ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων
δόσεων Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 4223/2013
-

1. Το εισαγωγικό εδάψιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287) τροποποιείται ως
προς τη βάση υπολογισμού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 2Α διαμορψώνεται ως εξής:
«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ψυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εψαρμογή του άρθρου 4,
χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται
σε ψόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμψωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάψιο
της Ενότητας Ε του άρθρου 4, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό

δέκα τοις εκατό (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εψαρμογή της παρούσας δεν
συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.)>
2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τον χρόνο
καταβολής και διαμορψώνεται ως εξής:
ιιι. ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις
οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η Πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης
προσδιορισμού ψόρου, εψόσον η πράξη προσδιορισμού ψόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα
αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της
πράξης προσδιορισμού ψόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε επόμενου μήνα και η Τελευταία δόση καταβάλλεται μέχριτην τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.».
3. Οι παρ. Ι και 2 ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων.
Άρθρο 2

Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων

-

Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018
Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), περί. παραχώρησης χρήσης
αγροτικών ακινήτων, περί ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που
εξαιρούνται της παραχώρησης χρήσης και περί ιταραχώρησης αδιάθετων αγροτικών
ακινήτων, παρατείνονται και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποψάσεις που
εκδόθηκαν σε εψαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), παρατείνεται
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. Η παράταση του προηγούμενου εδαψίου δεν ισχύει για τα ακίνητα
που από Ι Ιανουαρίου 2022 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων ή της οικείας
Περιψέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμψωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7
και 10 του ν. 4061/2012.
β) Με απόψαση του οικείου Περιψερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμψωνα με την περ. β) της
παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου
36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2022 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται
με σειρά προτεραιότητας σύμψωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών
αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιψερειακής Ενότητας της Χώρας. ».
Άρθρο 3
Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό
1. Ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον ιιΠαγετό Ιανουάριος 2022»
από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, σε διαδοχικές χρονικές
περιόδους, λόγω της μοναδικής Φύσης του στο σύνολο των Περιψερειών της χώρας, ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών λοψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόψαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό
(60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό
προκαταβολής διαψορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραψική ζώνη, κατά
παρέκκλισητηςπαρ. Ιτου άρθρου ΙΙ,τηςπαρ. 2του άρθρου 12 καιτηςπαρ. Ιτου άρθρου 15
του ν. 3877/2010 (Α’ 160), της παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής
απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β’ 1669), των
παρ. Ι και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόψασης των Υπουργών
Οικονομικών καιλγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων (Β 1669), καθώς καιτων παρ. 2,3,5 και
6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόψασης των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών καιλγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων (Β’ 1239).
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1913), για τους
απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασψαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των
προγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για

τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή
υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους
δημόσιους ψορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από
τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων
καθορίζεται μέχριτου ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο
όριο.
3. Αποκλειστικά γιατο προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών
Υπο καταοτη μάτων:
α. Οι ώρες της απασχόλησης, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή
υπερωριακή εργασία της περ. α1 της υποπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α
176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
β. Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του
πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του
πενθημέρου, ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών
και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής
χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ αρ. 287819/10.8.2005 κοινής
απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων (8’ 1163).
4. Οι Παρ. Ι έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχριτην ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που
προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. Ι και για τον σκοπό αυτό και σε
καμία περίπτωση πέραν της 3Οής Ιουνίου 2022.
Άρθρο 4
Ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού

—

Προσθήκη εδαψίων

στην Παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α 94), προστίθενται εδάψια εικοστό έκτο και
εικοστό έβδομο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, διατίθεται
από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη
συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β,
κατ’ εφαρμογή των αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το
άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το
άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του
ν. 4734/2020 (Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021
(Α’ 68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), το άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και το
άρθρο 11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών
δεσμεύσεων δαπανών έως καιτον Ιούνιο 2022.».

Αθήνα, 9η Μαίου 2022
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ —ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο
«ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)>

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Γεωργία Σ. Μπέη, Γραψείο Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210
3332621, πιι

οίςε@ιυπήπ.ι·, Γραψείο Υψυπουργού Οικονομικών (οδός Καρ.

Σερβίας 10), Τ.Κ. 101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.:

Εττιλέξατε από Τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα

τους Τομείς νομοδέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜ ()ΘΕΤΙ-ΙΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

Ε:ΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΠΙ\Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—8ΗΜΟΣΙΑΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥ:Η

—

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

(Χ)

Ι

Τομέας νομοθέηοης 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.

3
4

Τομέας νομοΘέησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο άρθρο 1: α) Καθορίζεται η σειρά με την οποία
υπολογίζεται η μείωση της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’ 287),
Προκειμένου να είναι σαφές ότι αυτή προηγείται της μείωσης της Παρ. Ι του
ίδιου άρθρου, και β) ορίζεται ότι η Πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι την Τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μήνα

έκδοσης της

πράξης προσδιορισμού

φόρου,

εφόσον

η

Πράξη

προσδιορισμού ψόρου εκδοθεί μέχρι την 15η του μήνα αυτού, άλλως μέχρι
την Τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης
προσδιορισμού φόρου.
Με το προτεινόμενσ άρθρο 2: α) αντιμετωπίζεται το Πρόβλημα που έχει
ανακύψει από τη λήξη του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης
αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

ή

ανέργους, το οποίο

προβλέπεται στις σχετικές αποψάσεις του οικείου Περιφερειάρχη που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με την Παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), και
β) δίνεται η δυνατότητα να παραχωρηθούν σε νέους αγρότες και
εΠαγγελματίες αγρότες, με απόψαση του οικείου Περιψερειάρχη και μέχριτις
31.12.2022, ακίνητα της περ. α της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012,
τα οποία έμειναν αδιάθετα.
Με το προτεινόμενο άρθρο 3: αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ανέκυψε
λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον
«Παγετό Ιανουάριος 2022» που σημειώθηκε από την 24η.Ι.2022 έως και την
31η.1.2022 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, στο σύνολο των Περιφερειών
της χώρας. Η αντιμετώπιση αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στους
πληγέντες για τις ζημιές που υπέστησαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέσω
του

Οργανισμού

Ελληνικών

Γεωργικών

Ασφαλίσεων

(ΕΑ.Γ.Α.).

Επίσης

ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη

σχετική διαδικασία.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 επιφέρει την ολοκλήρωση των
απαραίτητων εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω (5ΑΤ), με τη
συμμετοχή υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικσύ, στα υποβρύχια (Υ/Β)
«ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται
στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (εφεξής Ε.Ν.Α.Ε. ή Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά).
Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αφορούν:
α. στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως
των Υ/Β,

β. στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης
κατευθυνόμενων βλημάτων 5υΒΗΑΙΡΟΟΝ, καθώς και του συστήματος
εκτόξευσης αντιμέτρων κατά τορπιλών (ΤΟΜ),
γ. στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων,
που αψορούν τους ιστούς των Υ/Β (περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, Ε5Μ,
αναπνευστήρας),
δ. στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις δοκιμές των Υ/Β,
καθώς και στην εκπλήρωση απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους
συστημάτων,
εξέλιξης
λόγω
των
αντίστοιχων
εκδόσεων
των
υπο κατασκευαστών,
ε. στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και
ρυθμίσεων.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο Ι κρίνεται απαραίτητη: α) η νομοτεχνική
διόρθωση για τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝΦ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού
—

ψόρου, και β) η διευκόλυνση των ψορολογουμένων για την εξόψληση του
ΕΝ.ΦΙΑ. σε δέκα ισόποσες δόσεις.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 2: Μέσα από την παράταση των
διαλαμβανόμενων προθεσμιών επιλύεται μια σειρά ζητημάτων που
σχετίζονται με τη μειωμένη αγροτική παραγωγή καιτη στήριξη του αγροτικού
πληθυσμού.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 3: 0 «Παγετός Ιανουάριος 2022» που

σημειώθηκε από τις 24.1.2022 έως και την 31.1.2022 έπληξε με σψοδρότητα
τη γεωργική παραγωγή της χώρας. Σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στη ψυτική
παραγωγή οι οποίες καλύπτονται ασψαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., μέσω της
διαδικασίας των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη
οιζημιές να αποτιμηθούντο συντομότερο δυνατό καινα καταβληθούντάχιστα

στους δικαιούχους οι προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης την οποία
δικαιούνται, έτσι ώστε να επακολουθήσει σε σύντομο χρόνο η καταβολή των
υπολοίπων των προ βλεπόμενων αποζημιώσεων.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 4: Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση του
άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) δεν θα καταστεί εψικτό να ολοκληρωθούν
οι εργασίες σε τέσσερα (4) Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), που εκτελούνται
στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικά Ναυπηγεία)> (Ε.Ν.Α.Ε.), με σκοπό την πλήρη
ειτιχειρησιακή τους αξιοποίηση.
3.

Ποιους φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Όλους τους ψορολογουμένους, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι είναι
υποκείμενοι σε ΕΝ.Φ.ΙΑ., τους αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο
μητρώο ανέργων του ΕΛ.Γ.Α., τους απασχολούμενους του ΕΛ.Γ.Α. το
προσωπικό του

ΠΝ που

συμμετέχει στις απαραίτητες εργασίες, που

εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Ε.Ν.Α.Ε. και στα Υ/Β., καθώς και τους
εργαζομένους των ανάδοχων εταιρειών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

[Χ] (άρθρο 1)

ΟΧΙ

[Ι

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει Το ζήτημα;
Παρ. 2Α του άρθρου 7 και παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013, παρ. 2 του άρθρου
141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84)
Το ζήτημα του προτεινόμενου άρθρου 4 έχει αντιμετωπισθεί νομοθετικά στο
παρελθόν ως έξης:
Με το άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) ανατέΘηκε στο ΠΝ η εκτέλεση των
εργασιών πιστοποίησης και ειτιχειρησιακής ένταξης των ανωτέρω Υ/Β και διατέθηκε

πίστωση ύψους εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρών (75,5

€).

Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέθηκε διάθεση επιπλέον
πιστώσεων με σκοπό την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη
εκ.

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β [άρθρο 23 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), άρθρο 100
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), άρθρο 13 του ν. 4522/2018 (Α’ 39), άρθρο 61 του ν.
4557/2018 (Α’ 139), άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), άρθρο 215 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167), άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), άρθρο 38 του ν.
4734/2020 (Α’ 196), άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), άρθρο 249 του ν.
4798/202 1 (Α’ 68), άρθρο 61 του ν. 4818/202 1 (Α’ 124), άρθρο 188 του ν. 4855/202 1
(Α’_215) και άρΘρο 11 του ν. 4890/2022_(Α’_23)].
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
ι) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,

Πρόκειται για διατάξεις που τροποποιούν έμμεσα

ή

άμεσα τυπικό νόμο.

υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ί) με αλλαγή διοικητικής

Τα

ρυθμιζόμενα

Θέματα

δεν

μπορούν

να

πρακτικής

αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής

συμπεριλαμβανομένης

και οι υψιστάμενες διατάξεις νόμων δεν επιδέχονται

της δυνατότητας νέας

νέα ερμηνευτική προσέγγιση.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Συναψε[ς πρακτικές
‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

Οχι

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
·___________

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του_ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:
Η διάθεση υψιστάμενων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να επιδράσει στο περιεχόμενο των
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

ρυθμίσεων. Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται ως
το προσψορότερο μέσο για την επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων.
Ειδικά ως προς το άρθρο 2 προβλέπεται η διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ειτιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π

Π

Π

Π

Π

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι
διαδικαστικού χαρακτήρα.
Η άμεση στήριξη των αγροτών μέσα από την
επίλυση επειγόντων προβλημάτων που έχουν
1) βραχυπρόθεσμοι:

ανακύψει.
Η ολοκλήρωση των εργασιών σε τέσσερα (4)
υποβρύχια (Υ/Β) του ΠΝ, που εκτελούνται στις
εγκαταστάσεις των Ε.Ν.Α.Ε, με σκοπό την
πλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.
Η στήριξη
οικονομίας

της αγροτικής ανάπτυξης και
και η εξάλειψη κοινωνικών
ανισοτήτων μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των
Ενόπλων Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό,
διασΦαλίζεται η προστασία των ουσιωδών
συμΦερόντων άμυνας και ασφάλειας και
υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ΑΜΕΣΗ ΓΙ
ρύθμισης:
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
Δεν προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος.
Όσον αφορά το προτεινόμενο άρθρο 1:
Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν άμεσα τη σύνθεση
δήλωσης
πράξης διοικητικού προσδιορισμού
—

ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

ι) Εαν ειναι αμεση,
εξηγήστε:

η

οποία

συντίθεται

—

εκδίδεται

μηχανογραφικά.
Η εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων θα
πραγματοποιηθεί μέσω του υποσυστήματος της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
«ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων» από την Γενική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π
Δεν προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού
συστήματος.

Εξηγήστε·
.

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος
με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
,

,

Αναψερατε ποια ειναι
αυτα τα συστηματα:
,

13

,

‘Εχει εξασψαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα
πληροψοριακα συστηματα της Φορολογικης
δ ιο ικ ηση ς.

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
Εξηγήστε:

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο
Άρθρο Ι

Στόχος
Στόχος του πρστεινόμενου άρθρου είναι: α) με την παρ. 1, η
διευκόλυνση της σύνθεσης της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
πράξης
προσδιορισμού φόρου, και β) με την παρ. 2, η διευκόλυνση των
ψορολογουμένων ως προς την καταβολή της πρώτης δόσης του
ΕΝ. Φ. Ι.Α.
-

Άρθρο 2

Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι: α) Η παράταση έως τις
31.12.2022 της ισχύος των αποφάσεων ιταραχώρησης χρήσης
ακινήτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 36
του ν. 4061/2021, προκειμένου να αιτοτραπεί η πρόκληση άμεσων
αρνητικών οικονομικών συνεπειών στους παραχωρησιούχους, σι
οποίοι εντάσσονται σε αδύναμα οικονομικά στρώματα και οι οποίοι
συνεχίζουν να κατέχουν άτυπα και να καλλιεργούν τα ακίνητα που
τους έχουν παραχωρηθεί, και β) η διάθεση σε νέους αγρότες και σε
επαγγελματίες αγρότες των ακινήτων της περ. α’ της παρ. 13 του
άρθρου 36 του ν. 4061/2012 τα οποία έμειναν αδιάθετα,
προκειμένου να στηριχθούν η αγροτική παραγωγή της χώρας και η
ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των αγροτών.

Άρθρο 3

Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι να εξυπηρετηθεί το δημόσιο
συμφέρον και να ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
το απαιτητικό έργο της στήριξης των πληγέντων για τις ζημιές που

·1

υπέστησαν λόγω του ιταγετού που σημειώθηκε στην Ελλάδα από την
24η Ιανουαρίου 2022 έως καιτην 31η Ιανουαρίου 2022.
Άρθρο 4

Με την προωθούμενη ρύθμιση σκοττείται η ολοκλήρωση των
αναγκαίων εργασιών και δοκιμών στα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

και «ΩΚΕΑΝΟΣ», ώστε αυτά να αποδοθούν, το
ταχύτερο δυνατό, στο Πολεμικό Ναυτικό για πλήρη ειτιχειρησιακή
εκμετάλλευση, με δεδομένο ότι οι υπολειπόμενες εργασίες και
δοκιμές είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν εντός του χώρου των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, και προκειμένου να δοθεί νομοθετικά η
δυνατότητα υπέρβασης του μη αρκούντος ποσού των διακοσίων
εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (262 εκ.

€), που αναψέρεται στην

παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94). Επιπλέον, κρίνεται
απαραίτητη, προς εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η χορήγηση
παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων επί των πιστώσεων που
εγκρίθηκαν με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Ν 139), και ακολούθως
με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 215
του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το
άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), το άρθρο 61 του ν.
4818/2021 (Ν 124), το άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και το
άρθρο 11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23).

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

Α ΓΟ ΡΑ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Α ΝΤΑ ΓΟ Ν Ί ΣΜ

Δ Ι ΑΦΑΝ Ε ΊΛ

ΟΣ

Αύξηση εσόδων

Χ

Μείωση δαπανών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ
Χ

Εξοικονόμηση

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜ ΕΣΑ

χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

/

αποτελεσματικότητα

Αλλο

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν Η ΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

19.

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΑΦΑ Ν Ε Ίλ
Σχεδιασμός

/

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙθΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Προετοιμασία
Υποδομή!

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Χ

εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΛΡΜοΓΙ-4Σ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις

/

κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση

Χ

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

‘Αλλο
Στήριξη και
λειτουργία

Χ

διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής στη
νέα ρύθμιση

Χ
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‘Αλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Ως προς το δημοσιονομικό κόστος ή όψελος των προτεινόμενων διατάξεων παραπέμπονται η σχετική έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (παρ. 2 άρθρου 75 Συντάγματος) και η ειδική έκθεση της παρ. 3 του
άρθρου 75 του Συντάγματος.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΙΑΦΑ Ν Ε Ιλ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Ο Μ ΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοτιιομός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

‘Αλλο
ΚΙΝΔΥ ΝΟ Ι
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥ ΝΩ Ν

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

‘Αλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Επί των άρθρων 2 και 3: Δεν προκαλούνται κίνδυνοι από την εψαρμογή των προτεινόμενων άρθρων, αλλά
αντιθέτως παρέχεται στήριξη στην αγροτική παραγωγή της χώρας προς όφελος της αγροτικής οικονομίας.

Ι 1.4

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων

υιτηρεσιών

και ανεξάρτητων

αρχών

(ηλεκτρονική εττισύναψη).
21.
Ειδική

αιτιολογία

σε

περίπτωση

σημαντικής

ατιόκλιοης

μεταξύ

της

γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν έχει εφαρμογή.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση ιιατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από

22.

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

υνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες
Όσον αψορά το προτεινόμενο άρθρο 1:
Συνεργασία με
κοινωνικούς ψορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

χ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ.)
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση
Εψαρμογής
Κεψαλαίου
και
Περιουσιολογιου

—

/

-

Διεθνής διαβούλευση
Γ.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας
24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 4, παρ. Ι άρθρου 5, Παρ. 1 άρθρου 22, παρ. Ι άρθρου 25, άρθρο 78,
και Παρ. Ι άρθρου 106
Ενωσιακό δίκαιο

25.

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν έχει εψαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή
Κανονισμός

Π
Οδηγία

Δεν έχει εψαρμογή

Π
Δεν έχει εψαρμογή
Απόψαση
Π
26

ή συμψωνιών

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Δεν έχει εψαρμογή

Δεν έχει εψαρμογή

Διεθνείς συμβάσεις

Π

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

2

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Δεν έχει εφαρμογή

,

Ανεξαρτητη Αρχη
(αναφέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Δεν έχει εφαρμογή
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν έχει εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή

..,,

,

Αλλα ευρωπαικα η
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποισύ μενων
29.

ή

ή

καταργού μενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συιιπλήσωση διατάιεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
1.

Άρθρσ

Μειώσεις στον

Ι

Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.ΦΙΑ.)

των μηνιαίων δόσεων

-

Τροποποίηση

των άρθρων 7 και

και καταβολή

8 του ν. 4223/2013

Η παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 έχει ως εξής:

«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ψυσικών προσώπων, Που προκύπτει από την
εψαρμογή του άρθρου 4 καιτης παρ. 1 του παρόντος, χορηγείται μειωση
ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται σύμψωνα μετα τρίτο καιτέταρτο εδάψιο της Ενότητας Ε
του άρθρου 4, ως εξής:
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1. Το εισαγωγικό εδάψιο της παρ, 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287)
τροποποιείται ως προς τη βάση υπολογιομού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

α( γιο αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκοτό χιλιάδες (100.000) ευρώ,

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β(

«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Φυσικών προσώπων, που Προκύπτει από την εφαρμογή
του άρθρου 4, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης
περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή
προσδιορίζεται σύμφωνα μετα Τρίτο καιτέταρτο εδάψιο της Ενότητας Ε του
άρθρου 4, ως εξής:

ακίνητης περιουσίας

και εκατόν

έως

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως

δ) για αξία ακίνητης Περιουσίας έως

ευρώ, κατά ποσοστό

πενήντα

χιλιάδες

και διακόοιες πενήντα χιλιάδες

και τριακόοιες χιλιάδες (300.000)

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

ε) γιο αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000)
ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ, κατά ποσοστό εΙκοσιπέντε τοις εκατό (25%),

Στη

συνολική

παρούσας

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόοιες Πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκοτό (20%),
και τριακόσιες

αξίο

(250.000) ευρώ, κατά Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100,000) ευρώ, κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως

για

(150.000) ευρώ, κατά ποσοστό εΙκοσιπέντε τοις εκατό (25%),

δεν

αξία

της

ακίνητης

ουνυπολογίζεται

γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης

ή

περιουοίος
η

αξία

γιο

την

εφαρμογή

της

Των δικαιωμάτων επί των

οικισμού.«

2. Το Πρώτο εδάφιο της πορ. Στου άρθρου 8 Του ν. 4223/2013

χιλιάδες (300.000) ευρώ,

«Ι.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εψάπαξ μέχρι την τελευταΙα εργάσιμη, για

κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
τις δημόσιες υπηρεοίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της
ε)

για

αξία

ακίνητης περιουσίας έως

και τετρακόοιες

χιλιάδες

φόρου ή σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόοη καταβάλλεται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της
πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνο.«.

(400.000)

πράξης προσδιορισμού

ευρώ, Κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή της παρούσας
δεν

ουνυπαλογίζεται

σχεδίου πόλης

ή

η

αξία

των

δικαιωμάτων

επί

των

γηπέδων εκτός

οικισμού.»

2. Το Πρώτο εδάιο της παρ. Ι του άρθρου 8 Του ν. 4223/2013 τροποποιείται
ως προς τον χρόνο καταβολής και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.ΦΙ.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ,
και από τις οποίες η Πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού Φόρου,
εφόσον η πράξη προσδιορισμού Φόρου εκδοθεί μέχριτις 15 του μήνο αυτού,
άλλως μέχρι την Τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την
έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου Του
επόμενου έτους.)).
3. Οι παρ. Ι και 2 ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων.

Άρθρο 2

Η Παρ. 2 του 141 του ν. 4537/2018 έχει ως εξής:

Παράταση του χρονικού διαστήματος τιαραχώρηοης χρήσης αγροτικών
ακινήτων Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων
σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο
μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή
της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α 66), παρατείνεται μέχρι
31 ΔεκεμΒρίου 2021. Η παράταση του Προηγούμενου εδαφίου δεν
ισχύει γιο τα ακίνητα που από 1 Ιανουαρίου 2021 έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας
Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

-

Οι προθεσμίες της Παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α 84), περί
παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων, Περί ανάρτησης στην
προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που εξαιρούνται της
παραχώρησης χρήσης και Περί παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών
ακινήτων, παρατείνονται και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρηοης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε
κατά Κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο
ανέργων Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που
Προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της
Παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α 66), παρατείνεται μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2022. Η παράταση του προηγούμενου εδαίου δεν ισχύει για
τα ακίνητα που από Ι Ιανουαρίου 2022 έως την έναρξη ισχύος της
παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να
παραχωρηθσύν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και
10 του ν. 4061/2012.

β) Με απόφαση του οικείου Περιψερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά
ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα
οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31
ΔεκεμΒρίου 2021 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα
ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμΦωνα με ταν
αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.«.

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά
ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία
έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022
οκ νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Το ακίνητα παραχωρούνται
με σειρά προτεραιότητας σύμψωνα μετον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής
των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.«.

Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 έχει ως εξής:
Άρθρο 4
«5. Ολες οιπληρωμές γιατην ολοκλήρωση των εργασιώντων Υ/Β, σύμφωνα με
Ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια )Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού
τις παραγράψους 1-4 του παρόντος θα γίνουν αΠό το Πολεμικό Ναυτικό, από
Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
) την έναρξη ισχύος του Παρόντος σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκεική
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α 94), Προστίθενται εδάψια
νομοθεσία και μέχρι ύψους 75,5 εκ. Που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον
εικοστό έκτο και εικοστό έβδομο ως εξής·
προόπολογισμό του Υπουργειου Εθνικής Άμυνας.
—

ι

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300000)
ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού προυπολογισμού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις κν εξελίξει δοκιμές, καθώς και γιο τη συντήρηση Των
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των
Υ/Β, κατ εφαρμογή Των αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί
των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), τα άρθρα εικοστό
δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α 89), Το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167),
το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α
196), Το άρθρο 152 του «.4764/2020 (Α 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021
(Α 68), Το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α 124), το άρθρο 188 του ν.
4855/2021 (Α 215) και τα άρθρο 11 του ν. 4890/2022 (Α 23) πιστώοκων,
χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύοεων δαπανών έως και Τον
Ιούνιο 2022,».

Υπέρβαση Του ποσού αυτού επιτρέπεται μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την
ολοκλήρωση των υπολειπομένων αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την
πιστοποίηση καιτην επιχεφησιακή ένταξη Των Υ/Β.
Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια
επτακόσικς χιλιάδες (19.700.000) ευρώ για την ολοκλήρωση πρόσθετων
εργασιών για την πλήρη επιχεφησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση
βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη
συντήρηση των συνοδών πλοίων δοκιμών των Υ/Β.
Επιπλέον ποσό μέχρι δεκασπώ εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων
(18.800.000) ευρώ διατίθεται για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που
απαιτούνται για την πλήρη επιχεφησιακή απόδοση των Υ/ό, την αντιμετώπιση
βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη
συντήρηση των συναδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β.
Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. κυρώ, διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικά Σκέλος) του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχεφησιακή απόδοση των Υ/ό, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν
από τις κν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων
που ατιαιτούνταιγιατην ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των
οκ ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραψσμένων διαδικασιών. Οι πληρωμές
μισθοδοσίας του προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές
κισψορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν Το ΠΔΕ οκ
εφαρμογή του προηγούμενου εδαψίου πραγματοποιούνται με μεταφορά Των
ποσών οκ εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που
έχουν ήδη συσταθείγιατο σκοπό αυτόν.
Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ
Α.Ε., μετά την έκδοση του ν. 4258/2014 και αποκτήθηκαν νια την ολοκλήρωση
του Προγράμματος κατασκευής και επιχεφησιακής λειτουργίας των Υ/Β
«ΠΙΠΙΝΟΣ», « ΜΑΤΡΩΖΟΣ», « ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», θα τακτοποιηθούν
δημοσιολογιστικά από το ποραπάνω ποσό.
Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 κυρώ, διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη κπιχεφησιακή απόδοση των Υ/ό, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από Τις κν εξελίξει δοκιμές καθώς και
για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται γιο την ολοκλήρωση
των δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των, οκ ανωτέρω παράγραψο 4
αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με άρθρο 61 του ν.
4557/2018 πιστώσκων χορηγείται παράταση υλοποίησης έως Και Τον
Σεπτέμβριο 2019.
Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα εκατομμύριο πκντακόσικς χιλιάδες
(21.500.000) κυρώ, διατίθεται από πιστώσεις Του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για την
ολοκλήρωση πρόσθπων εργασιών για την πλήρη επιχεφησιοκή απόδοση Των
Υ/ό, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις κν εξελίξει δοκιμές
καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ’ κψαρμογή των αναγραψόμενων
διαδικασιών στις παραγράψους 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61
του ν. 4557/2018 (Α 139) καιτο άρθρο 22 του ν. 4618/2019 )Α’ 89) πιστώοκων,
χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμκύσκων δαπανών έως και τον
Μάρτιο 2020.
Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) κυρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό
Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ολοκλήρωση πρόσθετων
εργασιών γιο την πλήρη κπιχκφησιακή απόδοση των Υ/ό, την αντιμετώπιση
βλαβών που προκύπτουν από τις κν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη
συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/ό, κατ’ κψαρμογή Των αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3
και 4. Επίτων κγκριθκισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο
22 του ν. 4618/2019 (Α 89) και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167)
πιστώσκων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεομεύοκων δαπανών
έως καιτον Σεπτέμβριο 2020.
Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (10.150,000)
ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχεφησιακή απόδοση των Υ/ό, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις κν εξελίξει δοκιμές καθώς και
για τη συντήρηση των ουνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
των δοκιμών των Υ/ό, κατ’ εφαρμογή των αναγραψόμενων διαδικαοιών στις
παρ. 3 και 4. Επίτων εγκριθκισών με Το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), Το
άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α 89), το άρθρα 215 του ν.

4635/2019 (Α 167) και το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101) ιτιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως τον
Δεκέμβριο 2020.
Επιπλέον ποσό μέχρι δεκατρία εκατομμύρια ετττακόσιες χιλιάδες (13.700.000)
ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργοσιών για την πλήρη επιχεφησιακή απόδοοη των Υ/ό, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις Εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και
για τη συντήρηση των ουνοδών πλοίων που απαιτούνται για την σλοκλήρωοη
των δοκιμών των Υ/ό, κατ’ εψαρμογή Των αναγραψόμενων διαδικασιών στις
παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με τσ άρθρα 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το
άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 215 του ν.
4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101) κοιτο άρθρο 38 του
ν. 4734/2020 )Α’ 196) πιστώσεων, Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών
δεσμεύσεων δαπανών έως καιτον Μάρτιο 2021.
Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
(10.300000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/ό, την αντιμετώπιση βλαβών Που
προκύπτουν από τις Εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση Των δοκιμών Των
Υ/ό, κατ’ εψαρμογή των αναγραψόμενων διαδικασιών στις Παρ. 3 και 4.
Επίτων εγκριθεισών μετα άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο
εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 )Α’ 89), το άρθρο 215 του ν.
4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 38
του ν. 4734/2020 (Α 196) και το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
πιοτώοεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων
δαπανών έως καιτον Ιούνιο 2021.
Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
(10,300.000) ευρώ, διατίθετοι από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνος, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση Των
συνοδών πλοίων που απαιτούνταιγιο την ολοκλήρωση των δοκιμών των
Υ/ό, κατ’ εψαρμσγή των αναγραψόμενων διαδικασιών στις Παρ. 3 και 4.
Επίτων εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρα
εικοστό δεύτερο Του ν. 4618/2019 (Α 89), το άρθρο 215 του ν.
4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 38
του ν. 4734/2020 )Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α 256) και
Το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 )Α’ 68) πιστώσεων, χσρηγείταιπαράταση
ανάληψης νομικών δεομεύσεων δαπανών έως καιτον Σεπτέμβριο 2021.
Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
(10.300.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις Του τακτικού
προυπολογισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιοκή απόδοση Των Υ/ό,
την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις Εν εξελίξει δοκιμές,
καθώς και γιο τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/ό, κατ’ εΦαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθειοών με
το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν.
4618/2019 (Α 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66
του ν. 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α 196), το
άρθρο 152 του ν. 4764/2020 )Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α
68) και το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) πιστώοεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον
Δεκέμβριο 2021.
Επιπλέον ποσό μέχρι δώδεκα εκατομμύρια εΠτακόσιες χιλιάδες
(12.700,000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/ό,
την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,
κοθώς και γιο τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/ό, κατ’ εΦαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με
το άρθρο 61 του ν, 4557/2018 (Α 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν.
4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167), το άρθρο 66
του ν, 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α 196), το
άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α
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68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α 124) ΚΟΙ ΤΟ άΡθρο 188 του ν.
215) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και Τον Μάρτιο 2022.)).
4855/2021 (Α

Κατάργηση διατάξεων

30.

Διατάξεις αξιολσγούμενης ρύμισης που προόλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων

31.
Σχετική διάταξη

Συναρμόδια Υπουργεία

αξιολογούμενης

Συναρμόδιες υπηρεσίες

ρύθμισης

Υπουργείο

Οικονομικών,

/ υπηρεσιών / Φορέων

—

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

/ Φορείς

Γενική

Γραμματεία

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,
ΆρΘρ

1

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής.

Εισήγηση και έγκριση προτεινόμενων

Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης,

ρυθμίσεων

Διεύθυνση

ΕΦαρμογής

Κεψαλαίου

και

Περιουσιολογίου.
Άρθρο 2

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Υπουργείο Εσωτερικών

/

Περιερειάρχες

/

1.

Το

Υπουργείο

Εργασίας

Υποθέσεων,

Κοινωνικών

και

διότι

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

προβλέτιεται η παράταση του χρονικού

των Περιψερειακών Ενοτήτων.

διαστήματος

παραχώρησης

χρήοης

αγροτικών ακινήτων και σε άνεργους
εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων
του

Οργανισμού

Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι οι
σχετικές

αποφάσεις

παραχώρησης

χρήσης αγροτικών ακινήτων εκδόθηκαν
σε εψαρμογή της παρ. 13 του άρθρου
36 του ν. 4061/2012 από τους οικείους
Περιψερειάρχες.
Άρθρο 3

1. Υπουργείο Οικονομικών
,

,

2. Υπουργειο Εσωτερικων

1. Το Υπουργείο Οικονομικών, διότι
ρυθμίζονται θέματα αποζημιώσεων
προκαταβολων
και
καταβολης

3. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

έγκρισης

Προστασίας

ενίσχυσης.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών για τη
ρυθμιση της περ. β) της παρ. 3 του
προτεινόμενου
άρθρου,
η οποία
εισάγει παρέκκλιοη από την παρ. 2 του
21
της
άρθρου
υπ’
αρ.
287219/10.8.2005 κοινής απόΦασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων (Β’
1163).
3. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας δεδομένου
διάταξη
αποσκοπεί
στην
ότι
η
των
συνεπειών
που
διαχείριση

4. ΕΛ.Γ.Α.

προγραμμάτων

κρατικής

τιροήρθαν από τον «Παγετό Ιανουάριος

2022».

2.0

4. Μετά από απόψαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου, ο ΕΛ.Γ.Α. μέχριτην 31
Μάίου 2022 μπορεί να χορηγεί στους
δικαιούχους προκαταβολή επί της
εκτιμηθείσας αποζημίωσης, και να
καθορίζει
ποσοστό
προκαταβολής
διαψορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά
προϊόν ή ανά γεωγραψική ζώνη.

Αθήνα, 9η Μαίου 2022
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Αριθμ. 131 / 11 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρΟρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Ετιί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας « Γιατρός για όλους,
ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες
διατάξεις».

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Τροποποιούνται
συμπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
ν.4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:
-

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. γιο
τα φυσικά πρόσωπα που τελούν σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής
οφειλής [προηγείται η έκπτωση επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας
τους (παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/20 13) και ακολουθεί η περαιτέρω έκπτωση
λόγω Οικονομικής αδυναμίας (παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 4223/2013)].
Αίρεται η δυνατότητα της εφάπαξ πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ρυθμίζεται ο
τρόπος καταβολής των δέκα (10) ισόποσων δόσεων.
2.
Παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι έως την 3Γ.12.2Ο22, αντί έως την 3Γ.12.
2021, που ισχύει:
η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά
Κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
η ημερομηνία παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους
αγρότες και επαγγελματίες αγρότες με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
-

-

3.
Θεσπίζονται διατάξεις για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων
σε δικαιούχους, για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον <ιΠαγετό
Ιανουάριος 2022», από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022,
σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και
ειδικότερα:
α.
Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α.
να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της
εκτιμηθείσας αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό
ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη.
-

β.
Καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι του ποσού
των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο, το συνολικό
ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, που καταβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της
διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση Πέραν της 30’.6.2022, στους
ατιασχολούμενους, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που
προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022». ΙΣήμερα ορίζεται στο ποσό των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ ετησίως]
Ορίζονται αναφορικά με ιο προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του
γ.
ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων, για το χρονικό διάστημα μέχρι
την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό
Ιανουάριος 2022» και σε Καμία περίπτωση πέραν της 30’.6.2022:
σι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτιΚού ωραρίου, για
απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά
υπάλληλο, αντί μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο,
δυνατότητα του υπαλλήλου που εργάζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την Τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για
εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή
εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με
ατιοδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.
-

-

4.
Τροποποιούνται συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4258/2014 (άρθρο 26)
σχετικά με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την
πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ»,
«ΜΑΤΡΟΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και <ιΩΚΕΑΝΟΣ». Ειδικότερα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:
α. Διατίθεται, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
(10.300.000) ευρώ, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις
εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β αυτών. [Μέχρι 31.3.2022
έχει εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων ύψους διακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων
(285.000.000) ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών των ανωτέρω Υ/Β.]
β. Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών, επί των
εγκριθεισών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πιστώσεων, έως και τον Ιούνιο
2022.
—

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
Ι.

Ειί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών
πιστοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης των τεσσάρων (4) υτιοβρυχίων (Υ/Β) και
ως εκ τούτου, την κάλυψη των αμοιβών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των
λειτουργικών εξόδων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, την κάλυψη της τεχνικής

υποστήριξης και της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης
των συνοδών πλοίων καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών.
Η εν λόγω δαπάνη, για Το χρονικό διάστημα των τριών μηνών (από 1-4-2022
έως 30-6-2022), ανέρχεται, σύμφωνα με Το αρμόδιο Υπουργείο, στο ποσό των 10,3

εκατ. ευρώ.
Αύξηση εσόδων από την παράταση κατά ένα έτος, της ημερομηνίας 1) λήξης
2.
της παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά Κύριο επάγγελμα αγρότες ή
άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ϋ) παραχώρησης
αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Γ.Α. (φορέα της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 10 χιλ. ευρώ περίπου, εξαιτίας της θέσπισης ειδικών
μισθολογικών διατάξεων μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε
καμία περίπτωση πέραν της 30’.6.2022, στους απασχολούμενους, στους οποίους
ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό
Ιανουάριος 2022».

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΤ3ΓΙΑ ΑΡΜΑΟΟΪ1
09052022 17:52

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Γιατρός για όλους,
ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις»
λιτό τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Δαπάνη

από τη διάθεση πιστώσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών
πιστοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης των τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/Β) και ως εκ
τούτου, την κάλυψη των αμοιβών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των λειτουργικών
εξόδων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της
προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων καθώς
και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών. Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα των Τριών
μηνών (από 1-4-2022 έως 30-6-2022) ανέρχεται στο ποσό των 10,3 εκατ. ευρώ και Θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Γ.Α. (φορέα της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 150 χιλ. ευρώ περίπου, εξαιτίας της θέσπισης ειδικών μισθολογικών
διατάξεων μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία περίπτωση πέραν
της 30.6.2022, στους απασχολούμενους, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις
ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022».
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
ΕΛ. Γ.Α.
Αθήνα, 9η Μαίου 2022
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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