
εφαρμογή της παρ. 1 και τα 
καταβληθέντα ποσά που αφορούν 
στο διάστημα της παρούσας 
δύνανται να επιστρέφονται ή να 
συμψηφίζονται με οφειλές προς το 
Δημόσιο, κατά τις κείμενες 
διατάξεις.». 
 

 
 
Τροποποείται η παρ. 2 του άρθρου 30 
του ν. 3846/2010 (Α΄66) που έχει ως 
εξής:  
 
 
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως 
και 31.12.2021, αναστέλλεται η 
εφαρμογή της παρ. 1 και καταβληθέντα 
ποσά που αφορούν στο διάστημα της 
παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή 
να συμψηφίζονται με οφειλές προς το 
Δημόσιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.» 
 

 Άρθρο 27  
 
Στο τέλος της παρ. 47 του Κεφαλαίου 
Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ 
του ν. 2859/2000  (Α΄248) 
προστίθεται δύο εδάφια, ως εξής: 
 
«Ειδικά για τα φίλτρα 
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 
αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ.ΕΧ 9018) και 
τις γραμμές αιμοκάθαρσης, 
αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο 
συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι 
τοις εκατό (6%). Ο υπερμειωμένος 
συντελεστής του προηγούμενου 
εδαφίου  εφαρμόζεται έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2021 και μετά την 
ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά 
υπάγονται στον μειωμένο 
συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.». 

 
 
Συμπληρώνεται η  παρ. 47 του 
Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000  
(Α΄248) που έχει ως εξής:  
 
 
«47. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 
ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για 
μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 
σύστημα τραχειοστομίας 
τραχειοσωλήνες φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 
περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), 
τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), κάλτσες 
Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), 
κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), 
φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης 
(Δ.Κ.ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, 
αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι 
περισυλλογής υγρού προετοιμασίας 
φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Yconnectors, σετ 
φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση 
(Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών 
(Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο 
(Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή 
σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι 
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αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες 
σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 
9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης 
(SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 
4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες 
(Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία.»  

 Άρθρο 28  
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως 
μέτρο στήριξης με τη μορφή 
«αυξημένης αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού». 
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην C (2020) 
1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19» (CI 91) και κατόπιν 
έγκρισης[ΤΒ1] σχετικού καθεστώτος 
ενίσχυσης από την Επιτροπή. 
3. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία 
ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος 
της ενίσχυσης, η διαδικασία 
υποβολής σχετικής αίτησης, ο 
τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.  
4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, 
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 
διάταξης, μη εφαρμοζομένης της 
παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 
4172/2013 (Α΄167) σε περίπτωση 
διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, 
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, 
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης 
και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 
προς το Δημόσιο, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τα νομικά πρόσωπά τους, τα 

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 
 

 Άρθρο 29  
 
Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 
3556/2007 (Α΄91) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«10. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 
ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 
συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό 
μορφότυπο για την υποβολή 
εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών - ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θα έχει προβεί σε 
ανάλυση κόστους/οφέλους. Στο 
πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων 
ανάκαμψης από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19, δίνεται στους 
εκδότες η δυνατότητα 
συμμόρφωσης με την ως άνω 
υποχρέωση από την 1η Ιανουαρίου 
2021». 

 
 
Αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 4 
του ν. 3556/2007, η οποία είχε ως εξής: 
 
«10. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 
ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 
συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό 
μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ) που 
ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1095/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 
έχει προβεί σε ανάλυση κόστους / 
οφέλους.» 

 Άρθρο 30 
 
Οι πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού έτους 2021 του 
Υπουργείου Οικονομικών και, 
ειδικότερα, του ειδικού φορέα 1023-
711-0000000 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες», αυξάνονται κατά τρία 
δισεκατομμύρια (3.000.000.000) 
ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις 
εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 
«Πιστώσεις για δράσεις που 
σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών του 
κορωνοϊού COVID-19» του ως άνω 
φορέα και ειδικού φορέα. 
 

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 
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Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 Άρθρο 27   
Υπαγωγή φίλτρων 

και γραμμών 
αιμοκάθαρσης, 
αιμοδιήθησης, 

αιμοδιαδιήθησης 
και 

πλασμαφαίρεσης 
σε υπερμειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 

6% - Τροποποίηση 
της παρ. 47 του 

Κεφαλαίου Α΄ του 
Παραρτήματος ΙΙΙ 
του ν. 2859/2000  

Α.Α.Δ.Ε : 
Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης 

 

 Άρθρο 28  
Προσωρινό μέτρο 

κρατικής 
ενίσχυσης 

επιχειρήσεων με 
τη μορφή 

αυξημένης 
αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού  
 

Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

Έκδοση απόφασης για τον 
καθορισμό των όρων, των  
προϋποθέσεων, της  
διαδικασίας για τη λήψη 
μέτρων οικονομικής 
ενίσχυσης, των  
δικαιούχων, του ύψους 
της ενίσχυσης, της 
διαδικασίας υποβολής 
σχετικής αίτησης, του 
τρόπου  καταβολής, καθώς 
και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας  για την 
εφαρμογή του παρόντος.  
 

 Άρθρο 30  
Συμπληρωματικός 

Κρατικός 
Προϋπολογισμός 

οικονομικού έτους 
2021 

 

Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης Εγγραφή πρόσθετων 
πιστώσεων στον Ειδικό 
Φορέα "Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες" του Υπ. 
Οικονομικών. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 
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Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Άρθρο 27  
άρθρο 9 του ΚΦΔ 
(ν. 4174/2013, 
Α΄170)  
 
 

Ερμηνευτική 

εγκύκλιος 

ΑΑΔΕ 

ΑΑΔΕ Κοινοποίηση 
των διατάξεων  
 

Αμέσως μετά  την 

ψήφιση του 

σχεδίου νόμου   

 Άρθρο 28 παρ. 3 
Με κοινή 
απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
καθορίζονται οι 
όροι, οι 
προϋποθέσεις, η 
διαδικασία για τη 
λήψη μέτρων 
οικονομικής 
ενίσχυσης, οι 
δικαιούχοι, το 
ύψος της 
ενίσχυσης, η 
διαδικασία 
υποβολής σχετικής 
αίτησης, ο τρόπος 
καταβολής, καθώς 
και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του 
παρόντος.  
 

Υπουργική 

απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών  

Ρύθμιση 
ειδικότερων 
θεμάτων 
εφαρμογής της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης. 
 

 

      

 
 

 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 Δεν προβλέπεται σε καμία διάταξη του παρόντος Μέρους .  
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 
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35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

  

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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Αθήνα, 12 Απριλίου 2021 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

  
 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
 
 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ 

 
 
 

  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 

 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

 
 
 
 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
   

  
 

 

  
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

  
 
 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

  
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
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                     Αριθμ. 109 / 14 / 2021 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κρατική αρωγή προς 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 

επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός 

κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση». 
 

 

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα εξής: 

 

 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

 Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο και η διαδικασία χορήγησης 

κρατικής αρωγής [επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.)] προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που 

πλήττονται από θεομηνίες. Κατά βάση, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 36 του ν.2459/1997), οι οποίες καταργούνται από 

την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, οι κυριότερες δε μεταβολές 

που προτείνονται, συνίστανται στα ακόλουθα σημεία: 

 

1.α. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινομένων 

ρυθμίσεων και δίδονται οι έννοιες των οικείων όρων. 

   β. Ορίζεται ότι, η κρατική αρωγή παρέχεται κατά προτεραιότητα στις 

επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία καθώς και σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και 

φορείς που έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για το ποσό της προκαλούμενης 

ζημίας που δεν καλύπτεται από το εν λόγω συμβόλαιο. 

   γ. Προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται 

σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε 

μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του 

συνολικού ποσού της επιχορήγησης, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. 

   δ. Θεσπίζεται η δυνατότητα άμεσης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ 

ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, στις επιχειρήσεις και στους μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες. 

   ε. Ορίζεται ότι το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία καθώς και η 

ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα 

113



2 

 

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται 

και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 

το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα.                                                                        (άρθρα 1 - 6) 

 

2. Ρυθμίζονται οι σχετικές διαδικασίες κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και συγκεκριμένα: 

   α. Συνιστώνται επιτροπές κρατικής αρωγής, οι οποίες είναι αρμόδιες για 

την εκτίμηση και την καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων και των μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων από τη θεομηνία καθώς και για τη 

συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθορίζεται δε η 

διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής. 

   β. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό, με 

υ.α.: 

   - των προϋποθέσεων καταβολής της ενίσχυσης, του ύψους της 

επιχορήγησης, του τρόπου καταβολής αυτής, του τρόπου αφαίρεσης της 

ενίσχυσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής και κάθε άλλου συναφούς 

θέματος, 

   - του ύψους της προκαταβολής της επιχορήγησης, των απαιτούμενων 

εγγράφων, του τρόπου καταβολής αυτής και κάθε άλλου σχετικού θέματος, 

   - του ύψους της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, του τρόπου καταβολής αυτής, 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και κάθε άλλου 

σχετικού θέματος. 

   γ. Μετά από την έκδοση των ανωτέρω υ.α., η Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει 

στην εκκαθάριση και την πληρωμή στους δικαιούχους: 

   - της επιχορήγησης, αφαιρουμένων του ποσού της προκαταβολής και του 

50% της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, που έχουν χορηγηθεί, 

   - της προκαταβολής, αφαιρουμένου του 50% της ενίσχυσης πρώτης 

αρωγής. 

   δ. Αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εφαρμοζομένου του 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), τα ακόλουθα ποσά: 

   - η προκαταβολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση ή ο φορέας την 

έλαβε κατά παράβαση των προτεινομένων ρυθμίσεων, 

   - η ενίσχυση πρώτης αρωγής, εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση ή ο 

φορέας δεν δικαιούται την επιχορήγηση, 

   - το ποσό της υπέρβασης, σε περίπτωση που το άθροισμα της 

επιχορήγησης προ συμψηφισμών και του 50% της ενίσχυσης της πρώτης 

αρωγής που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, υπερβαίνουν το ύψος της 

εκτιμώμενης ζημίας.                                                                        (άρθρα 7 - 9) 

 

3.α. Προβλέπεται ότι οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης για θεομηνίες, 

υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, στην 

οποία τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις 

που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες. 
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 Η εν λόγω πλατφόρμα αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοξενείται και λειτουργεί στις 

υποδομές αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 

   β. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., 

της τήρησης, της επεξεργασίας και της λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας κρατικής αρωγής, του τρόπου καταχώρισης των στοιχείων των 

δικαιούχων, της πρόσβασης στη βάση δεδομένων, του χρόνου έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και κάθε άλλου συναφούς τεχνικού 

θέματος. 

   γ. Ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται 

σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται, με κ.υ.α., 

σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά 

κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά 

το 50% της επιχορήγησης που καθορίζεται με τη σχετική υ.α., κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα.                                                                  (άρθρα 10 - 12) 

 

4.α. Συνιστάται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής με αντικείμενο 

τον συντονισμό και την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική 

αρωγή. 

   β. Συνιστάται, επίσης, με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και 

δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, Ταμείο Κρατικής 

Αρωγής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), το οποίο διοικείται 

από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο 

Οικονομικών και έχει ως διαθέσιμους πόρους: 

   - εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, ο οποίος 

συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, 

   - ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα 

με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία, 

   - επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας 

προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

(άρθρα 13 και 14) 

 

5.α. Ορίζεται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα (Π.Ε.) περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ο οποίος 

αποτελεί τον μόνιμο σύνδεσμο της περιφερειακής ενότητας με την Εθνική 

Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της 

διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών, την πληροφόρηση των 

πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας και τη μέριμνα 

για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής 

αρωγής. 
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   β. Παρέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δυνατότητα να ορίζονται, με 

απόφαση του οικείου δημάρχου, υπεύθυνοι κρατικής αρωγής στους δήμους, 

που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, προς υποστήριξη του έργου του 

περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής.                                    (άρθρο 15) 

 

6.α. Συνιστώνται αμελλητί και συγκροτούνται ανά Π.Ε. μετά από θεομηνία, 

επιτροπές κρατικής αρωγής, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και 

καταγραφή των ζημιών από θεομηνία στις επιχειρήσεις και τους μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή την 

προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των προκληθεισών 

ζημιών. 

   β. Με κ.υ.α. ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη συγκρότηση, το έργο και 

τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής καθώς και τον τρόπο 

καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών.                                           (άρθρο 16) 

 

7.α. Συνιστάται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, στο 

οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής, 

τηρείται δε ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι προσβάσιμο 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). 

   β. Με κ.υ.α. καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία και τα όργανα 

αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στελεχών που εγγράφονται στο 

μητρώο, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του 

μητρώου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.                                    (άρθρο 17) 

 

8.α. Καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης στα μέλη των επιτροπών 

κρατικής αρωγής, εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός Π.Ε. για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. 

   β. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά 

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με κ.υ.α. καθορίζονται το ύψος, οι όροι, 

η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. 

(άρθρο 18) 

 

9.α. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αρμόδια για τα 

θέματα κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

φορείς. Με π.δ. καθορίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της 

Διεύθυνσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της 

και κάθε ειδικότερο θέμα. 

   β. Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών 

για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι οποίες καλύπτονται 

από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου. 

   γ. Επιτρέπεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, η απόσπαση στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής έως δέκα (10) υπαλλήλων, που υπηρετούν σε 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι, για το χρονικό διάστημα της 

απόσπασης, διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους 
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θέσης, ενώ η δαπάνη μισθοδοσίας και επιπλέον αμοιβών βαρύνει το Υπουργείο 

Οικονομικών.                                                                           (άρθρα 19 και 20) 

 

10. Διενεργείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, έλεγχος ως προς την 

τήρηση των διαδικασιών και μεθόδων που προβλέπονται για την επιχορήγηση 

των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και την 

προκαταβολή έναντι επιχορήγησης καθώς και ως προς την τήρηση των 

προβλεπόμενων στον οδηγό, αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των 

μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.                                            (άρθρο 21) 

 

11.α. Τίθεται το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των προτεινομένων 

διατάξεων. 

   β. Καταργείται το άρθρο 36 του ν.2459/1997 σχετικά με την παροχή 

επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες. 

   γ. Προβλέπεται ότι, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου 

στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, οι επιτροπές κρατικής αρωγής 

στελεχώνονται με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη από προσωπικό 

της περιφέρειας, ενώ μέλη μπορεί να είναι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και του 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.). 

   δ. Συνιστώνται με υ.α., ομάδες έργου αποτελούμενες από υπαλλήλους του 

Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την 

ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής 

αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 

Υπουργείου Οικονομικών.                                                           (άρθρα 22 - 24) 

 

 

 ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

 Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών και συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος 

και για το φορολογικό έτος 2020 (ίσχυε για το φορολογικό έτος 2019), οι 

αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο 

κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ 

καθέτων.                                                                                              (άρθρο 25) 

 

2.α. Παρατείνεται ο χρόνος αναστολής έως και τις 31-12-2021 (λήγει στις 

30-6-2021), της υποχρέωσης καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 5% 

των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας 
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Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των κειμένων διατάξεων 

(π.δ.225/2000). 

   β. Καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, 

επιστρέφονται στις προαναφερόμενες Μ.Χ.Α. ή συμψηφίζονται με οφειλές 

τους προς το Δημόσιο.                                                                         (άρθρο 26) 

 

3. Ορίζεται, έως και τις 31-12-2021, ο συντελεστής Φ.Π.Α. σε ποσοστό 

6%, για τα ειδικότερα αναφερόμενα είδη (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθισης, 

αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης και γραμμές αιμοκάθαρσης, 

αιμοδιήθισης, αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης). Μετά από την 

προαναφερόμενη ημερομηνία, τα εν λόγω είδη υπάγονται στον μειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.                                                                    (άρθρο 27) 

 

4.α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης, ως μέτρου στήριξης με 

τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. 

   β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υ.α., των όρων, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ύψους 

αυτής, του τρόπου καταβολής τους καθώς και κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

   γ. Ορίζεται ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων 

διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση 

υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.                                   (άρθρο 28) 

 

5. Μετατίθεται από την 1η-1-2021, η δυνατότητα συμμόρφωσης των 

εκδοτών με την υποχρέωση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε 

ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (άρθρο 4 παρ.10 του ν.3556/2007), στο πλαίσιο 

των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού. 

(άρθρο 29) 
 

 ΜΕΡΗ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ 

 

1. Αυξάνονται οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα του ειδικού φορέα 1023-711-

0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», κατά τρία δισεκατομμύρια 

(3.000.000.000) ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις που 

σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών του κορωνοϊού.                                                                  (άρθρο 30) 

 

2. Ορίζεται ρητώς ότι τα κατώτατα όρια σύνταξης του Ι.Κ.Α. και του 

Δημοσίου, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
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ν.4387/2016 (12-5-2016), εξακολουθούν να ισχύουν τόσο για την απονομή της 

σύνταξης όσο και για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών 

των οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχων 

Ο.Γ.Α. και των Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών, αντίστοιχα. 

Ταυτόχρονα, εισάγεται ειδική εξαίρεση, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να 

λάβουν αναδρομικά τη σύνταξή τους, από την ημερομηνία γέννησης του 

συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.                                                    (άρθρο 31) 

 

 

 

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη τρέχοντος οικονομικού έτους, ύψους έως 3 δις ευρώ, από τη 

θεσμοθέτηση συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο 

υλοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού. (άρθρο 30) 

 

2. Ετήσια δαπάνη, ύψους 3 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του 

επιδόματος θέσης ευθύνης στον Προϊστάμενο της συνιστώμενης Διεύθυνσης 

Κρατικής Αρωγής στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 19) 

 

3. Ετήσια δαπάνη ποσού 180 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή 

αυξημένων συντάξεων στα μέλη των οικογενειών αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και στα μέλη των οικογενειών των 

λογοτεχνών - καλλιτεχνών. (άρθρο 31) 

 

4. Ετήσια δαπάνη από την: 

   α) επιχορήγηση του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α. (άρθρο 14), 

   β) αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Διεύθυνσης Κρατικής 

Αρωγής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση του σχετικού π.δ. 

καθορισμού της οργάνωσης αυτής. (άρθρο 19) 

 

5. Δαπάνη από: 

   α) την τήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

κρατικής αρωγής και του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής 

αρωγής. (άρθρα 10 και 17), 

   β) την καταβολή της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», ως 

μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο 28) Το ύψος της εν λόγω 

δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πληγεισών 

επιχειρήσεων κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. 
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6. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 916 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή 

αναδρομικών ποσών συντάξεων, για το διάστημα από 12-5-2016 έως και την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, σε μέλη των οικογενειών 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και σε μέλη 

των οικογενειών των λογοτεχνών - καλλιτεχνών. (άρθρο 31) 

 

7. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 19) 

 

8. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 

   α) την καταβολή επιχορήγησης ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της 

επιχορήγησης που καθορίζεται με τη σχετική υ.α., σε φυσικά πρόσωπα που δεν 

είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές 

και εκτεταμένες ζημίες ως προς τον αριθμό πληγεισών αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων ή το μέγεθος της καταστροφής (άρθρο 12), 

   β) την καταβολή δαπανών μετακίνησης στα μέλη των επιτροπών κρατικής 

αρωγής, εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός Π.Ε. για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους (άρθρο 18), 

   γ) τη χορήγηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποζημίωσης στα μέλη των 

επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων 

διατάξεων (άρθρο 18), 

   δ) την καταβολή τυχόν επιπλέον αμοιβών στους υπαλλήλους που θα 

αποσπασθούν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 20) 

 Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να εκτιμηθεί, 

καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

 

9. Απώλεια εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος, από: 

   α) την εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος από 

τους αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα 

πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους 

στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και από τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων (άρθρο 25), 

   β) την αναστολή κατά έξι (6) ακόμα μήνες (έως και τις 31-12-2021), της 

υποχρέωσης καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού 5% των νοσηλίων που 

εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) (άρθρο 

26), 

   γ) την υπαγωγή έως και τις 31-12-2021, σε υπερμειωμένο συντελεστή 

Φ.Π.Α. 6%, των συγκεκριμένων ειδών (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθισης, 

αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης και γραμμές αιμοκάθαρσης, 

αιμοδιήθισης, αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης), κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 27. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εσόδων εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα. 

 

10. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την απόδοση στο Ταμείο Κρατικής 

Αρωγής τυχόν ποσών που θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και 
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αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

μετά από θεομηνία. (άρθρο 14) 

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών, 

ν.π.δ.δ. κ.λπ.) 
 

 Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος αφορολόγητου, 

ανεκχώρητου και ακατάσχετου στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και την 

απαλλαγή από κάθε κράτηση, τέλος ή εισφορά, του ποσού: 

   α) της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και 

καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία καθώς και της ενίσχυσης πρώτης 

αρωγής (άρθρα 5 παρ.3 και 6 παρ.2), 

   β) της ενίσχυσης που χορηγείται ως μέτρο στήριξης με τη μορφή 

«αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού. (άρθρο 28 παρ.4) 

 

IIΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Κρατικής Αρωγής 

 

1. Ετήσια αύξηση εσόδων από την κρατική επιχορήγηση προς το Ταμείο 

Αρωγής για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας αυτού. (άρθρο 14) 

 

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων σε περίπτωση απόδοσης στο Ταμείο 

Κρατικής Αρωγής, ποσών που θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία. (άρθρο 14) 

 

 

Αθήνα,  12  Απριλίου 2021 
ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   Η Γενική Διευθύντρια 

     ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ             Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ                           Ιουλία Γ. Αρμάγου  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Οι παρατηρήσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών έχουν τεθεί υπ’ όψιν σας μέσω e-mails κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του προς κατάθεση σχεδίου νόμου. 
 

Κρατική αρωγή - ΔΣ 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 
 

Στο σχέδιο νόμου «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις 

για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός 

προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση». 
 

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη τρέχοντος οικονομικού έτους, ύψους έως 3 δις ευρώ, από τη 

θεσμοθέτηση συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο 

υλοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού. (άρθρο 30) 

 

2. Ετήσια δαπάνη, ύψους 3 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του 

επιδόματος θέσης ευθύνης στον Προϊστάμενο της συνιστώμενης Διεύθυνσης 

Κρατικής Αρωγής στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών. (άρθρο 19) 

 

3. Ετήσια δαπάνη ποσού 180 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή 

αυξημένων συντάξεων στα μέλη των οικογενειών αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και στα μέλη των οικογενειών των 

λογοτεχνών - καλλιτεχνών. (άρθρο 31) 

 

4. Ετήσια δαπάνη από την: 

   α) επιχορήγηση του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α. (άρθρο 14), 

   β) αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της Διεύθυνσης Κρατικής 

Αρωγής, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση του σχετικού π.δ. 

καθορισμού της οργάνωσης αυτής. (άρθρο 19) 

 

5. Δαπάνη από: 

   α) την τήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

κρατικής αρωγής και του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής 

αρωγής. (άρθρα 10 και 17), 

   β) την καταβολή της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», ως 

μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο 28) Το ύψος της εν λόγω 

δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πληγεισών 

επιχειρήσεων κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. 
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6. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 916 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή 

αναδρομικών ποσών συντάξεων, για το διάστημα από 12-5-2016 έως και την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, σε μέλη των οικογενειών 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και σε μέλη 

των οικογενειών των λογοτεχνών - καλλιτεχνών. (άρθρο 31) 

 

7. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 19) 

 

8. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 

   α) την καταβολή επιχορήγησης ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της 

επιχορήγησης που καθορίζεται με τη σχετική υ.α., σε φυσικά πρόσωπα που δεν 

είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές 

και εκτεταμένες ζημίες ως προς τον αριθμό πληγεισών αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων ή το μέγεθος της καταστροφής (άρθρο 12), 

   β) την καταβολή δαπανών μετακίνησης στα μέλη των επιτροπών κρατικής 

αρωγής, εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 18), 

   γ) τη χορήγηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποζημίωσης στα μέλη των 

επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων 

διατάξεων (άρθρο 18), 

   δ) την καταβολή τυχόν επιπλέον αμοιβών στους υπαλλήλους που θα 

αποσπασθούν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 20) 

 Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να εκτιμηθεί, 

καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού καθώς και από ενωσιακή χρηματοδότηση και 

δανεισμό. 

 

9. Απώλεια εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος, από: 

   α) την εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος από 

τους αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα 

πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους 

στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και από τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων (άρθρο 25), 

   β) την αναστολή κατά έξι (6) ακόμα μήνες (έως και τις 31-12-2021), της 

υποχρέωσης καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού 5% των νοσηλίων που 

εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) (άρθρο 

26), 

   γ) την υπαγωγή έως και τις 31-12-2021, σε υπερμειωμένο συντελεστή 

Φ.Π.Α. 6%, των συγκεκριμένων ειδών (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθισης, 

αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης και γραμμές αιμοκάθαρσης, 

αιμοδιήθισης, αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης), κατ’ εφαρμογή του 
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άρθρου 27. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εσόδων εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα. 

 

10. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την απόδοση στο Ταμείο Κρατικής 

Αρωγής τυχόν ποσών που θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και 

αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

μετά από θεομηνία. (άρθρο 14) 

 

 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών, 

ν.π.δ.δ. κ.λπ.) 
 

 Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος αφορολόγητου, 

ανεκχώρητου και ακατάσχετου στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και την 

απαλλαγή από κάθε κράτηση, τέλος ή εισφορά, του ποσού: 

   α) της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και 

καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία καθώς και της ενίσχυσης πρώτης 

αρωγής (άρθρα 5 παρ.3 και 6 παρ.2), 

   β) της ενίσχυσης που χορηγείται ως μέτρο στήριξης με τη μορφή 

«αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού. (άρθρο 28 παρ.4) 

 

 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου  2021 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ειδ. Κρατική αρωγή - ΔΣ 
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