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«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση

Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της

Ναυτιλιακής Κοινότητας και ψορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των

ακαθάριστων εσόδων— Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

Η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’62) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων

εσόδων, εψόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή
τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηψιακής εψαρμογής της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.,

σύμψωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων

εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους

παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που

προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραψικό

λογιστικό σύστημα.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται

εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής σύμψωνα με το άρθρο &

του Κώδικα Εί.σπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), προσαύξηση ίση με δύο

τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη

δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οψειλόμενου κάθε ψορά χρέους. Η εν

λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την ΑΜΕ, στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω

της ψηψιακής εψαρμογής της ΛΑΔΕ.

Ειδικά για ποσά οψειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους

2022, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οψειλόμενων ποσών έως και τις

28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη

των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος

του παρόντος.)>



Άρθρο 2

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι,Α.) στην

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ιιΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για

μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου — Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016

Στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α’240) προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Για τις ανάγκες σύνταξης συμβσλαισγραικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης των

ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ανώνυμη εταιρεία με

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και βρίσκονται εκτός σχεδίου

πόλεως, εκτός ζώνης, στη Θέση «Μπερμπάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου της

Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος

της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που εκμισθωθούν ως ενιαίο ακίνητο,

χορηγούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής

διάταξης, αποκλειστικά πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),

σύμψωνα με τα οποία τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχει

καταβληθεί σ επιμερ ιοτικά αναλογών ψόρος των ακινήτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων

και των τόκων εκπρόΘεσμης καταβολής τους. Μόνο τα πιστοποιητικά του πρώτου εδαψίου

μνημονεύονται και επισυνάπτονται στην οικεία συμβολαιογραψική πράξη. Το πρώτο εδάψιο

ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παρ. 1.»

Άρθρο 3

Παράταση ατιαλλαγής από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται

από καταστήματα αψορολογήτων ειδών εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και

τα οποία μεταψέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε

τρίτο έδαψος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς — Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016

Το άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α 241) τροποποιείται με την παράταση της αναστολής

εψαρμογής της διάταξης και διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 55

Η εψαρμογή της υποτταρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) αναστέλλεται

μέχρι τις 3112.2023.»

Άρθρο 4

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου

21 του ν. 4664/2020 — Πρόβλεψη αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη συγγενών θανόντων

σε εργατικά ατυχήματα ετών 2015 έως και 2020 - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97

ν. 4941/2022

Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113) τροποποιείται α) η παρ. 2 αα) στο Πρώτο εδάψιο

με την αύξηση κατά ένα (1) μήνα του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, αβ) με την

προσθήκη δευτέρου εδαψίου, β) η παρ. 3 βα) στο Πρώτο εδάψιο, με την παράταση της

προθεσμίας για ένα (1) μήνα, ββ) με την προσθήκη δύο τελευταίων εδαψίων και οι παρ. 2

και 3 διαμορψώνονται ως εξής:

«2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασί.αςτων εργαζομένων της παρ. 1 προς τον

σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του ενεργητικού της και



εντός της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής

δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που

δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας. Το ανωτέρω χρονικό

διάστημα απασχόλησης δεν δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή των συμβάσεων σε

συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 31η12023 κάθε σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό (α) την

καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις

αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1, (β) τη σύναψη των συμβάσεων της

παρ. 2, επιχορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, με επιβάρυνση του Αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού σε πίστωση

του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του άρθρου 21 του ν.

4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας, προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών,

κατόπιν ειδικά αιτιολογημένων αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα οποία

προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2

σύμφωνα με τους υπολογισμούς του. Τα δε επιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά

καταβάλλονται αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης με την προσκόμιση

των δικαιολογητικών των παρ. α, β, γ της ενότητας Α του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.

2/39539/0026/11.6.2015 (Β’ 1138) κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται τα

εδάψια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020. Για τους

υπολογισμούς των ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2, καθώς και για κάθε σχετική

με τα ποσά αυτά διαψορά ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν.

4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης δύναται, δυνάμει

δικαστικής απόψασης και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, να

καταβάλλει αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των θανόντων σε εργατικά

ατυχήματα κατάτα έτη 2015 έως 2020 ύψους μέχριτου ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000)

ευρώ ανά ατύχημα στο σύνολο των δικαιούχων ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής

διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαψίου,

τεκμαίρεται η Παραίτηση των δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη

αιτία.>)

Άρθρο 5

Παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Το ακίνητο συνολικής επιψανείας εκατόν οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε τετραγωνικών

μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (108.025,35 τ.μ.) μετά των εντός αυτού κειμένων

κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών,

ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, που βρίσκεται στη θέση «Κόντρες», στα διοικητικά

όρια της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας της Περιψερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής της Περιψέρειας Αττικής, παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά

1,



κυριότητα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού.

2. Το ακίνητο της παρ. 1, που απεικονίζεται μαζί μετα παραχωρούμενα κτήρια, τις αθλητικές

εγκαταστάσεις και τους υπαίθριους χώρους με τους περιμετρικούς αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12-13-14-15-.. -80-81-82-83-84-85-1 στο από Νοεμβρίου 2021 και υπό κλίμακα

1:500 τοπογραψικό διάγραμμα, με τίτλο έργου «Το Σπίτι του Βόλλευ», που συντάχθηκε από

τον τοπογράψο μηχανικό Νικηψόρο Κουψόπουλο, έχει θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας και αποτελεί αναττόσπαστο μέρος

του παρόντος (Παράρτημα Α), παραχωρείται με σκοπό την εκ μέρους της Γ.Γ.Α. περαιτέρω

παραχώρησή του κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», σύμψωνα με το

άρθρο 14 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), προκειμένου το Τελευταίο να ψροντίσει για την

ανακαίνιση, συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς

και για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο

μεταβολή της χρήσης του ακινήτου της παρ. 1, καθώς και η υπέρβαση των σκοπών για τους

οποίους γίνεται η παραχώρηση.

3, Με απόψαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού γίνεται αποδοχή της

παραχώρησης κατά κυριότητα του ακινήτου της παρ. 1. Η απόψαση του πρώτου εδαψίου,

στην οποία περιγράψονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και

όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο της

μεταβίβασης του ακινήτου και καταχωρίζεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραψείο.

4. Για την περαιτέρω κατά χρήση παραχώρηση από τη Γ.Γ.Α. στο Ο.Α.Κ,Α., σύμψωνα με το

πρώτο εδάψιο της παρ. 2, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό

Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(ΠΡΘΗΚΗ- 2Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
με τίτλο

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση
Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες

ψορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210

3332621, 210 3332647, Γ. Γρυλωνάκης, Γ. Σ. Μπέη, Π. Μιχελή, ηλ. ταχ.:

Γραψείο ΥΦυπουργού Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101

84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.: Σταυρούλα Νάστου και

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Διεύθυνση Φορολογικής

Πολιτικής, Κ. Κούστα, τηλ. 2103375650, θ-τιίΙ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Α. Χωματά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υψυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στοιχεία επικοινωνίας: Λαμπρινή Κουσιωρή, Νομική Σύμβουλος Υψυπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, τηλ. 213 131 6566, 6973 405473,

Παναγιώτης Παπανότης, Νομικός Σύμβουλος Υψυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηλ.

213 131 6889, 6932600072,



Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους Τομείς νομοΟέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολο)ιούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «Ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 17 ν. 2130/1993 (Α’62), προκειμένου να

αποσαψηνιοτεί ο χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης τέλους

παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, να απλοποιηθεί ο

τρόπος απόδοσής τους μέσω ψηψιακής εψαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) και να προβλεψθούν κυρώσεις στις περιπτώσεις

εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών αυτών.

Άρθρο 2

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» διαθέτει περιουσιακά

στοιχεία, τα οποία Θα μπορούσαν να είναι ττροσοδοψόρα, αλλά, λόγω της

Ι 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 νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Χ



αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένουν αδρανή. Με την

αξιολογούμενη ρύθμιση διευκολύνεται η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.ίΑ. για

συγκεκριμένα ακίνητα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω διάθεσής τους με

σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Ειδικότερα, τα εν λόγω πιστοποιητικά αρκεί να

βεβαιώνουν ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Λ. και ότι έχει

καταβληθεί ο επιμεριστικά αναλογών ψόρος των ακινήτων αυτών,

συμπεριλαμβανομένων καιτων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τους, χωρίς να είναι

απαραίτητη η εξόψληση ληξιπρόθεσμων δόσεων ή η ρύθμιση ή η νόμιμη απαλλαγή

του ΕΝΦΙ.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα της εταιρείας.

Άρθρο 3

Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μεθοριακές

περιοχές, δηλαδή, χερσαία σύνορα προς τρίτες χώρες, όπου λειτουργούν τα

καταστήματα αψορολογήτων ειδών, καθώς προσψέρεται εργασία στους κατοίκους

αυτών. Οι λόγοι της αναστολής είναι η αντιμετώπιση συνθηκών άνισου

ανταγωνισμού με τις όμορες χώρες, όπου τα επίπεδα ψορολογίας παραμένουν σε

πολύ χαμηλότερα επίπεδα, η ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας πλήρους

απασχόλησης, και, μάλιστα, σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας

(παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές) και η απώλεια δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η συνέχιση της λειτουργίας της υπό

ειδική διαχείριση εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 ή της

συντήρησης:

α) του ενεργητικού της, μέχρι την ολοκλήρωση του ήδη εκκινηθέντος δημόσιου

διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων, και

β) του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, τη μίσθωση του οποίου έχει η Γενική

Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ. ΛΑΡΚΟ, έως την εγκατάσταση του πλειοδότη

που Θα προκύψει από τον διαγωνισμό που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του

ελληνικού Δημοσίου.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ορισμένου

χρόνου για διάστημα που εκτείνεται έως την 3Ιη.Ι.2Ο23, διευκρινίζοντας,

παράλληλα, ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στον ειδικό διαχειριστή για να

ολοκληρώσει τη ρύθμιση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του

άρθρου 97 του ν. 4941/2022, μεταξύ των οποίων η εκκινηθείσα διαδικασία

καταβολής αποζημιώσεων στους εργαζόμενους, οι συμβάσεις εργασίας των οποίων

έχουν καταγγελθεί.

Τέλος, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, εισάγεται ειδική πρόνοια ως προς τη

δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων ψυχικής οδύνης στους δικαιούχους

συγγενείς των θανόντων, δυνάμει δικαστικής απόψασης και, σε συνέχεια αυτής,

\\



επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε εργατικά ατυχήματα, κατά τα έτη 2015

έως 2020, ύψους, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100000) ευρώ στο σύνολο

των δικαιούχων, που προκύπτουν ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως της έκβασης της

ποινικής διαδικασίας. Με την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης του

προηγούμενου εδαψίου τεκμαίρεται η παραίτηση των δικαιούχων από τις

απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη αιτία.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 5 παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος

κατά κυριότητα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού το ακίνητο συνολικής επιψανείας εκατόν οκτώ χιλιάδων

είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (108.025,3 5 τ.μ.)

μετά των εντός αυτού κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, που

βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου

Παιανίας της Περιψερειακής Ενότητας Ανατολικής Απικής, στη θέση «Κόντρες», με

σκοπό την εκ μέρους της Γ.Γ.Α. περαιτέρω παραχώρησή του κατά χρήση στο νομικό

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», σύμψωνα με το άρθρο 14 του ν. 1646/1986 (Α’

138).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπόχρεων σε απόδοση τέλους

παρεπιδημούντων ή τέλους ακαθαρίοτων εσόδων, με απλοποίηση του τρόπου

απόδοσης των τελών μέσω της υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά. Η διάταξη

εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οψειλών προς

δήμους.

Άρθρο 2

‘Οσο δεν αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, χάνονται έσοδα τα

οποία Θα μπορούσαν να διατεθούν για τη συνέχιση της δραστηριοποίησής της στην

παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια

του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

δραστηριότητα που αναπόσπαστα συνδέεται με την εθνική άμυνα και ασψάλεια της

χώρας.

Άρθρο 3

Λήξη ισχύος της υψιοτάμενης διάταξης της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85

του ν. 3842/2010 (Α’ 58) την 31η122022 και ανάγκη παράτασης της ισχύουσας

απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Άρθρο 4

Αποτελεί πρόβλημα για τους κάτωθι λόγους:



(α) Η ειδική διαχείριση της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ασκείτις αρμοδιότητες που ορίζονται

στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται στον Ειδικό

Διαχειριστή η δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου έως

και την 31.1.2023, καθώς έως την 31.12.2022 δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι

εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο του

Δημοσίου Μεταλλείου Λάρυμνας και από την Ειδική Διαχείριση των περιουσιακών

στοιχείων που δημοπρατεί.

(β) Η ειδική διαχείριση της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ λόγω της ανεπάρκειας οικονομικών

πόρων πρέπει, αψενός, να εξασψαλίσει την καταβολή της μισθοδοσίας στους

απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, και, αψετέρου, να

εξεύρει λύση για την καταβολή αποζημιώσεων για την ικανοποίηση της ψυχικής

οδύνης των συγγενών των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα κατά τα έτη 2015 έως

2020 δυνάμει δικαστικής απόψασης και, σε συνέχεια αυτής, επίτευξης

εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Άρθρο 5

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παραχωρούνται με την αξιολογούμενη

ρύθμιση, κατασκευάστηκαν στην Παιανία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, και έγιναν γνωστές ως το κλειστό «Σπίτι του

ΒόλεΙ» καιτο κλειστό στάδιο του στίβου, άνοιξαν, δε, για πρώτη ψορά τις πύλες τους

τον Μάιο του 2003, για το βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Επρόκειτο για

μια αθλητική υποδομή, η οποία αποτέλεσε κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό και

όχι μόνο, αψού συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης. Η τελευταία

ψορά, ωστόσο, που χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ήταν το

2011, όταν διεξήχθη εκεί το τελευταίο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Οι

συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις κατέστησαν έκτοτε ανενεργές, λόγω

έλλειψης χρηματοδότησης από το 2011, αλλά και εξαιτίας προβλημάτων που

αψορούν στον τρόπο και τους ψορείς διαχείριοής τους. Από τότε δεν υπάρχει

προσωπικό να ψυλάξει και να συντηρήσει τον χώρο, γεγονός που είχε ως

αποτέλεσμα την ερήμωση, τον βανδαλισμό και τις κατά συρροή κλοπές των

υποδομών και του εξοπλισμού του, με συνέπεια οι υποδομές αυτές να έχουν

καταστεί μη λειτουργικές. Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της εν

γένει προσπάθειας της Γ.Γ.Α. για αναβίωση και επαναλειτουργία των

εγκαταλελειμμένων ολυμπιακών εγκαταστάσεων στην Απική και αποτελεί μέρος

της υπό διαπραγμάτευση συμψωνίας του ελληνικού Δημοσίου με τη ΙΑΜΟΑ

ΟθνθΙορτιεπ ΑΕ, η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ανακαινίσεων σε

αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του λεκανοπεδίου Απικής.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι



Πρόσωπα, ψυσικά και νομικά και νομικές οντότητες, υπόχρεοι σε καταβολή τέλους
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Άρθρο 2
Η ρύθμιση αψορά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ».

Άρθρο 3
Κατοίκους σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές, δηλαδή χερσαία σύνορα προς
τρίτες χώρες.

Άρθρο 4
Αψορά τον Ειδικό Διαχειριστή, τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας

ορισμένου χρόνου και τις οικογένειες θανόντων κατά τα έτη 2015 έως και 2020.

Άρθρο 5
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους με τον

αθλητισμό ψορείς, τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τους αθλητές και τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙΠ ΟΧΙ 1Ί

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

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

Άρθρο 1: Η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 προστέθηκε με το άρθρο 193 του

ν. 4555/2018 (Α’ 133)

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται παρόμοιο ζήτημα στις λοιπές διατάξεις του άρθρου 125

του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

Άρθρο 3:
Άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α 241)

Άρθρο 4:
Άρθρο 97 παρ. 2 ν. 4941/2022

Άρθρο 5: Όχι

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



Άρθρο Ι
ο χρόνος καταβολής τελών - εν προκειμένω τέλους
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων
εσόδων - και η επιβολή κυρώσεων ορίζεται με νόμο.

Άρθρο 2
Το πιστοποιητικό ΕΝ ΦΙΑ. ρυθμίζεται με τυπικό νόμο,
άρα η όποια ειδική διάταξη περί αυτού μπορεί να
θεσπιστεί μόνο με τυπικά νόμο.

Άρθρο 4
Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει τροποποίηση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου, η οποία είναι εψικτή μόνο
μέσω της νομοθετικής οδού.

Άρθρο 5
Η ψύση των επερχόμενων αλλαγών καθιστά αναγκαία
τη ρύθμισή τους με νόμο, λόγω έλλειψης σχετικής
εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με
συμπεριλαμβανομένης αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας

, της δυνατοτητας νεας ερμηνευτικης προσεγγισης της
ερμηνευτικης , ,

προσέγγισης της
υψισταμενης νομοθεσιας, δεδομενου οτι

υψιστάμενης προϋποθέτουν διάταξη τυπικού νόμου.

νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες

περισσότερων ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με

ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων,
υλικών πόρων; δεδομένου ότι απαιτείται τροποποίηση διάταξης

τυπικού νόμου.

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

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:



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

1) σε όργανατης Ε.Ε.:

ίί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

ειτιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 2

Διευκόλυνση

περιουσίας της

αξιοποίησης

Ε.Λ.Σ. ΛΒ.Β.Ε..

ακίνητης

Άρθρο 4

(α) Η διευκόλυνση των εκκρεμών

διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται

από τον Ειδικό Διαχειριστή και το ΤΛΙΠΕΔ για

λογαριασμό του Δημοσίου με τη σύναψη

συ μβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

σύντομης διάρκειας.

(β) Η κάλυψη των οικονομικών δαπανών

αναψορικά με την ολοκλήρωση της

διαδικασίας καταβολή ς των αποζημιώσεων

απόλυσης, την καταβολή μισθοδοσίας στους

απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου

χρόνου έως την 31η.1.2023, καθώς και τις

\\



αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών

των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα.

Άρθρο 5

Η παραχώρηση προς τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού της κυριότητας της εδαψικής

έκτασης μετά των εντός αυτής κειμένων

κτηριακών και λοιπών αθλητικών

εγκαταστάσεων καιτου περιβάλλοντοςχώρου

αυτών, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου,

η οποία βρίσκεται στον Δήμο Παιανίας

Απικής, προκειμένου να επιτευχθεί η

ολοκλήρωση των διοικητικών και οικονομικών

διαδικασιών για τη συντήρηση και

αναβάθμιση και των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Άρθρο Ι

Αποσαψήνιση του χρόνου καταβολής του

τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επίτων

ακαθάριστων εσόδων καθώς και η επιβολή

κυρώσεων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης

υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών

αυτών.

Άρθρο 4

Μακροπρόθεσμος στόχος των ρυθμίσεων

είναι:

(α) η ανάκτηση των παράνομων κρατικών
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

ενισχυσεων που εχει λαβει η ΛΑΡΚΟ,

(β) η ικανοποίηση των απαιτήσεων των

πιστωτών της ΛΑΡΚΟ, μέσω πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 5

Η αναβίωση, επαναλειτουργία και διαχείριση

της ολυμπιακής εγκατάστασης στον Δήμο

Παιανίας Απικής και η υλοποίηση της υπό

διαπραγμάτευση συμψωνίας του ελληνικού

Δημοσίου με την ΙΛΜΟΛ ΟθνθΙοριτιπ ΑΕ, η

οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση

ανακαινίσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

εντός του λεκανοπεδίου Απικής.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

Δεν είναι εικτή η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από την εψαρμογή της εν λόγω διάταξης λόγω

και της ττροαιρετικής εψαρμσγής αυτής.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν Είναι άμεση,
εξηγή οτε:

ΙΙ) Εάν Είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα Είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγ ή οτε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

. άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ίρ5:/)/ς.οαο/ί3 ) καιτης ΕΛΣΤΑΤ (.ρ.Ξ!ύγ ν.ςίι ς



Ι Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου Ι σκοπείται η

αττοσαψήνιση του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης

τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων

εσόδων, η απλοποίηση απόδοσής τους μέσω της ψηψιακής

εψαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η

πρόβλεψη κυρώσεων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής

δήλωσης ή μη καταβολή ς των τελών αυτών.

Η διάταξη εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων για

την καταβολή οψειλών προς δήμους.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η διευκόλυνση

της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» προκειμένου να αποκομίσει

οικονομικά οψέλη.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η παράταση της

απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων

που διατίθενται από καταστήματα αψορολογήτων ειδών

σύμψωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν.

3842/2010 (Α’ 58). Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση,

δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης της

χώρας και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές,

ήτοι χερσαία σύνορα προς τρίτες χώρες, όπου λειτουργούν τα

καταστήματα αψορολογήτων ειδών καθώς προσψέρεται

εργασία στους κατοίκους αυτών. Οι λόγοι της αναστολής είναι

η αντιμετώπιση συνθηκών άνισου ανταγωνισμού με τις όμορες

χώρες, όπου τα επίπεδα ψορολογίας παραμένουν σε πολύ

χαμηλότερα επίπεδα με αποτέλεσμα την απώλεια δημοσίων

εσόδων.

4 Με το άρθρο 4 επιδιώκεται η διευκόλυνση του έργου της

ειδικής διαχείρισης δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020,

στο πλαίσιο των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών που

διεξάγονται από τον Ειδικό Διαχειριστή και το ΤΑΙΠΕΔ για

λογαριασμό του Δημοσίου, με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας

ορισμένου χρόνου σύντομης διάρκειας, την ολοκλήρωση της

διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων απόλυσης, την

καταβολή μισθοδοσίας στους απασχολούμενους με συμβάσεις

ορισμένου χρόνου έως την 31.1.2023, καθώς και τις

αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των θανόντων σε



εργατικά ατυχήματα της περιόδου 2015-2020 με συγκεκριμένο

ποσό ανά ατύχημα και για το σύνολο των δικαιούχων.

5 Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπούνται η συντήρηση, η

αναβάθμιση και η επαναλειτουργία των αθλητικών

εγκαταστάσεων στον Δήμο Παιανίας Απικής, οι οποίες σήμερα,

κατόπιν των εκτεταμένων βανδαλισμών και κλοπών, αλλά και

λόγω της έλλειψης συντήρησης και ψύλαξης των υποδομών,

καθώς και της έλλειψης εποπτείας από οποιονδήποτε ψορέα,

έχουν καταστεί μη λειτουργικές. Η προτεινόμενη διάταξη

κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή, αψενός, η

παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κατά κυριότητα προς τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού του συγκεκριμένου ακινήτου μαζί τις αθλητικές

εγκαταστάσεις και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και,

αψετέρου, η περαιτέρω παραχώρηση και ένταξη των εν λόγω

Εγκαταστάσεων στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την

επωνυμία «ΟΛΥΜ Π ΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.)

ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», στο οποίο θα ανήκει εψεξής η διαχείριση και

εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και

εγκαταστάσεων, υψιστάμενων ή μελλοντικών, καθώς και η

διοίκηση των έργων που θα εκτελούνται στους εν λόγω χώρους

και εγκαταστάσεις, σύμψωνα με το άρθρο 14 του ν. 1646/1986

(Α’ 138).

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνηιιιιένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών



18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χ χ
χρονου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση

παρεχόμενων
υττηρεσιών

Χ Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 2

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της «Ε.Λ.Σ. Λ.Β.Ε.Ε.».

Άρθρο 3

Η άμεση απαλλαγή Φ.Π.Α. αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποτελεσματικότερη μέθοδο για τη διοίκηση και τους

ωψελούμενους από την εν λόγω διάταξη σε σχέση με άλλες μεθόδους (π.χ. επιοτροψή του ψόρου). Ομοίως και

η άμεση απαλλαγή των ειδών από τον Ε.Φ.Κ. έχειτις ίδιες συνέπειες για τους ωψελούμενους.

Άρθρο 4
Το όψελος της ρύθμισης είναι η παράταση κατά ένα μήνα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

σύντομης διάρκειας, και η συνέχιση κάλυψης των οικονομικών δαπανών αναψορικά με τις αποζημιώσεις

απόλυσης, την καταβολή μισθοδοσίας στους απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς καιτις

αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα εντός της ήδη προβλεψθείσας

δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού.



Άρθρο 5

Το όψελος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλητισμού και η αναβίωση

και επαναλειτουργία των εγκαταλελειμμένων ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την εν γένει

προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για διάχυση των

αθλητικών δράσεων σε ολόκληρη την Αττική.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληιίιεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητιι

ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ
Ενημέρωστ/
εκπαίδευοη

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ι_____

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο Ι
Ομοιόμορψη εψαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης



ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΛ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

_______________ _______________ ______________ _______________ ________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

_________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ______________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη κολών
πρακτικών Κατά

την υλοποίτιση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ _______________ ______________ _______________ _________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων, αντιθέτως αντιμετωπίζονται

κίνδυνοι που προκύπτουν από την εψαρμογή ισχυουσών ρυθμίσεων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης



Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοτταρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Συνεργασια με αλλα
ΙΙΛ Υπουργειο Οικονομικων

υιτουργεια / υπηρεσιες
Υπουργειο Εργασιας και Κοινωνικων Υποθεσεων

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Πχ Συνεργασία με Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

κοινωνικούς ψορείς / Γενική Διεύθυνση Τελωνείων

Ανεξάρτητες Αρχές
Ειδική Διαχείριση άρθρου 21 ν. 4664/2020.

Π Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής

. πλατψόρμαςνννορον.Γ(ηλεκτρονική ετιισύναψη της έκϋεσης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των γενικών Σχόλια που υιοθετήθηκαν
αρχών (ιιειτίτης
αρχής») της
αξιολογούμενης

_______________________

ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμό ς

, συμμετασχόντων
Επι των αρθρων
της
αξισλογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

78 Σ, παρ. 9 άρθρου 16 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

ι Οδηγία

Π
Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μττεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)



Ι

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Άρθρο Ι

Υφιστάμενες διατάξεις

Παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993
(Α’62)

Υποβολή δήλωσης και καταβολή

τέλους παρεπιδημούντων και τέλους

επί των ακαθάριστων εσόδων—

Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν.

2130/1993

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των
ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται
σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω
της ηλεκτρονικής εψαρμογής «ΤΑΧΙ5π@»

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αιτοιάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία_&όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Π Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
Π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων



Η ιταρ. 9 του άρθρου 17 του ν.
2130/1993 (Α’62) αντικαθίσταται ως
εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των
ακαθάριστων εσόδων, εψόσον
υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., υποβάλλουντηνπροβλεπόμενη
από την κείμενη νομοθεσία δήλωση
απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή
τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων,
μέσω της ψηψιακής εψαρμογής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΛΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο μετην υποβολή
της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμψωνα με τις
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φ.Π.Α..

Για τους υπόχρεους σε καταβολή
τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί
των ακαθάριοτων εσόδων μη
υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των
ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται
στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η
υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. νια όσους
χρησιμοποιούν απλογραψικό λογιστικό
σύστημα.

του Ολοκληρωμένου Πληροψοριακού
Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα με την
υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.. Ο τρόπος
υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας,
καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την
είσπραξη των τελών μέσω αυτής
καθορίζονται με κοινή απόψαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε τρεις (3) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης
υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής
των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του
υπόχρεου, αντί του τόκου
εκπροθέσμου καταβολής σύμψωνα με
το άρθρο ό του Κώδικα Είοπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’
190), προσαύξηση ίση με δύο τοις
εκατό (2%) επί του τέλους που δεν
καταβλήθηκε για κάθε μήνα
καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να
υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του
οψειλόμενου κάθε ψορά χρέους. Η εν
λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την
ΛΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής
δηλώσεων μέσω της ψηψιακής
εψαρμογής της ΛΑΔΕ.

Ειδικά για ποσά οψειλόμενων τελών
παρεπιδημούντων και ακαθάριστων
εσόδων έτους 2022, η δήλωση



απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο

των οψειλόμενων ποσών έως και τις
28.22023 και η καταβολή διενεργείται
έως καιτην ίδια ως άνω ημερομηνία.

Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω
διαδικασίας, καθώς και κάθε

λεπτομέρεια για την είσπραξη των
τελών μέσω αυτής καθορίζονται με
Κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη της ΛΑΔΕ, μέσα σε τρεις (3)

μήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»

Άρθρο 2
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙ ΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για
μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου —

Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 125 του
ν. 4446/2016

Στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016

(Α’240) προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Για τις ανάγκες σύνταξης
συμβολαιογραικής πράξης
μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων,

που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή στην ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και
βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως,

εκτός ζώνης, στη θέση «Μπερμπάτι»

της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου

της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του

Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που

εκμισθωθούν ως ενιαίο ακίνητο,
χορηγούνται από τη Φορολογική
Διοίκηση, κατά τταρέκκλιση κάθε

γενικής και ειδικής διάταξης,
απο κλειοτικά πιστοποιητικά Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμψωνα με τα οποία τα
ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση

ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχει καταβληθεί ο

Άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)

Χορήγηση αποδεικτικών ψορολογικής και

ασψαλιστικής ενημερότητας και

Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης

Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και άλλα

συναψή Θέματα

1. Χορηγούνται στην ανώνυμη εταιρεία με

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποδεικτικά

ψορολογικής και ασψαλιοτικής

ενημερότητας για χρονικό διάστημα
εβδομήντα οκτώ (78) μηνών από την 22η

Δεκεμβρίου του έτους 2016 κατά

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής

διάταξης, ώστε να καταστεί δυνατή η

λειτουργία και η δραστηριότητά της.

Εψόσον τα ανωτέρω αποδεικτικά

χορηγούνται για την είσπραξη χρημάτων,
περιλαμβάνουν τον όρο της παρακράτησης

ποσοστού Πέντε τοις εκατό (5%) επί του

εισπραττόμενου ποσού.

2. Για τις ανάγκες σύνταξης
συμβολαιογραψικής πράξης πώλησης και

μεταβίβασης κυριότητας ή ιτροσυμψώνου

των δύο (2) γηπέδων, που βρίσκονται στη

Θέση ιιΒλύχα» ή «Στενά» ή «Φαρδιά
Βλύχα» του Δήμου Ελευσίνας της

Περιψερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

της Περιψέρειας Αττικής, συνολικής

έκτασης, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως,



επιμεριστικά αναλογών ψόρος των
ακινήτων αυτών,
συμπεριλαμβανομένων και των τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής τους. Μόνο τα
πιστοποιητικά του πρώτου εδαψίου
μνημονεύονται και επισυνάπτονται
στην οικεία συμβολαιογραψική πράξη.
Το πρώτο εδάψιο ισχύει μέχρι το πέρας
της προθεσμίας της παρ. 1.»

μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων
ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δύο
(498.302,00), κατά δε το κτηματολόγιο,
μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων
πενήντα μίας χιλιάδων Πεντακοσίων
ογδόντα εννέα (451.589,00), τεμνόμενης,
της συνολικής εκτάσεως, από την παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, και
ειδικότερα εκτάσεως, κατά τον άνω τίτλο
κτήσης, του μεν Α γηπέδου μέτρων
τετραγωνικών εκατόν σαράντα μίας
χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (141.196,00),
κατά δε το κτηματολόγιο μέτρων
τετραγωνικών εκατόν είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων (124.400,00), του δε
Β γηπέδου, κατά τον άνω τίτλο κτήσης,
μέτρων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων
εκατόν έξι (357.106,00), κατά δε το
κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών
τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν
ογδόντα εννέα (327.189,00), ή της όποιας
έκτασης αυτών προκύψει από τη νεώτερη
καταμέτρησή τους, τα οποία ανήκουν κατά
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α.Β.Ε.Ε.», χορηγούνται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
αποδεικτικά ψορολογικής και
ασψαλιστικής ενημερότητας για χρονικό
διάστημα εβδομήντα οκτώ (78) μηνών από
την 22 η Δεκεμβρίου του έτους 2016, υπό
τον όρο παρακράτησης υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου ποσοστού επτά τοις
εκατό (7%) επί του συμψωνημένου
τιμήματος κατά την καταβολή αυτού. Το
ποσό της παρακράτησης αποδίδεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από τον
συμβολαιογράψο εντός τριών (3) ημερών
από την καταβολή του συμψωνημένου
τιμήματος. Επίσης, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, χορηγούνται,
για χρονικό διάστημα εβδομήντα οκτώ (78)
μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους
2016, στην ως άνω εταιρεία, πιστοποιητικά
της Φορολογικής Διοίκησης, με τα οποία
βεβαιώνεται ότι η όλη ως άνω
αναψερόμενη έκταση, ήτοι αμψότερα τα
γήπεδα, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Τα δύο (2) ως άνω



αναψερόμενα γήπεδα μπορούν να

μεταβιβαστούν ή να επιβαρυνθούν με

εμπράγματα βάρη και εξασψαλίσεις,
αποκλειστικά υπέρ του προς όντα η

μεταβίβαση των άνω ακινήτων ή υπέρ του

εκ προσυμψώνου αγοραστή, σύμψωνα με
την περ. δ’ της παρ. Ι του άρθρου 126, είτε

ενιαίως ως ένα ακίνητο είτε τμηματικά ως

πλείονα ακίνητα. Από το ποσοστό επτά
τοις εκατό (7%) του συμψωνημένου

τιμήματος, που παρακρατείται σύμψωνα

με το πρώτο εδάψιο της παρούσας

παραγράψου, εξοψλούνται κατά

προτεραιότητα σι αναλογούντες στα
αναψερόμενα στο ίδιο εδάψιο ακίνητα,

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίος

Φόρος διοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

3. Για χρονικό διάστημα εβδομήντα οκτώ

(78) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του

έτους 2016 πάσης ψύσεως επιχορηγήσεις

και καταβολές προς την ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» δεν δύνανται να

συμψηψιστούν αυτεπαγγέλτως με οψειλές

αυτής προς το Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ασψαλιστικούς Οργανισμούς και σε ΟΤΑ.

και β’ βαθμού.

Άρθρο 3 Το άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α 241)

Παράταση απαλλαγής από Ειδικό αντικαθίσταται ως εξής:

Φόρο Κατανάλωσης «Η εψαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13

του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α 58)

αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2022.)).
Το αρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α 241)

τροποποιείται με την παράταση της

αναστολής εψαρμογής της διάταξης

και διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 55

Η εψαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13

του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)

αναστέλλεται μέχριτις 31.12.2023»

Άρθρο 4

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της Παρ. 2 και 3 του άρθρου 97 του ν.
υπό ειδική διαχείριση εταιρείας 4941/2022 (Α’ 113)
δυνάμει του άρθρου 21 του ν.

4664/2020 Πρόβλεψη

αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη

συγγενών θανόντων σε εργατικά

ατυχήματα ετών 2015 έως και 2020 -



Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97

ν. 4941/2022

Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113)

τροποΠοιείται α) η Παρ. 2 αα) στο

Πρώτο εδάψιο μετην αύξηση κατά ένα

(1) μήνα του προβλεπόμενου χρονικού

διαστήματος, αβ) με την Προσθήκη

δευτέρου και τρίτου εδαψίου, β) η

παρ. 3 βα) στο Πρώτο εδάψιο, με την

παράταση της Προθεσμίας για ένα (1)

μήνα, ββ) με την Προσθήκη περ. γ’ και

σι παρ. 2 και 3 διαμορψώνονται ως

εξής:

«2. Μετά την έγκυρη λύση των

συμβάσεων Εργασίας των

εργαζομένων της παρ. 1 προς τον

σκοΠό της συνέχισης λειτουργίας της

εταιρείας ή της συντήρησης του

ενεργητικού της και Εντός της

προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21

του ν. 4664/2020, ο ειδικός

διαχειριστής δύναται να επιλέγει το

κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό,

για χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την

καταγγελία του συνόλου των

συμβάσεων εργασίας των

εργαζομένων στην εταιρεία και να

προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας

ή διμηνιαίας διάρκειας. Το ανωτέρω

χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν

δύναται να θεμελιώσει τη -μετατροπή

των συμβάσεων σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 31.01.2023 κάθε
σχετική δαπάνη της εταιρείας με
σκοπό (α) την καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
για τις αποζημιώσεις καταγγελίας των
συμβάσεων της παρ. 1, (β) τη σύναψη
των συμβάσεων της παρ. 2,
επιχορηγείται από το ελληνικό
Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου

«2. Μετά την έγκυρη λύση των

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων

της παρ. 1 προς τον σκοπό της συνέχισης

λειτουργίας της εταιρείας ή της

συντήρησης του ενεργητικού της και εντός

της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου

21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός

διαχειριστής δύναται να επιλέγει το κατά

περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

τους πέντε (5) μήνες από την καταγγελία

του συνόλου των συμβάσεων εργασίας

των εργαζομένων στην εταιρεία και να

προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή
διμηνιαίας διάρκειας.

3. Ειδικώς, μέχριτην 31η.12.2022, κάθε

σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό:

(α) την καταγγελία των συμβάσεων

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της

δαπάνης για τις αποζημιώσεις

καταγγελίας των συμβάσεων της Παρ. 1,

και (β) τη σύναψη των συμβάσεων της

παρ. 2, επιχορηγείται από το ελληνικό

Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με

επιβάρυνση του Αποθεματικού του

Κρατικού Προϋπολογισμού σε πίστωση

του λογαριασμού ταμειακής διαχείριση ς

που τηρεί η εταιρεία του άρθρου 21 του ν.

4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας,

προς ισόποση κάλυψη των ως άνω

δαπανών, κατόπιν ειδικά αιτιολογη μένων

αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα

οποία προσδιορίζεται το ύψος των

αιτούμενων ποσών για τους σκοπούς των

παρ. 1 και 2 σύμψωνα με τους

υπολογισμούς του. Τα δε

επιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά

καταβάλλονται αποκλειστικά για την

κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης μετην

προσκό μιση των δικαιολογητικών των

Παρ. α, β, γ της ενότητας Α του άρθρου 1

της υπ’ αριθμ. 2/39539/0026/ 11.6.2015

Ιι



Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
επιβάρυνση του Αποθεματικού του

Κρατικού Προϋπολογισμού σε
πίστωση του λογαριασμού ταμειακής

διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του
άρθρου 21 του ν. 4664/2020 στην
Τράπεζα της Ελλάδας, προς ισόποση
κάλυψη των ως άνω δαπανών, κατόπιν

ειδικά αιτιολογημένων αιτημάτων του

ειδικού διαχειριστή, οτα οποία

προσδιορίζεται το ύψος των
αιτούμενων ποσών για τους σκοπούς
των παρ. Ι και 2 σύμψωνα με τους
υπολογισμούς του. Τα δε
εττιχορηγούμενα, κατά περίπτωση,

ποσά καταβάλλονται αποκλειστικά για

την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης
με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. α, β, γ της

ενότητας Α του άρθρου Ι της υπ’

αριθμ. 2/39539/0026/11.6.2015 (8’

1138) κοινής απόψασης των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα
λοιπά εψαρμόζονται τα εδάψια τρίτο
και Τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21

του ν. 4664/2020. Για τους
υπολογισμούς των ποσών για τους
σκοπούς των παρ. Ι και 2, καθώς και

για κάθε σχετική με τα ποσά αυτά

διαψορά ευθύνεται ο ειδικός
διαχειριστής του άρθρου 21 του ν.

4664/2020.
Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός

διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης
δύναται δυνάμει δικαστικής απόψασης
και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης
εξωδικαστικού συμβιβασμού να

καταβάλλει αποζημιώσεις νια ψυχική
οδύνη συγγενών των θανόντων σε

εργατικά ατυχήματα κατά τα έτη 2015

έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά

ατύχημα στο σύνολο των δικαιούχων
ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής
διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό
της αποζημίωσης του προηγούμενου
εδαψίου τεκμαίρεται η παραίτηση των

δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για

τη συγκεκριμένη αιτία.»

(8’ 1138) κοινής απόψασης των Υπουργών

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα

λοιπά εψαρμόζονται τα εδάψια τρίτο και

τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.

4664/2020.. Για τους υπολογισμούς των

ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2,

καθώς και για κάθε σχετική με τα ποσά

αυτά διαψορά ευθύνεται ο ειδικός

διαχειριστής του άρθρου 21 του ν.

4664/2020.

Κατάργηση διατάξεων30.



Διατάξεις αξιολογούμενη ς ρύϋμ ισης
Καταργούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται Κατάργηση ισχυσυσών

διατάξεων.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Άρθρο 5 Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του

Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού

31.

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αντικείμενο συναρμοδ ιότητας

Άρθρο Ι Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 2 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εψαρμογή άρθρου 97 ν.
Άρθρο 4 Ενέργειας 4941/2022.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών

Και

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Οικονομικής

Πολιτικής

Κεντρική Μονάδα Κρατικών

Ενισχύσεων

Και

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής

Πολιτική ς

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

32.

Εξου σιοδοτική
διάταξη

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Είδος Αρμόδιο ή
πράξης επισπεύδον

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ήΑντικείμενο



Υπουργείο ή αποκλειστική
υπηρεσία προϋεσμία)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Κοινοποίηση της Εντός 5 ημερών

Εγκύκλιος ΑΡΧΗ διάταξης απότη
ΔΗΜΟΣΙΩΝ δημοσίευση του

ΕΣΟΔΩΝ νόμου σε ΦΕΚ

Εγκύκλιος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Κοινοποίηση της Άμεσα- Με τη

ΑΡΧΗ διάταξη δημοσίευση του

ΔΗΜΟΣΙΩΝ νόμου.

ΕΣΟΔΩΝ -

Γενική
Διεύθυνση

Τελωνείων &
Ε.Φ.Κ.



Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ιοιυΝ νοιιυι ΝιΑνιουιινοτιοι ιο.ι ικιοτκι
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ΓΑΚΙ3

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΊΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

\ΛΠΕΙΟ ΚΊΚΊΓΙΑ
νΑιιΕι(» ΚΙΚΙΙ ΙΑΝ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΡΙΕΡ1ΚΑΚ1
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΗΕΟ1)ΟΟ,ΚΥ1’1ζλΚΝ
ΤΚΕΟΟΚΥ1ΑΚΑΚΙΞ

ΙΥΕ1ΑΝΟΡΕΊώ
ΤΥί!ΑΝΟΡΕΤΑ8

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε1ΕΓ [ΕΙίΟ λ\ίΝΑΚΙΞ
ριΓΓτΗΕιοΛν6ΕΝΑκι

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 292 / 32 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 -

Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για
τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του
Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Τροποποιούνται — συμπληρώνονται σι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17
του ν.2130/1993 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής από τους υπόχρεους του
τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.
Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της σχετικής
δήλωσης απόδοσής τους και ορίζεται η επιβαλλόμενη κύρωση σε περίπτωση
εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής αυτών.

2. Χορηγούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, πιστοποιητικά
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα οριζόμενα ακίνητα της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», για τις ανάγκες
σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσής τους.

3. Αναστέλλεται εκ νέου για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως
31.12.2022) η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του
ν.3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα
αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη «ΓΕΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»
(ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.), η οποία ευρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020. Εν προκειμένω:

Ι



α. Παρατείνεται η δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να προβεί στη
σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το διάστημα
που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την καταγγελία των συμβάσεων
Εργασίας και προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και σε
κάθε περίπτωση έως και έξι (6) μήνες, αντί έως και πέντε (5) που ισχύει σήμερα.
Ορίζεται ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν δύναται να
θεμελιώσει την τροποποίηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις
αορίστου χρόνου.
β. Παρατείνεται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως
31.12.2022) η κάλυψη των δαπανών από το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) που
αφορούν 1) σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης των αποζημιώσεων καταγγελίας των συμβάσεων, Η) στη σύναψη
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας για την
υπό ειδική εκκαθάριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
Επίσης, εντάσσεται στην κατηγορία των καλυτιτόμενων από το Ε.Δ. δαπανών για
το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και η περίπτωση των αποζημιώσεων για
ψυχική οδύνη συγγενών των Οανόντων σε εργατικά δυστυχήματα κατά τα έτη
2015 έως 2020, για το οριζόμενο ύψος, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή
συ μ βιβασ μού.

5. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κυριότητα της
οριζόμενης εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό
την περαιτέρω παραχώρησή της κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)» (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1646/1986.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα Οικονομικά
αποτελέσματα επί του Κρατικού προϋπολογισμού:

1. Δαπάνη:
- από τη σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για
το διάστημα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας και προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της
επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. έως και έξι (6) μήνες,
αντί έως και Πέντε (5) που ισχύει σήμερα.
- από την κάλυψη των αναφερόμενων κατηγοριών δαπανών που αφορούν
την υπό ειδική εκκαθάριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. έως το οριζόμενο χρονικό
διάστημα.

2. Απώλεια εσόδων από την εκ νέου παράταση, για ένα (1) έτος, της
απαλλαγής, από την καταβολή του Ε.Φ.Κ., στα προϊόντα που διατίθενται από
καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή
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λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών
που μεταβαίνουν σε Τρίτο έδαφος ή σε Τρίτη χώρα δια ξηράς.

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής του
τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια

ΙσυπΑ ΑΚΜΑΟΟυ
0212.2022 17:34

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 -

Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές
ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές
ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων -

Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη:
- από τη σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσειον ορισμένου χρόνου για
το διάστημα που λειτουργεί η ειδική διαχείριση, μετά την καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας και Προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της
επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. έως και έξι (6) μήνες,
αντί έως και πέντε (5) που Ισχύει σήμερα.
- από την κάλυψη των αναφερόμενων κατηγοριών δαπανών που αφορούν
την υπό ειδική εκκαθάριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. έως το οριζόμενο χρονικό
διάστημα.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων από την εκ νέου παράταση, για ένα (1) έτος, της
απαλλαγής, από την καταβολή του Ε.Φ.Κ., στα προϊόντα που διατίθενται από
καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα
ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών
που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες Πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.

λΟήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(‘111[Ο ιΑ1κου1Α
1ΤΟ ΓΛΙΚΟΤ1λ

02 122022 17:56

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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