
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενίσχυση διαψάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας,

αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές

διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς

1.α) Από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η.12.2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα

τους στους Δήμους Ιστιαίας — Αιδηψού και Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας ‘Αννας της

Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν

σε κατάσταοη έκτακτης ανάγκης δυνάμει των με αρ. πρωτ. 7076/3.8.2021, 13374/5.3.2021

και 7248/6.8.2021 αποψάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

αναστέλλονται σι προθεσμίες λήξης, εμψάνισης και πληρωμής οψειλόμενων από αυτές

αξιογράψων κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραψόμενη ημερομηνία επί

εκάστου αξιογράψου.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια

σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει

υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα

που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορψή, περιλαμβανομένων των

υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων

πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν.

4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων

πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της

δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβί.βαση και γνωστοποίηση των αξιογράψων σύμψωνα με

το προηγούμενο εδάψιο πραγματοποιείται με ειδική σχετική ηλεκτρονική εψαρμογή των

πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία

λειτουργεί σύμψωνα με τις Οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση

εψαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξισγράψων στα πιστωτικά ιδρύματα,

προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών.

Η διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τη ψορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας

από την ΛΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πιστωτικά και

χρηματοδοτικά ιδρύματα η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναταινα ορίζονται και άλλα αξιόγραψα, πλην

των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας.



δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου

40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραψα οψειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο

πεδίο εψαρμογής της περ. α’ της παρ. Ι του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την όη.9.2021, δεν

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς που τηρούνται από

πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από Φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση

ή τη λήξη τους. Αξιόγραψα που εμπίπτουν στο πεδίο εΦαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν

εξοψλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριΦοράς,

διαγράψονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά,

εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραψα της παρούσας,

αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστσυ

αξιογράψου, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης Φύσεως μέτρων ή η

διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 40

του ν. 3259/2004, αξιόγραψα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Πεδίο

εΦαρμογής της περ. α’ της παρ. Ι του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί

αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψσράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα, ή από Φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα

εξοψληθσύν εντός εκατόν Είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραψα

που εμπίπτουν στο πεδίο εΦαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται

να καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριΦοράς, διαγράΦονται από τη

δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοΦληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σΦράγιση ή τη λήξη τους. Για τις

απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραψα της παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο

εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράψου, η έκδοση

διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης Φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης.

2α) Για τους κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν

στο πεδίο εΦαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο

της αξίας των αξιογράψων που αναστέλλονται, σύμΦωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι

μεγαλύτερο του Είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του

αμέσως προηγούμενου ψορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται Είτε με βάση τις

συνολικές εκροές που έχουν περιληΦθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεομες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο

κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Παρατείνονται οι πρσθεσμίες

καταβσλής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) Μέχρι και την 31η.Ι.2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οΦειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό Φόρου προς καταβολή

(χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1’.8.2021 έως 30η.9.2021,

αβ) Για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει

εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την

30η.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι οΦειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια



του Σεπτεμβρίου 2021 να καταβάλλονται μέχριτην 31η ανσυαρίου 2022, ενώ οιοψειλές που

βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021, να

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και

Απριλίου του έτους 2022 αντίστοιχα.

Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή

της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εψαρμογή της

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής Τους στη ψορολογική διοίκηση από τους

ψορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή
διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν εμπίπτουν στο

πεδίο εψαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των

αξιογράψων που αναστέλλονται, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο

του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου Φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές

εκροές που έχουν περιληψθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκιτρόθεσμες

δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών

τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου

και τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα
της μη καταχώρισης των οψειλόμενων από αυτούς αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή από Φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα
εξοψλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραψα

τα οποία οψείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την 31η.12.2021. Αξιόγραψα

που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοψλήθηκαν και

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς, διαγράψονται από τη
δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοψληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη τους. Για τις

απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραψα της παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται,

για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράψου, η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης Φύσεως μέτρων ή η διενέργεια

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την εψαρμογή της παρούσας οι κομιστές των

αξιογράψων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη ψορολογική διοίκηση, σχετικά μετον μέσο

μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου ψορολογικού έτους.

3. Οι παρ. Ι και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του

αξιογράψου προς τα πιοτωτικά ιδρύματα της Περ. β’ της παρ. Ι ή τον υπόχρεο και τον

δικαιούχο να συμψωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράψου από τον

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραψόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό

ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 2



Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποιτοίηση δευτέρου εδαψίου

παρ. 3 άρθρου 86 ν. 4674/2020 (Α’ 53)

Στο τέλος του δευτέρου εδαψίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α 53),

προστίθενται οι λέξεις «και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης» και η Παρ.
3 διαμορψώνεται ως εξής:

ιι3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή μερική

κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισψοράς της πΕρ. β’ της Παρ. Ι του άρθρου 6

του α.ν. 248/1967 (Α 243), για τα έτη από 2017 έως 2020. Με την απόψαση της παρ. 3

μπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εψαρμογή της Παρούσας. Στο

Πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι Περιεχομένου

περιψερειακής εμβέλειας εΠίγειας ψ ηψιακής τηλεόρασης, οι ραδιοψωνικοί οταθμοί,(και) ο

περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης».

Αθήνα, 6.9.2021
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ΤΓΤΛ0Σ ΑΞ[0ΛΟΓΟΥΜΕΚΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου

Εσωτερικών»

Εσ7τεύδον Υπσυνείο: ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΟΗ(ΟΝΟΜΓΚΩΝ

Στοιχείο: Επικοινωνίας:
Γραψείο Υπουο’>ωύ Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, τηλ. 210 3332621)

Γραείο Αναπληρωτή Υπους·γού Οικοναιιικών (οδός Πανεπιστημίου 37, τηλ. 2103243865)
Γραφείο ΥΦυπσνού Ο.κονομικέν (οδός Καρ. Σες βίας ΙΟ, τηλ. 210 3375715>

Ετιιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα τους Τομείς νομοέτησης

στους οποίου ς αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύ>μισης:

ΤΟΜ ΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΜΠΣΜΟΣ1

ΕΘΜΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΜΤΠ(Η2

0ΠΟΝΟΜΗ Η ΔΗΜΟΣ1ΟΝ0ΜΗΗ / ΟΡΟ’ΟΓιΚΗ 3,5Τ ι\->3 Χ

ΟΝΜΚΗ ΠΟΛΤΚ-1’

ΔΕΜΟΣ ΔΙΟΠ·’ΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΑ ΤΑΞΗ — ΔΚεΟΣΥΝΓι5

ΑΝΑπΤΥ:Η — επΕΝ1ΣγηΚΗ

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

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

Τομέας νομσΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Η «ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το τιροτεινόμενο άρθρο 1, λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε επιχειρήσεις

που είχαν την έδρα τους κατά την 3η82021 στους Δήμους στιαίας — Αιδηψού και

Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Άννας της Περιψερειακής Ενότητας Εύβοιας της

Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πρόσψατες πυρκαγιές του

Αυγούστου 2021 να εξοψλήσουν τα οψειλόμενα από αυτές αξιόγραψα, κατά το

χρονικό διάστημα από 7.9.2021 έως 31.12.2021, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών

από τη σψράγιση ή τη λήξη τους. Επίσης, αξιόγραψα για τα οποία ενδέχεται να έχει

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως 6.9.2021 δεν καταχωρίζονται σε

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς ώστε να μην αποκλείεται τυχόν

δυνατότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται

μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράψων των οποίων οι προθεσμίες

αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2, επιχειρείται η στήριξη των εργαζομένων που

απασχολούνται στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, η διατήρηση

των υψιστάμενων θέσεων απασχόλησης και η αποτροπή επιδείνωσης του

εργασιακού περιβάλλοντος, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που

διαμορψώθηκαν από την πανδημία.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

‘Οσον αψορά στο άρθρο 1, η οικονομική δραστηριότητα στις προαναψερθείσες
περιοχές (του σημείου 1) της Βόρειας Εύβοιας επλήγη δραματικά εξαιτίας των
πρόσψατων πυρκαγιών. Οι δε επιχειρήσεις αναμένεται να επανέλθουν σε συνθήκες
κανονικότητας μετά το πέρας ικανού χρονικού διαστήματος και αψού
αποκατασταθούν σι εκτεταμένες βλάβες που υπέστησαν από τις πυρκαγιές με
αποτέλεσμα να μην είναι σε Θέση να καλύψουν άμεσα τα οψειλόμενα από αυτές
αξιόγραψα.

Σχετικά με το προτεινόμενο άρθρο 2, ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν
από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού Ονι0-ι9, καθώς το άρθρο 50 του

ν. 4779/2021 (Α’ 27), δεν περιελάμβανε τις ανωτέρω επιχειρήσεις, σι οποίες, με την
τροποποίηση του παρόντος, δύνανται να συμπεριληψθούν και να τύχουν της
ανάλογης Οικονομικής ενίσχυσης.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;



Άρθρο 1: Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στους Δήμους

Ιστιαίας — Αιδηψού και Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Άννας της Περιψερειακής

Ενότητας Εύβοιας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς επίσης και τους

κομιστές των αξιογράψων αυτών.

Άρθρο 2: Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων

ενημέρωσης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ ΟΧΙ Χ

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

άρθρο 86 ν. 4674/2θ20 (Α’ 53)

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

1) με αλλαγή προεδρικού Δεν υψίσταται σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
συμπεριλαμβανομένης αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ΙΙΙ) με διάθεση ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιοτούν με

περισσότερων διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;



Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.: -

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

· επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ενισχύεται η ρευστότητα και δεν αποκλείεται
η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που
επλήγησαν δραστικά από τις πυρκαγιές του
Αυγούοτου 2021 στις συγκεκριμένες περιοχές

1) βραχυπρόθεσμοι: της Βόρειας Εύβοιας.
Περαιτέρω, με το προτεινόμενο άρθρο 2,
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης δύνανται να συμπεριληψθούν και
να τύχουν της ανάλογης οικονομικής



εν[σχυσης, όπως Ισχύει και για τους τιαρόχους
ιτεριιερειακής εμβέλειας ειτίγειας ψηψιακής
τηλεόρασης, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
και τον περιοδικό τύπο.
Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που
ειτλήγησαν τόσο από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου του 2021 και τις εκτεταμένες
καταστροψές που υπέστησαν όσο και από την

ιι) μακροπροθεσμοι:
πανδημιατου κορωνοιου Ο\/Ι0-19.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολοική πολιτική:

Πρόσφατα ΕπιδιιοκόμενοςΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαύσρισεσεγχωρισ προισι· σο αγοροιες τιαές (δισ.)

Ρυόιιος ι οεΑ-·:ιής ΑΕΠ ες σταδορσς εισί

σεΑι’τε τρεχοοεώι· συι’αλλος’ωι’ (»Α ΑΕΠι

Ισοι»γιο ·‘ει·ικής κυβέρι·ησης ·σρίςσις τράειεφς, ό ΑΕΓΙ(

\ιέος γενικι(ς κιβέρι’ησης (τισό ‘1» τεριχτ, δέ ΑΕΠ)

Ποι»τ·ςι·σς λ.εύι·σσ. (εις Α. ΑΕΠ)

Ει·ιιριιοι·ισιισνος Αεικοης Τιυωι· Ιτοιιλ,οτι1

. Πρόσφατα ΕττιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΙ ΙΛ Εξελιξη την τελευταια Πετια
στοιχεια στοχας (3ετια)

Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό οο»’ ΑΕΠ

Αι·αδαγια άμεσης και έμοεσης ριομολο’’ίας

Ποσά Που εισπματτοι’ται ίσχμι σι]ιιεμιε από ται’ φειρ ή τους
φιιροιίς στους Οποίους αφορουν σι διαεαξεις ται’
ι’ιιιιοσχεδιοι»

Ποσό που εισπυάχδηκαι· οπτ φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πραξεωε διοιατιιιοι’ προσδιαρτσιιού φόρου
επιβολτ(ς προστίοωι· ετσι αι»ιιριοθτίί:οι· ει μέρει τ( ει· όλο» από
αα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθοός επιχειρτσιακώι’, κλ,ιτδικώι· και οιιοιαετταγγελματικώι· —

συμβοσεοιι’ (και εγσσε. εάι’ συι’τ(φθη Τε συγκεκριμέι’ο έτος)
και αριδιιός/ποσοσεό εμς’αζοοέι·οιε Παε» καλ,όπτοι·εαι από αυτές.

Αριθυός/ποσοστό σ.σ.ε. που συι·»(φθιΙσαι· χωρίς προσφυγή σε
διαοεσολαβηοη

.Ας»διος/—οσ»»οτέ» σ.σ.ε. ΠΟυ σι·»·ηφδησιτι’ γωρίς Πρεσσ»’··” σε

ΜΙ »σετ ρσνος αλοκλι(μωσιης όιιιοικασι»ις ιιεσολ.άβι1σ»τς

Μέσος χρονος αλοιά.ήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

:‘Ιέτη διαρκεια σ.σ.ε. (προβλ.ςπόυει·η στο σχετικό κείιιει’ο ειλλό
»αι Πραγματικη με ερτ έει’υισ της τ»τρατασης ιστό τό σ·,’ιή)ι»ε»κις
ται»ς_λήξη)

Ώ μες εργεισίας αι’ά ημέρα, εβδουάδα και αι»ά κλάδο οικοι’ομίας

»\ριθρός σμειβόρςι’ωι’ ί»Περωρίωι’ (οτα»» δηλ.ώθηκαι·) πιά
εργιΑόμει·ο »αι κλάδο οικοι’ορίας

Λριθιιυς ατι»χηοότωι· ανά ολαδο οικονομίας και
αριθοε»ς/ποσοσεό ατι»χηοάτο»ε ποιι προκάλτσαι· Οάι·ατο ή
αι’απι]ριο

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
ΊΊ..»)καιτης ΕΛΣΤΑΤ(_ .··.)ο. ·



Πρόσφατα ΕπιδιιιικόμενσςΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξελιξι την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

ίίοσαστό οντργιας

11 ;ίτογγο ιιακρνχρόι·ια πι’±ργωι·

Γίοσοσνν ιιι·τγγίσς ι·λ·χ·ι·

Πνπεγτ ανεγ··ιαςγνι·νιιιών Ι
Πασιιναό ανεργίας ανα γιύ&?ραφιίιίί περιφεροιίι

1] οοοστο οννργιας βασοι ιιοριριντι κοι οπιιΤεδιιι’

Δοιτνης απασχόλησης / )νίτνης ωρών ορνονιιις / )είκνης
αιιοιβών (πιό βασικό τομεα της οικονομίας π.γ ιιιταποίηση,
κατοσκνιιές_κ.λπ.)

?)νριιπ) απασχόληση ως ποσοστό της σονολ ιιιης απασχόλησης
(στν σύνολο τον πληθοσοσό και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχαλονιιονων ιιν σόιιβαση οριτιιοι’ον χρονου (στο
αόνολο ταν πληΘασαό ιιαι ειδικότεροι ιιι ι·ταας]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεια στσχος [3ετια)

Γίρ. ιιιγ· κν ιι) ο -τι·ι·ντιτ,ι ενα οτηιοιλιντιιιιι ιιιιόδα
ιιισδκ οο, τ-ον ι-όιωτικοό νοαέ·ο όιιιιονιν. νασώ ηλ ο,,

επα’·νε) ιιανίτς και έαννραι, α··ρόττς) και αία εοη σνι’ολικής

ασιοαλισης καί ανοίνναιχνς όαπόντς

)‘ι)ιος ασφαλιστικών κισιονρών ονό ασφο2 ιττικιι κιιιιδα
)ιιισθωτοί τον ιόιωτικοο τοαέα. ληαόσι νι ι’πο?ίιιλαι.
νααγγολρατίνς και τιιπαρνι. αγρότκςί και ον τισταχα οσοδο τον

ΕΦΚΑ
Πλικιο αρακοτική σννκαξικδόνηα’ης ανα πληδοοαιακι) αιιόδα
και ότε σνι·αλικι)ς_ασφόλισης

δίέαας χρόνος ααονοαι)ς σόννοέης

Ποοοστο αονταξιοδοτικής δαπόνης να ταν ΑΕΠ

Ποσαοαό οροσφογόιν σχοτικα ιιν την αοιιοι·οιιι) σονοιι(ης οαν
γίνονται νι’ αόρκι ή ον όλω όνκ”ιτς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίσ
Πρόσφατα Εοτιδιωκόμενας
στοιχεια στσχας (3ετια)

Πασαστό σληοσροό αν κσρνττλς ιρςλ-χοιας, σο κίνδυνα
φτώχειας ι) σο κοινωνικό ααοκλοισαό
Ποσοστό ολικής στέρησης σο τόσστρο ι) περισσότερο βασικό
αι·αθό_ι)_υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοιιιιριώι’ στο σόναδο του πληθασροό παο
οι·τιιιττωαί(οον_διισκολίο_οι·νιοττώαιινης_όκτακτκίν_οναγκ·ινι’

Πασοστο οληδοσροό Που λαρβαι’οι οαιδόιιοτο και η αι·τίσταιχη
κροτικι)_-λααόνιι_)συι’α? ικό και οτα ναίδςιιιο)

λτιδιιό. παιδιων σο αρκοαι’οαροφνίο

;,τιλιιος αστέγονν )τκτίιιηση) πον σικιζνντιιι οιπν όηραιις και
αλλες ιπηροσίος

Ποοκστο πληθοσοαό που ρένοι οο προσιιριι’η ιιορφη κατοικίας

λογω_κρία’ης_(π.γ._στισιιός._παρκαγιό)
Κοστος καν’ ότορα αιΑ πρόγραδιιο φρνι’τίδος )αητρόνηνας.
δι’σκαλίνς_οόθησης_κλπ)

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίσ Πρόσφατα Εταδιωκόμενσς
στοιχεια στσχος (3ετια)

Αριδαός οοωνκρικώτ’ / οξαινορικώι’ οσθονώι’ ανό έτος

Ποσοστό παιδικής ρι’ησιαόη1νας

Συνολικές δαααντς υγτιας ιανό κκφαλη

όοαοι’νς φαρροκων κανό κοφαλι)

Αριθμός ιανρών ανό ΙΟθδ κατοίκους

Αριθμός νοσοκορειακώτ’ κλινών ανό ισσο καναίκαιις

Ιι



1 ‘η δια αιί:ιαεπειι’οοσας νοσι1λειας

Ειδιι::ς ι·οσηλει·τικίτ ι·σηρεσίες· εειοτιριιιοί ασθει·ες (αΠόλυτος
-

ιτ1ιιθιιος Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μεση ιταμιιιινι’ιί. πεΡίθαλΨη
εξωτεριιιωι’ αιτθει·ών (ελωτερικά ια:ρειο Και επείγοντα

\ρί&ιιος ασθιι·ων Πειν Περιιιέ\’ονν γιο Χ ατιι’:ς υα εςνπηρετηθουν
ιιι ιιι ιτειγοιιειε ι·οειηλεία, η νια ιιονοιι:μη Πε αίθαλψη Ιι ‘‘ια Την

πσώτιι ελέτασηί

Αειί-’ιιιςι’οση;’,ειωι·οι·α 1000 καεοικοι’ς

Αριθμός κλιι·ωι· ειι·ιι ι·-ιιιιηλεντιιιη .ιπιιρισια

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα ΕπιδιωΟόμενος
στοιχεια στσχος (όετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

σοι’ολικά

ογα Περιφερεια

ανα ελειδο οικονοιιιας

σια ηλικιαιιή οιιειδα

Ποσοστό ανιρι’ίας τινά φύλο

συνολικά

σια Περιφέρεια Γ
εσύ κλάδο αικιιι’οιιιος

ιιι’ιί ηλιιιιιικη ομαδα

Γίοσοσεύ ειο:οασιιτχσ/ι’αίιιεί·ωι’ ανα ηιτιιι

Ποσοστο ερ·’οδοτώι· ανά φύλο

Πιισιιστο μελών όλ. εταιρειών οι’ά φύλο

Ποιιοσαο μελών Κοιι’οβσιιλίοι·, περιιοερτιοιιεον ιιιιι δ’

σαιιβοολιων ανα ιιύλο

ΜΕΤΛΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΗΡΟΣΦΥΓ1ΚΗ ΠΟΜΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Εαιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήιιατιι ιισιιίον — Ποσοστό αιιοδνγις — ιίιτοςγμόνος έκδοσης
ιιοοφιισνωί’

Μιται’αστεοτικές ροές αι’ά πύλη ειειοδοιι/χώριι προέλειισης/
ιλικιακή οιιάδα/φύλο

Λρι0μος απελάσεειι’ τινά χώρα ομαελεοσης τετί’
ειπελαοι’ορέι’ωι’/ειιΤίει σπέλασης

ιίοι’αδες φιλοξενίας μεταναστών (σχεση δυι’ιιιιικύη1τας και
ιτριη’ιιατικοό αριθμοιί φιλοξενοορένων)

[Ιεριστσεικά και είδος παραβατιιιύτιιτιις ανα ιιοι’άδο φιλοξει’ίας

Προφανώς, στο ιτεδιο αυτο Οο ιιπαρχοιιι’ Και στοιχεία ποι’ αφορειύι’ τοι’ε ο;,Αοιιαπιιίιε 7(01, προερχοι’τειι νιπύ ιύό,οιιν άγιε τετ
(ειπεισχολι;σι;, εκ,τιτίδειιύη, αιορα/’ίαεικιιεηειο Κ λπ.)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι ‘Οσον αψορά στο άρθρο 1, από 7.9.2021 έως καιτην 3Ι.Ι2.2Ο2Ι για τις επιχειρήσεις που έχουν την

έδρα τους στους Δήμους Ιστιαίας — Αιδηψού και Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Άννας της

Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, σι οποίοι κηρύχθηκαν σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των με αρ. πρωτ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και

7248/6.8.2021 αποψάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλονται οι

προθεσμίες λήξης, εμψάνισης και πληρωμής οψειλόμενων από αυτές αξιογράψων κατά εκατόν Είκοσι

(120) ημέρες από την αναγραψόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράψου. Με την περ. β’,

ρυθμίζονται τα είδη των αξιογράψων που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της αξιολογούμενης



ρύθμισης, καθώς και η διαδικασία διαβίβασης αυτών από τη ψορολογική διοίκηση. Με την περ. γ’
χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει την εψαρμογή της
αξιολογούμενης ρύθμισης και σε άλλα είδη αξιογράψων, εκτός από επιταγές, συναλλαγματικές και
γραμμάτια οε διαταγή, καθώς και να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
ρύθμισης. Στην περ. δ’, τα αξιόγραψα επί των οποίων ενδέχεται να βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής
από 3.8.2021 έως 6.9.2021 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν
εξοψληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη τους. Περαιτέρω, όπως
προκύπτει από την περ. ε’, τα αξιόγραφα επί των οποίων ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής
από τις 7.9.2021 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν
εξοψληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
Οι κομιστές αξιογράψων, βάσει της περ. α’ της παρ. 2, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εΦαρμογής
της ρύθμισης της παρ. Ια, δύνανται να λάβουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων
εφόσον το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμψάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί
κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου ψορολογικού έτους. Με την περ. β’ της παρ. 2,
οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι δεν εμπίιττουν στο πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης της παρ. Ια,
δύνανται να λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριψοράς εάν εξοψλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη λήξη τους
αξιόγραψα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως
3112.2021, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και
πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνειτο πενήντα τοις εκατό
(50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
Στην παρ. 3 του πρστεινόμενου άρθρου 1, ρυθμίζεται το ενδεχόμενο ο υπόχρεος, παρά τις ανωτέρω
αναστολές, να έχει το δικαίωμα να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά
ιδρύματα της περ. β’ της παρ. Ι ή ο υπόχρεος και ο δικαιούχος να συμφωνήσουν μεταξύ τους την
απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη

_________

ημερομηνία λήξης.
2 Με το προτεινόμενο άρθρο, αντικαθίοταται η παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α 53),

δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 165/28/7/2021 κοινή απόψαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών καιτου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 3449) και προστίθενται και οι επιχειρήσεις
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της
ενίσχυσης και χρηματοδότησής τους, όπου θα δύνανται να ενταχθούν, εκτός από τους ιταρόχους
περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τον
περιοδικό τύπο, και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται
κατάλληλη και αναγκαία για την Ενίσχυση των επιχειρήσεων τύπου, οι οποίες επλήγησαν από τις
επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού ΟνΙ0-19, καθώς το ως άνω άρθρο δεν περιελάμβανε τις
ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να συμπεριληφθούν και να τύχουν της ανάλογης
οικονομικής ενίσχυσης.
Με το παρόν άρθρο σκοπείται η οικονομική στήριξη και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης, διότι και αυτά συμβάλλουν στην προαγωγή της πολυφωνίας, του πλουραλισμού καιτης
ποιότητας στον δημόσιο διάλογο, καθώς είναι γνωστό ότι επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη
οικονομική κρίση και τις δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊσύ
Ονιο-ι9 και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, όπως προκύπτει από τις συνθήκες της
παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.

Η



Δ. Έκθεση γενεν \: συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Άλλο Χ

Βελτίωση
πορεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Δ ΙΛ ΦΑΝ Ε ΣΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ ΙΑ&
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΕΣ

Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΙΙ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ Ε ΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρονου

Μεγαλύτερη
οποδοτικότητο /

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘ Μ ΙΣ Η Σ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο Ι Χ

Με το άρθρο Ι ενισχύεται 7 ρευστότητα και δεν ατιοκλεώται Γ δανειοδότΙΙση των επεειρήσεων που εττλήγησαν

οσ ςπο ςτ σοττ 2ύ συ κ: ςα: εςετ σεςΙ ς Ομ: Ζ ς
— ει1ε ς Μκ ο εο ε ι σητ 5σ ο σιμπ:ρ ασ ι ο τ ς

ο ο Ιε ι ς ς ιςςς :ττ ισλι ι& σνς αρσ ς ς πεσεετ ς ε3: πς επς
ώςόιακός τρλεσαοης, τους ραΑιο)υνιΙ:ουε σ:αθννύς ται σον περιοδικό τύπο.
τσσ πε το ε η ε σο ΤΙ ς β ι Ύτς - επ ε ιρησε —ου ειΙ ισα σσσ πσ τις — ιςΚ

του ΑυνΟύστου του 2021 και τις εκτεταμένες κοσσστοοφες τιου υπέσαησαν. όσο ται από την πανδημώ του
κοσωνοίσύ 0ΟΜύ



ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΝΙ &

ΦΥΣΙΚΟ,
ΔΗΜΟΙΛ ΆλΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΟΊΚΗΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠόΙΤΊΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
1ΝΤΛΓΩΝΙΜΟ ΟΜλΔΕ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προ ετο ιμεισία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψεις /

ΤΗΣ
Κ11ΙΤ11ΟΤΤ]Τ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουρνίει Χ
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τιν εκτέλεση
& ΑΠ ΟΛ ΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
. ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟν

ΚΟΠςΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισ μάς
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων στους

στόχους



ΜΕίΩΣΗ
ΚΙΝ Ν Ω Ν

Σχεδιασμός
ααοτροπής /

αντισταθιιισης
κινδυνων

Πιλοτική
εφαρμογή

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συνα4ε ίς συνταγματικές διατάξεις

2. Ενωσιακό δίκαιο

δίκαιο
(συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων,)

Χ

Άλλο

Ανάδειξη καλων
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχΩρισης
κινδύνων

Άλλο

1: ε’ ι ϊστα\Ία: :πέ τις τροτε όμενες ρυθμσει.

Πρωτογενές ενωσιακό

Π

Κανονισμός



Οδηγία

Π
Απόφαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς ιιαι

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό -

δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού -

Δ ικαστη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα



ναα τσσΓσπιοιούμενων ή Κα σύεων ατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλοούμενης ρύιμισης

Άρθρο 2

Υφιστάμενες διατάξεις

Τροποποίηση δευτέρου εδαίου παρ.

3 άρθρου 50 ν. 4779/2021 —

Στο τέλος του δευτέρου εδαψίου της παρ.

3α τσυ άρθρου 50 του ν. 4779/2021

(Α’27), προστί.θενται οι λέξεις «και οι

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων

Ενημέρωσης» και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της

παρ. Ι Θεωρείται και η συνολική ή μερική

κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1,

της εισψοράς της περ. β’ της παρ. Ι του

άρθρου ό του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για

τα έτη από 2017 έως 2020. Με την

απόψαση της παρ. 3 μπορούν να οριστούν

οι όροι και οι προϋποθέσεις για την

εψαρμογή της παρούσας. Στο πρόγραμμα

χρηματοδότησης της παρ. Ι δύνανται να

ενταχθούν οι ιτάροχοι περιεχομένου

περιψερειακής εμβέλειας επίγειας

ψηψιακής τηλεόρασης, οι ραδιοψωνικοί

σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων

«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της
παρ. Ι θεωρείται και η συνολική ή μερική
κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ.1,
της ειοψοράς της περ. β της παρ. Ι του
άρθρου ότου α.ν. 248/1967
(Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως 2020. Με
την απόψαση της παρ. 3 μπορούν να
οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εψαρμογή της παρούσας. Στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. Ι
δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι
περιεχομένου περιψερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηψιακής τηλεόρασης, οι
ραδιοψωνικοί σταθμοί και ο περιοδικός
Τύπος>).

Ενημέρωσης».



Η. ‘ΕΚΘΕΣ ΕΦΡΓνΟΓΚΣ ΤΗΧ ΡΥίΞΓνΣΗΣ

Είδος
πράξης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προϋεσμία)

31. Συναρμοδιότηταγπουργείων/υπηρεσιών/ψορέων

Σχετική διάταξη
, Συναρμοδια Υπουργεία — Αντικείμενο

αξιολογουμενης

ρύθ ισης
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις συναρμοδιοτητας

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ι Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων
Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη,
Δικαιοσύνης, Ψηψιακής Διακυβέρνησης

2 Υπουργείο Οικονομικών

32. Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξου σιοδοτική
διάταξη

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Αντικείμενο

Κανονιστική Υπουργείο Καθορισμός
περ. γ’ παρ. Ι Οικονομικών λοιπών
άρθρου Ι αξιογράψωνπου

εντάσσονται στο
πεδίο
εψαρμογής της
ρύθμιση ς

Κανονιστική Υπουργείο Καθορισμός
περ. α’ παρ. 2 Οικονομικών διαδικασίας και
άρθρου Ι δικαιολογητικών

για την
εψαρμογή της

_________________

ρύθμισης.
παρ. 3 άρθρου Ι Κανονιστική Υπουργείο Ρύθμιση κάθε

Οικονομικών αναγκαίου

δ ιαδ ικαστικο ύ
και τεχνικού

_ζητήματος.
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Αριθμ. 257 / 40 / 2021
ΓΕΝΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΙ ΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας,
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται τα ακόλουθα Θέματα:

1.α. Αναστέλλονται από την έως και την 3Γ.12.2021, για τις
επιχειρήσεις με έδρα στους Δήμους Ιστιαίας — Αιδηψού και Μαντουδίου —

Λίμνης — Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίοι
κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 στην παραπάνω περιοχή, οι προθεσμίες
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου
αξιογράφου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.
β. Παρέχεται το ευεργέτημα της μη καταχώρησης των ως άνω αξιογράφων
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, και της διαγραφής τους (εάν
έχουν ήδη καταχωριστεί) καθώς και της μη καταχώρησης εκ νέου σε αυτά, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληΘούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα
ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η
λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
έως τις προβλεπόμενες προΘεσμίες.

γ. Παρατείνονται σι προΘεσμίες καταβολής:
- των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από
δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (οφειλές που
λήγουν ή έληξαν από 1.8.2021 έως 30.9.2021) έως και την 3Γ1.1.2022,
- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή Θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα
βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής την 3011.9.2021, την 3Γ.10.2021, την 3011.11.2021 και την
3Γ.12.2Ο2Ι για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων έως την 3Γ.1.2022,
την 2811.2.2022, 31η32022 και 29η42022 αντίστοιχα.
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2. Εντάσσεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, και η περίπτωση των επιχειρήσεων
ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη από την υπαγωγή, για τα έτη 2017-2020, της περίπτωσης των
επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, στα χρηματοδοτικά
προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων.

2. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την παράταση των
προθεσμιών καταβολής:
- οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. από 1.8.2021 έως
30.9.2021,
- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή Θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα
βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής από την 30π.9.2021 έως και την 31’.12.2021 για τους κομιστές των
οριζόμενων αξιογράφων.

Αθήνα, ό Σεπτεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ιουι ΑΚΜΑί3Ο
06.09.2021 15:39

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση
διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικού φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση τη
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητα και λοιπές διατάξει; του
Υπουργείου Εσωτερικών».

Από Τις προτεινόμενες διατάεις προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από την υπαγωγή. για τα έτη 2017-2020. της περίπτωσης Των

επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. στα χρηματοδοτικά προγράμματα
στή ριης των επιχειρήσεων έκδοσης εφη μερδων.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισΘεί από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 06 -09-2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟ\ΙΙΚΩΝ
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