
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

στο σχέδιο νόμου

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

με τίτλο

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης

διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου νια τις εταιρείες

τεχνοβλαστούς»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και

3908/2011

Παρατείνεται μέχρι την 31η122022 η Προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που

έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), σύμψωνα με το άρθρο 76 του

ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 2

Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες —

Τροποποίηση άρθρου 69 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 69 διαμορψώνεται

ως εξής:

«Αρθρο 69

Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές

συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από ψυσικά ή
νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια

εγκατάστασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι δραστηριότητες θεματικών

πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκων και παγοδρόμιων του Κεψ. ΙΘ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι

οποίες αδειοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων αυτού. Όπου στο άρθρο 119 του ν. 4442/2016

αναψέρεταιτο άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 197) νοείταιτο παρόν άρθρο.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάψορες από το
υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των ψυσικών ή νομικών

προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.



3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

της παρ. 1, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες,

απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον

αρμόδιας Περιψέρειας, αν Πρόκειται για έκθεση ζώων, Περί της υγειονομικής καταλληλότητας

των ζώων,

β) γνωμάτευση του συμβουλίου «Περί Θεάτρων και κινηματογράψων» του άρθρου 2 του α.ν.

445/1937 (Α’ 22), αν Πρόκειται για θεματικό Πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες

αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές παρεμψερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την

καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και

λειτουργία των παιχνιδιών,

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί. της ασψάλειας των

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των

χρησιμοποισυμένων αερίων ή άλλων υλών,

στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν

αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασψαλείας του

εναερίου χώρου,

ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταψοράς Ηλεκτρικής.

4. Ο χρόνος άσκησης υτταίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού

χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)

συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση Θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με

ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εψαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους καιτις προϋποθέσεις

των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή

τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.

5. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής και Τουρισμού δύναται να ορίζονται σι αρμόδιες αρχές και να θεσπίζονται όροι και

προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων ψ υχαγωγικών δραστη ριοτήτων σε χώρους αρμοδιότητας

κάθε νομικής μορψής ψορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.,

Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραψεία), στη χερσαία

ζώνη τουριστικών λιμένων που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο

Τουρισμού, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό θέμα.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η22022»



Άρθρο 3

Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων ψαρμακευτικής κάνναβης

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 21Ζ ως εξής:

«Αρθρο 21Ζ

Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων ψαρμακευτικής κάνναβης

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων ψαρμακευτικής κάνναβηςτου είδους ςππ315
Ι περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗσ) άνω του 0,2%, που προορίζονται για εγχώρια

κατανάλωση.»

Άρθρο 4

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
δράσης «θ-λιανικό - Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του

λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021

Στο άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, ως προς τη διάρκεια ισχύος
του αψορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της ενίσχυσης της δράσης «θ-λιανικό -

Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και ως προς την προσθήκη της
ψορολογικής διοίκησης, και το άρθρο 222 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 222

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης <ιθ-λιανικό - Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση

ηλεκτρονικού καταστήματος»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης <ιο-

λιανικό - Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε
ψόρο, τέλος, εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν. 4172/2013 (Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα
νομικά πρόσωπά τους, τα ασψαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της
ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού
ψορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις καιτην είσπραξη
της ενίσχυσης>).

Άρθρο 5

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών υπηρεσιών»



Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε

οποιονδήποτε ψόρο, τέλος, εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της

ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εψαρμοζομένης της

παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, είναι

ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης

αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη

φορολογική διοίκηση καιτο Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία

και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνσιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του

παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και

ασψαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο ό

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών νια την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19 - Παράταση

ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Λ’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας

παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςΟνιο-19, τιαρατείνεται έως την

31η.3.2022.

Άρθρο 7

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια’Εκθεση Λαμίας»

Η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Λ 256), περί της δυνατότητας του Δήμου Λαμιέων της

Περιψερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και ψύλαξης των

εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Εκθεση

Λαμίας», ιταρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο &

Επανίδρυση του Ινστιτούτου ΒιοΙατρικών Ερευνών (1.Β.Ε.) και μετονομασία του Ινστιτούτου

ΠετρελαΙκής ‘Ερευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας

Σ·ην περ. 10 της παρ. Λ του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 (Λ’ 258), α) αντικαθίσταται η υποπερ.

η’, β) προστίθεται υποπερ. 8’ και η περ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«ΙΟ. Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και’Ερευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).

β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).

\)\



ν Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗ.Δ.Λ.).

δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.ΜΣ.).

ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ.).

ίΠ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι .Υ. Μ.)

ζ, Ινστιτούτο Αστροψυσικής (Ιλ.).

η. Ινστιτούτο Γεωενέργειας (Ι.Γ.).

θ. Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.).»
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Συνοπτική
άλυσηνεπών Ρύθμισης

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραψείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 210 3332227 και

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κα Δάψνη Ελένη Νικολάου, τηλ. επικ. 210 3332180,

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι 8ασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

/

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροΦίμων και
Υπουργείου Τουρισμού

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

στο σχέδιο νόμου

με τίτλο

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης

διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις

εταιρείες τεχνοβλαστούς»

(Χ)



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ρθρο Ι

ιην αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν

υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) λόγω

ων δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού ςονιθ-19.

ρθρσ 2

‘Αε την αξιολσγούμενη ρύθμιση μετατίθεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 69 του ν.

849/2021 (Α’ 207) για την Ιη Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου αυτή να συμπέσε

ρονικά με την κατάργηση της προγενέστερης διάταξης του άρθρου 39 του ν.

497/2017 (Α’ 197).

\ρθρο 3

ην απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων αρμακεύτικης κάνναβης, υπό τη

έννοια που αυτή έχει σύμψωνα με τον ν. 4139/2013 (Α’ 74), λόγω ύπαρξης κενού στον

όμο, που επιδέχεται αντίθετες ερμηνείες σε σχέση με τον αρχικό σκοπό και τη

3ούληση του νομοθέτη.

\ρθρο 4

ην ανάγκη παράτασης της ισχύος της διάταξης για το αψορολόγητο, ανεκχώρητο κα

κατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται, στο Πλαίσιο τηι

υγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «@-λιανικό - Επιχορήγηση υψιστάμενω

ΜΜΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπσρίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση κα

5ιαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος)>, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δράσης

\ιθρο 5

η χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της

υγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων Παροχής

ογιστικών και ψοροτεχνικών υπηρεσιών)> για την επίτευξη του σκοπού της.

\ρθρο ό

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας των

Επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής ψαρμακευτικών ή καλλυντικών

τροϊόντων και μόνο ως προς την Παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου Ι για

ανθρώπινη χρήση, είτε σε μορψή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των

3ποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012

ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μί’ου 2012 (1 167),

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, να συνεχίσουν να

ταράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες.

Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι

Επιβεβλημένη, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων και της συνέχισης της



τανδημίας, ώστε να αποψευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα ανωτέρω
τροϊόντα αντισηψίας πρώτης ανάγκη ς.
(πό τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς
:ης νάσου του κορωνοΪού-ΟνΙΟ 19, αλλά και η εξασψάλιση ειταρ κούς προσψοράς για
:ην κάλυψη της υψηλής ζήτησης καθιστούν τη ρύθμιση για την παράταση της
δυνατότητας συνέχισης της παραγωγής αναγκαία.

‘\ρθρο 7
ψενός την αποψυγή της διασποράς του κορωνοΙού ονιο 19 και την εν γένε
τροστασία της δημόσιας υγείας των περιοίκων και δημοτών του Δήμου Λαμιέων κα
αψετέρου την καθαριότητα, συντήρηση και ψύλαξη των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ.
μετην επωνυμία «Γίανελλήνια’Εκθεση Λαμίας».

ρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη επανιδρύεται στο ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας ‘Ερευνας (Ι.Τ.Ε.)
:ο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) και μετονομάζεταιτο Ινστιτούτο ΠετρελαΙκής
Ερευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1
ιότι υψίστανται επενδυτικά σχέδια ψορέων, τα οποία το μεν έχουν υπαχθεί στους ν.
3299/2004 (Λ’ 261) και 3908/2011 (Λ’ 8), το δε δεν έχουν ολοκληρωθεί.

ρθρο 2
Με το άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Λ’ 207) προβλέπεται μία επαύξηση των
τροϋποθέσεων αδειοδότησης των υπαίθριων ψ υχαγωγικών δραστηριοτήτων,
Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4849/2021 ορίζεται ότ
τροϋπόθεση για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η γνωμάτευση
:ου συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράψων» του άρθρου 2 του αν.
45/1937 (Α’ 22). Το συμβούλιο όμως αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε όλους τους ο.τ.α.
και, συνεπώς, επιδιώκεται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συγκρότησή του
(ωρίς να προκληθεί κώλυμα στη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων.

‘ρθρο 3
Γιατί ο σκοπός του αρχικού νομοθέτη είναι η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανία
ψαρμακευτικής κάνναβης.

θρο 4
Γιατί η δράση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται η πραγματοποίηση

ληρωμών μετά την 31η122021,

ρθρο 5
Γιατί το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις λογιστικών κα
ψοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν κληθεί να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στι
ιδιαίτερες για το αντικείμενό τους νέες συνθήκες, που διαμόρψωσε η πανδημία,
[ρέπει να καταβληθεί, στο σύνολό του, στους δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή

συμψηψισμό με τυχόν οψειλές.



ρθρο ό

Η πανδημία της νάσου κορωνοϊούΟνΙΟ-19 συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση και,

συνεπώς, η διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας αντισηπτικών και απολυμαντικών

τροϊόντων είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ρθρο 7
ιότι σι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό εγκατάλειψη.

‘ρθρο 8
1. Με το π.δ. 311/2001 (Α 210) εντάχθηκε στο Ι.Τ,Ε. το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Ιωαννίνων που ιδρύθηκε με το π.δ. 20/1998 (Α 28) και μετονομάσθηκε σε Ινστιτούτο

Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ). Στη συνέχεια μετην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012

(Α·40) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών συγχωνεύθηκε με το Ινστιτούτο Μοριακής

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ιδρύματος. Η ερευνητική διαδρομή του ινστιτούτου

από τότε, δηλαδή το έτος 2012, μέχρι σήμερα, επιτάσσει την ειτανίδρυσή του, την

αυτονόμησή του και τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου από το Ινστιτούτο Μοριακής

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ινστιτούτου.

2. Η εμπειρία της λειτουργίας του ινστιτούτου το διάστημα από τον Δεκέμβριο του

2019 έως σήμερα, έδειξε ότι η επωνυμία του ινστιτούτου (Ινστιτούτο Πετρελαϊκής

Ερευνας) στην κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ, αλλά και στην επιστημονική κοινότητι

συσχετίζονταν μονομερώς με το Πεδίο του εντοπισμού νέων κοιτασμάτων

υδρογονανθράκων, η οποία, στη γλώσσα μας, έχει καθιερωθεί μετον όρο «πετρελαϊκή

__________

έρευνα)>.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ρθρο Ι
-Ι προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στους ψορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν

παχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8).

ρθρο 2
ις επιχειρήσεις υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων καιτο καταναλωτικό κοινό.

ρθρο 3
-Ι προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στους επενδυτές στον Τομέα της αρμακευτικήι

<άνναβης.

ρθρο 4
ις επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου και τις εμπλεκόμενες στη διαχείριση

ων δράσεων και πληρωμή των ενισχύσεων υπηρεσίες.

ρθρο 5
ις επιχειρήσεις των κλάδων των λογιστικών και ιοροτεχνικών υπηρεσιών και τις

Ξμπλεκόμενες στη διαχείριση των δράσεων και πληρωμή των ενισχύσεων υπηρεσίες.

\ρθρο ό
ο σύνολο των πολιτών της χώρας και τις εταιρείες παραγωγής των αντισηπτικών και

πολυμαντικών Προϊόντων.

\ρθρο 7

\ς



Τους περιοίκους και δημότες του Δήμου Λαμιέων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4 ΝΑΙ ΟΧΙΧ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

\ρθρο 1 - Το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με
:ο άρθρο 40 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019

(Α’ 167).
ρθρο 2 — Ναι, με το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 197).
,ρθρο 3—Οχι
ρθρο 6 - Το άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α’36)
,ρθρο 7- ‘Οχι
\ρθρο 8- Ναι, με το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α’258)

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

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

- επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
υπικού νόμου.

ΙΙ) με αλλαγή δισικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Δεν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
της δυνατότητας νέας ισχύουσας νομοθεσίας.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

, α ζητήματα, τα οποία επιδιώκουν να επιλύσουν οιιιι) με διαθεση ,, διαταξεις δεν οψείλονται σε ελλειψη ανθρωπινων καπερισσοτερων
. υλικων πορων.ανθρωπινων και

υλικών πόρων;

\ρθρο 8
Γο ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας ‘Ερευνας (Ι.Τ.Ε.) και κατ’ επέκταση την ευρύτερη ερευνητική
Κοινότητα.

\\



ρΘρο 2:
Η απόδοση χρόνου στους σ.τ.α. να
συγκροτήσουν το συμβούλιο «περί Θεάτρων κα
<ινηματογράψων» του άρθρου 2 του α.ν.
45/1937 και η αποψυγή δυσχέρανσης της
ειτο υ ργίας των σχετικών επιχειρήσεων.

\ρθρο 4:
Η ολοκλήρωση του συνόλου των πληρωμών της
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
δράσης «ε-λιανικό - Επιχορήγηση υψιστάμενων
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
ιιανεμπορίου, για την ανάπτυξη, αναβάΘμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

(ωρίς καθυστέρηση και με τις ίδιει
τροϋποθέσεις.

‘ρθρο 5: Η ταχεία και χωρίς παρακρατήσειι
τληρωμή των ενισχύσεων που καταβάλλοντα
στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγησ
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών κα
ψοροτεχνικών υπηρεσιών)).

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

ειτιδιώκονται
με την αξιολογσύμενη ρύθμιση

π

.ιΊ1

:

&

8
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολσγούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

ρθρο 6:



Η διατήρηση υψηλών επιπέδων παραγωγής τω
αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων που
Είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς τη
ιόσου του κορωνοϊσύ ονι 19, αλλά και την
εξασψάλιση επαρκούς προσψοράς για την
κάλυψη της υψηλής ζήτησής Τους.

ρθρο 7:
Η προστασία της δημόσιας υγείας και η
ασφάλεια των περιοίκων και δημοτών του
ήμου Λαμιέων.

ρθρο 8:
Η επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών
Ερευνών (ΙΒΕ) καιη μετονομασίατου Ινστιτούτου
Πετρελαϊκής ‘Ερευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος
εχνολογίας και’Ερευνας.

‘ρθρο 1

Η παροχή χρόνου ολοκλήρωσης των επενδυτικώ
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 κα
3908/2011 και καθυστέρησαν λόγω τω
δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημί
ου κορωνοϊού ςονιο-ι9.

\ρθρο 3
Η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας
ψαρμακευτικής κάνναβης.

‘\ρθρο 4
Η ανάκαμψη των επιχειρήσεων του κλάδου του
ιιανεμττορίου και η προσαρμογή τους στις νέες
συνθήκες.

‘\ρθρο 5
Η προσαρμογή και ανταπόκριση τω

επιχειρήσεων του κλάδου των λογιστικών κα

ψοροτεχνικών υπηρεσιών στις σύγχρονει

ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του

επαγγέλματός τους.

Άρθρο 8
1. Η ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας κα
εχνολογίας και ειδικότερα η ανάπτυξη υλικώ
και μεθόδων για βιοϊατρικές εψαρμογές, η
τροώθηση των εψαρμογών και η μεταβίβαση
Γεχνογνωσίας στον τομέα της μοριακής ιατρικής,
ης βιοϊατρικής τεχνολογίας, της επιδημιολονίας



και της μελέτης συστημάτων υγείας με τη

εκπόνηση μελετών, η προώθηση σχέσεων κα

συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά Ιδρύματα

:ης αλλοδαπής, ιδίως βαλκανικών, μεσογειακών,

ταρευξείνιων χωρών, η ειδίκευση επιστημόνω

με οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικώ\

και επιμορωτικών προγραμμάτων κα

σεμιναρίων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων κα

εκδόσεων, η παράγωγη σχετικών προϊόντων κα

η παροχή υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε

συνεργασία ή με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε

επιχείρηση παραγωγής τέτοιων προϊόντων ή
ιαροχής υπηρεσιών, για την ανάληψη

εχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων

ερευνητικών έργων και η έρευνα αγοράς για την

εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

2. Να χρησιμοποιηθεί η σημερινή επιστημονική

νώση και τεχνολογία της ενέργειας για την

ανάπτυξη των νέων μορψών και συστημάτων

ιου απαιτεί η βιώσιμη, πράσινη ενέργεια του

________________

αύριο.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αριρο Στόχος

Ι Με την προτεινόμενη διάταξη ιταρατείνεται έως την 31η122022 η

φοθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις

διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α’261) και 3908/2011 (Α 8) με τη διατήρηση

ων προϋποθέσεων που ισχύ συν έως σήμερα.

2 Με την αξισλσγούμενη ρύθμιση μετατίθεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 69

συ ν. 4849/2021 την Ιη.2.2022 Προκειμένου αυτή να συμπέσει χρονικά με

ην κατάργηση της προγενέστερης διάταξης του άρθρσυ 39 του ν.

1497/2017. Με το άρθρο 69 του ν. 4849/2021 προβλέπεται μία επαύξηση

ων προϋποθέσεων αδειοδότησης των υπαίθριων ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ.3 του άρθρου 69 του ν.

849/2021 ορίζεται ότι προϋπόθεση για την αδειοδότηση των

δραστηριοτήτων αυτών είναι η γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων

και κινηματσγράψων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937. Το συμβούλιο, όμως,

αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε όλους τους ο.τ.α. και, συνεπώς, επιδιώκεται

ια δοθεί σ απαραίτητος χρόνος για τη συγκρότησή του χωρίς να



δυσχερανθεί η λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων.

3 Με την παρούσα προσθήκη διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εισαγωγή
ελικών προϊόντων Φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα από το

εξωτερικό.

το πλαίσιο των μέτρων νια τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊσύ σνι 0-
19 σι επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου ανέστειλαν τη λειτουργία
ων Φυσικών καταστημάτων τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή
ειτούργησαν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των εισερχόμενων
ιελατών, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων τους, σε

συνδυασμό και με τη μειωμένη κυκλοψορία των καταναλωτών. Για τον
ιεριορισμό των σχετικών απωλειών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων σχεδίασε και υλοποιεί τη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ
δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών
υπηρεσιών». Με την αξιολογούμενη ρύθμιση η ισχύς του ήδη θεσπισθέντος
ακατάσχετου και ασυμψήψιστου των σχετικών ενισχύσεων, σε συνδυασμό

με την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης
Φορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας, καταλαμβάνει ολόκληρη την
ιερίοδο υλοποίησης της δράσης, διασψαλίζοντας την ταχεία ολοκλήρωση
ων σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις για όλους
υς δικαιούχους, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή των επιχειρήσεων

στις σύγχρονες ανάγκες.

5 το πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού ςονιο
19, οι επιχειρήσεις των κλάδων των λογιστικών και ψοροτεχνικών υπηρεσιών
κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις και συνθήκες εργασίας για
α υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια διοίκηση, αλλά

και τους πολίτες για την εκπλήρωση πληθώρας νέων υποχρεώσεων με νέες
διαδικασίες, ελαχιστοποίηση της ψυσικής παρουσίας και χρήση νέων
ιληροψοριακών συστημάτων. Για τη στήριξή τους στις πρωτοψανείς και
δύσκολες αυτές νέες συνθήκες, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σχεδίασε τη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών υπηρεσιών». Με το
ιροβλεπόμενο ακατάσχετο και ασυμψήψιστο των σχετικών ενισχύσεων, σε
συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση
ιροσκόμισης Φορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας, που θεσπίζεται
‘ια τη συγκεκριμένη δράση, διασψαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των

σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις, ώστε να είνα
δυνατή η αξιοποίηση της δράσης για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις
σύγχρονες ανάγκες.

ό Η προωθούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών από την
μετάδοση του κορωνοϊού, στην αποτροπή διασποράς του και στην εν γένει
τροστασία της δημόσιας υγείας δεδομένης της εξάπλωσής του και για τον
όγο αυτό προτείνεται η παράτασή της. Ειδικότερα με την προτεινόμενη
ρύθμιση και προκειμένου να καλυψθούν οι επείγουσες ανάγκες που έχουν
τροκύψει και συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης σε
αντισηπτικά προϊόντα, ορίζεται η δυνατότητα παραγωγής ψαρμάκων και
καλλυντικών με ταυτόχρονη προσωρινή αναστολή της διαδικασίας
αδειοδότησης παραγωγής βιοκτόνων προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΟΦ.). Η διάθεση των ανωτέρω προϊόντων θα γίνεται μετά από
έκδοση σχετικής άδειας κυκλοψορίας του Ε.Ο.Φ. σύμψωνα με το άρθρο 55 του
Κανονισμού ΕΕ 528/2012 (1 167).

7 Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και
ασψάλειας δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοϊού ΟΙΟ-19 και για τον



.όγο αυτό ιτροτείνεται η παράτασή της.

Β Με την προτεινόμενη διάταξη επανιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας’Ερευνας

Ι.Τ.Ε.) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.). Ειδικότερα με το π.δ.

311/2001 (Α 210) εντάχθηκε στο Ι.Τ.Ε. το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

ωαννίνων που ιδρύθηκε με το π.δ. 20/1998 (Α 28) και μετονομάσθηκε σε

νστιτούτο ΒιοΙατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.). Στη συνέχεια με τη διάταξη της παρ.

) του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 (Α’40) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

υγχωνεύθηκε με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του

δρύματος. Η ερευνητική διαδρομή του Ινστιτούτου από το έτος 2012 μέχρ

σήμερα, επιτάσσει την επανίδρυσή του, την αυτονόμησή του και τη

ειτουργία του ως ανεξάρτητου από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας κα

Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτου. Για την ειτανίδρυση του Ινστιτούτου έχει εκδοθεί

σχετική Θετική γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου ‘Ερευνας, Τεχνολογίας

και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.). Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη της

βιοϊατρικής έρευνας και Τεχνολογίας και ειδικότερα η ανάπτυξη υλικών κα

μεθόδων για βιοϊατρικές εψαρμογές, η προώθηση των εψαρμογών και η

μεταβίβαση τεχνογνωσίας στον τομέα της μοριακής ιατρικής της βιοϊατρικήι

Έχνολογίας, της επιδημιολογίας και της μελέτης συστημάτων υγείας με τη

Εκπόνηση μελετών, η προώθηση σχέσεων και συνεργασιών με Α.Ε.Ι. κα

Ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως βαλκανικών, μεσογειακών,

ιαρευξείνιων χωρών, η ειδίκευση επιστημόνων με οργάνωση κα

ρηματοδότηοη ερευνητικών και ειτιμορψωτικών προγραμμάτων και

σεμιναρίων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων, η Παραγωγή σχετικώ\

τροϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή με τ

συμμετοχή σε οποιοδήποτε επιχείρηση Παραγωγής τέτοιων προϊόντων

ιαροχής υπηρεσιών, για την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή
αποτιμήσεων ερευνητικών έργων και η έρευνα αγοράς για την εμπορικ

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη μετονομάζεται Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής

Ερευνάς (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργιας (ΙΓ). Οι βασικές κατευθύνσεις της

Ερευνητικής δραστηριότητάς του Ινστιτούτου, όπως είχαν περιγραψεί κα

Είχαν γίνει αποδεκτές από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., αψορούσαν στην έρευνα για τον

εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (ΕΧρΙοΓσίοπ), στις διαδικασίες

ταραγωγής υδρογονανθράκων (ΟΓΙΙΙίΠΒ & ΡΓοΕυίοπ ΕπΒίπθ@ΓίπΒ) και στη

μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Η εμπειρία της λειτουργίας του Ινστιτούτου το διάστημα από τον Δεκέμβριο

2019 έως σήμερα, έδειξε ότι η επωνυμία του Ινστιτούτου (Ινστιτούτο

Πετρελαϊκής’Ερευνας) στην Κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ αλλά και στην επιστημονική

Κοινότητα συσχετιζόταν αποκλειστικά με το πεδίο του εντοπισμού νέων

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η οποία στη γλώσσα μας έχει καθιερωθεί με

:ον όρο «πετρελαϊκή έρευνα». Παράλληλα στο διάστημα της λειτουργίας του,

απέκτησαν νέα δυναμική σημαντικές διεργασίες στο γενικότερο πλαίσιο της

ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωτταϊκή’Ενωση (ΕΕ). Ειδικότερα

και με βάση το πλαίσιο του ιεπ 0εΙ επανακαθορίστηκαν οι ευρωπαϊκο’

στόχοι για το ενεργειακό μίγμα, μέσω της ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ

και της ταυτόχρονης μείωσης Των ειτιιττώσεων της χρήσης των ορυκτών

καυσίμων στο περιβάλλον. Το παραπάνω πλαίσιο, που αναψέρεται μετον όρο

«ενεργειακή μετάβαση», θέτει σημαντικές προκλήσεις στις κυβερνήσεις, στη

βιομηχανία και ψυσικά στη σχετική επιστημονική έρευνα, οι οποίες γίνονται

αιταιτητικότερες λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου υλοποίησης που

έχει γίνει αποδεκτό. Στην Ε.Ε. οι εμπλεκόμενοι με την ενέργεια ψορείς

βρίσκονται σήμερα σε ψάση ειτανακαθορισμού προτεραιοτήτων. Η

επικρατούσα λογική είναι να χρησιμοποιηθεί η σημερινή επιστη μονική γνώση

και τεχνολογία της ενέργειας για την ανάπτυξη των νέων μορψών κα

συστημάτων που απαιτεί η βιώσιμη, πράσινη ενέργεια του αύριο. Είναι

(αρακτηριστικό το γεγονός ότι η σημερινή ονομασία του ινστιτούτου



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξισλογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

προκάλεσε δυσκολίες συνεργασίας με κρατικούς Φορείς και εταιρείες, ο

οποίοι, στην παρούσα Φάση, επιδιώκουν την ανάδειξη ενός προψίλ,

συμβατού με τις εξελίξεις της ενεργειακής μετάβασης και της Πράσινης

Ευμψωνίας (ιπ ΟσΙ).
Γο Ινστιτούτο ως ζωντανός και ενεργός επιστημονικός οργανισμός έγκαιρα

:οποθετήθηκε στο νέο αυτό πλαίσιο και, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του

από την επιστήμη του πετρελαίου και του περιβάλλοντος, προετοίμασε και

αναπτύσσει ήδη καινοτόμα ερευνητική δραστηριότητα στην κατεύθυνση της

ενεργειακής μετάβασης. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η

μετονομασία του Ινστιτούτου ΠετρελαΙκής ‘Ερευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος

Γεχνολογίας καιΕρευνας σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΛΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΆΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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ΓΕΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθ.346/26/2021

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και
δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

Α. Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κατά βάση τα εξής:

Ι.α. Παρατείνεται μέχρι την 3111.12.2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η
προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Μετατίθεται για την 1η22022 (από 5.11.2021 που ισχύει σήμερα ως ημερομηνία
έναρξης ισχύος του ν.4849/2021 περί αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας, μεταξύ άλλων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων), η έναρξη
ισχύος διατάξεων που αφορούν σε υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

2. Απαγορεύεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του
είδους ίΞιππώί5 5ιίν Ε περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗίΞ) άνω του
0,2%, που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.

3. Τροποποιείται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και
ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ
δράσεων ιιλιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος».

4. Προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».
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5. Παρατείνονται, έως την 3Γ.3.2022 (λήγουν την 31.12.2021):
- σι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ,
- η δυνατότητα του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να
προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με
την επωνυμία «Πανελλήνια ‘Εκθεση Λαμίας».

6. Συστήνεται, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Ερευνας (Ι.Τ.Ε.), Ινστιτούτο
ΒιοΙατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο ΠετρελαΙκής ‘Ερευνας
(Ι.Π.Ε.) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας.

Β. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετιί του κρατικού τιροϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση απαλλαγής από οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ιι-λιανικό -

Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

ΙΙ. Επί του κρατικού τιροϋτιολογισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

1. Ενδεχόμενη δαπάνη από την περίπτωση παράτασης, μέχρι την 3111.12.2022, της
ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός επενδυτικών σχεδίων που παρατείνονται).

2. Ενδεχόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων, από την επιστροφή της οικονομικής
ενίσχυσης, σε περίπτωση μη χρήσης της δυνατότητας παράτασης, μέχρι τις
31.12.2022, για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την 3111.3.2022, της δυνατότητας
ανάληψης, από τον Δήμο Λαμιέων, του κόστους καθαριότητας και φύλαξης των
εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. «Πανελλήνια ‘Εκθεση Λαμίας». Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
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ιν. ΕΙτί του τιροϋτιολογισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίαι και ‘Ερευνας (Ι.Τ.Ε.
φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 50 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση Ινστιτούτου
ΒιοΙατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.), σύμφωνα με τα στοιχεία του επισπεύδοντος
Υπουργείου.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΙΑΑ ΑΙΜΑΟΟ
29.11.2021 18:03

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και
στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες
τεχνοβλαστούς».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση απαλλαγής από οποιονδήποτε φόρο,
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, της ενίσχυσης που
καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων
«α-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» και «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Η ανωτέρω απώλεια θα αντιμετωπιστεί από άλλες Πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων)

Ενδεχόμενη δαπάνη από την περίπτωση παράτασης, μέχρι την
31”.12.2022, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά (αριθμός επενδυτικών σχεδίων που
παρατείνονται).

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

ΗΙ. Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Ααμιέων (φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την 3111.3.2022, της
δυνατότητας ανάληψης, από τον Δήμο Λαμιέων, του κόστους καθαριότητας και
φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. «Πανελλήνια ‘Εκθεση Λαμίας». Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.



ιν. Επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας

(Ι.Τ.Ε.- φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 50 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση Ινστιτούτου
ΒιοΙατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.).

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ι.Τ.Ε.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ςπιτο ΤΚΟ[[\
(Ί1Ι{Ι1ΟΓΛΙΚΟίΚΔ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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